
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT 

 

 

În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru 

diminuarea acestui risc, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului 

Tribunalului Ialomiţa, sănătatea justiţiabililor, precum şi pentru buna desfăşurare a activităţii de 

judecată, având în vedere Decizia nr. 204/ 09.03.2020 a Preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, 

Hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, 

Hotărârea Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Ialomiţa nr. 3/11.03.2020, 

precum şi Planul de măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei determinate de 

infectarea cu COVID-19 nr. 1594 din data de 04.03.2020, prin Decizia Preşedintelui Tribunalului 

Ialomiţa nr. 12/12.03.2020, s-au dispus o serie de măsuri, unele dintre acestea vizând şi publicul şi 

avocaţii, pe care Biroul de informare şi relaţii publice este abilitat să le aducă la cunoştinţă publică: 

Pentru evitarea aglomerării în sălile de judecată, s-a recomandat completurilor de judecată: 

-să examineze posibilitatea stabilirii de ore pentru soluţionarea cauzelor ori a accesului 

etapizat al părţilor/publicului în sălile de şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind 

publicitatea şedinţelor de judecată; 

-ca prin intermediul jandarmilor responsabili de sala de judecată, să se îngrijească ca în 

timpul şedinţei de judecată justiţiabilii şi avocaţii să păstreze între ei o distanţă de cel puţin 1 m şi 

50 cm; 

-să examineze posibilitatea adoptării oricăror altor măsuri, cum ar fi amânarea soluţionării 

cauzelor, preschimbarea termenelor de judecată sau acordarea unor termene mai lungi. 

Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal vor avea în vedere ca 

participarea persoanelor privative de libertate la termenele de judecată stabilite să aibă loc în 

principal prin videoconferinţă. 

În materie penală, în dosarele cu rechizitoriu care se află în procedura camerei preliminare, 

se vor acorda termene în luna aprilie, în celelalte cauze care sunt repartizate automat pe termen, 

putându-se preschimba termenul, atunci când se apreciază necesar. 

În cauzele aflate pe rolul secţiei civile în procedură de regularizare, primul termen de 

judecată va fi stabilit începând cu cea de-a doua jumătate a lunii aprilie, în funcţie de încărcătura 

fiecărui complet de judecată. 

S-a recomandat cetăţenilor/justițiabililor, avocaţilor, experţilor şi practicienilor în insolvenţă  

să procedeze la comunicarea actelor de procedura în scris (poșta, fax, email) şi să studieze cauzele 

prin intermediul aplicației Dosar Electronic, operațională la nivelul Tribunalului Ialomița. 

În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condiţiile 

mai sus menţionate, s-a dispus ca în birourile de arhivă şi registratură accesul publicului să se facă 

pe rând, grefierii acestor compartimente, cu sprijinul personalului jandarmeriei, urmând a lua 

măsurile necesare pentru introducerea pe rând a persoanelor în încăperi, dar şi pentru păstrarea unei 

distanţe corespunzătoare între cei aflaţi la uşă, în aşteptare. În acest sens, ca regulă, se va  permite 

accesul în sediul instanţei pentru cel mult două persoane concomitent. 

S-a recomandat cetăţenilor/justițiabililor şi avocaţilor să staţioneze în incinta sediului 

Tribunalului Ialomiţa şi Judecătoriei Slobozia doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii 

formalităţilor /îndatoririlor judiciare şi/sau profesionale. 

S-a recomandat ca persoanele aflate în incinta sediului  instanţei să păstreze o distanţă de cel 

puţin 1 m şi 50 cm una faţă de cealaltă, astfel încât să fie evitat riscul unei eventuale infectări. 
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S-a interzis accesul în incinta sediului instanţei a persoanelor cu privire la care autorităţile 

competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. 

Persoanele aflate în situaţia de mai sus au obligaţia de a înştiinţa instanţa prin cerere trimisă în scris, 

prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă-fax, poştă electronică, curier, etc. 

S-a interzis accesul în incinta instanţei a persoanelor care au călătorit în zonele de risc, în 

ultimele două săptămâni sau care, deşi nu au călătorit, suspectează că au intrat în contact în 

România cu persoane care au călătorit în respectivele zone, precum şi a celor care prezintă 

simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal. 

În acest sens, la intrarea justiţiabililor, care se va face în incinta instanţei printr-un singur 

punct de acces, cel situat în bulevardul Cosminului, se vor pune la dispoziţie chestionare, pe care le 

vor completa şi prin care vor declara pe proprie răspundere, dacă au călătorit în zonele de risc, dacă 

au intrat în contact cu persoane suspecte şi dacă prezintă simptomatologia specifică bolii: febră; 

tuse; dificultăţi respiratorii; dureri musculare. 

În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se 

află în situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei, va fi anunţată de îndată 

conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de 

judecată. Asemenea chestionare vor fi completate şi de către avocaţi. 

S-a dispus aducerea la cunoştinţa Penitenciarului Slobozia şi Inspectoratului de Poliţie al 

Judeţului Ialomiţa, care are în subordine Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, să nu prezinte 

la instanţă persoanele aflate sub puterea unei măsuri preventive privative de libertate, dacă aceste 

persoane sunt aduse din zonele de risc, până când starea de sănătate a acestora nu va fi clarificată, în 

sensul că nu sunt purtătoare de virus şi nici persoanele care prezintă simptomatologia specifică 

infectării cu virusul gripal. 

S-a recomandat instituţiilor de mai sus ca la instanţă să fie aduse numai persoanele 

admise la triajul epidemiologic efectuat în acest sens de medicul penitenciarului. 

S-a dispus ca personalul Compartimentului administrativ, sub coordonarea directă 

a managerului economic, să ia măsurile necesare şi să supraveghere igienizarea de către 

personalul responsabil cu efectuarea/menţinerea curăţeniei în incinta Tribunalului Ialomiţa şi 

instanţelor arondate. 

S-a dispus ca personalul responsabil cu efectuarea/menţinerea curăţeniei din cadrul 

Tribunalului   Ialomiţa   si   Judecătoriei Slobozia să spele şi să dezinfecteze cu substanţe specifice 

pe bază de clor sau alcool, conform Planului de măsuri adoptat în vederea prevenirii şi limitării 

efectelor epidemiei determinate de infestarea cu COVID-19 nr. 1594 din data de 04.03.2020, astfel: 

-să spele şi să dezinfecteze holurile, grupurile sanitare, precum şi toate clanţele uşilor, uşile, 

balustrada inox acces clădire, balustrada scări interioare, mobilierul  din  sala  paşilor şi  

întrerupătoarele, de  cel puţin 2 ori pe zi, respectiv la orele 13,00 şi 17,30;  

- să spele şi să dezinfecteze sălile de judecata şi spatiile de detenţie de cel puţin 2 ori pe zi, 

respectiv la orele 07,30 şi la terminarea şedinţelor de judecată sau eliberarea spaţiilor de detenţie, 

după caz. Dezinfectarea se va realiza o dată şi în timpul şedinţei de judecată, conform programului 

agreat în prealabil de completul de judecată, în cazul şedinţelor de judecată prelungite. 

De asemenea, s-a dispus ca aceleaşi măsuri să fie luate şi pentru compartimentele 

arhivă/registratură la terminarea programului de lucru cu publicul. 

 

Decizia menţionată intră în vigoare pe data de 13 martie 2020 şi va fi aplicabilă pe 

o perioadă nedeterminată, urmând să-şi înceteze aplicabilitatea numai la momentul la care 

autorităţile competente vor declara ca fiind sfârşit riscul contaminării. 

 

În funcţie de evoluţia situaţiei, se vor lua măsuri suplimentare de prevenire şi limitare a 

efectelor epidemiei determinate de infecţiile respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19. 
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