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EXTRAS 

 

HOTĂRÂREA NR. 15 

din 13 martie 2020 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 În urma deliberării, colegiul de conducere, cu unanimitatea voturilor 

membrilor prezenţi, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 1. În contextul evoluţiei alarmante a situaţiei generate de răspândirea 

la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS CoV-2 şi a necesităţii prevenirii, 

în limita posibilităţilor, a răspândirii infecţiei şi asigurării sănătăţii şi securității în 

muncă a personalului Curţii de Apel Târgu-Mureş, în aplicarea Hotărârii nr. 

191/10.03.2020 şi a Hotărârii nr. 192/12.03.2020 ale Secției pentru Judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii și în considerarea Hotărârii nr. 7/11.03.2020 

a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin raportare la 

declararea, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a epidemiei de coronavirus 

ca pandemie, în perioada 13 martie – 4 mai 2020, inclusiv, activitatea Curţii de 

Apel Târgu-Mureş va fi restrânsă, atât în ceea ce priveşte activitatea de judecată 

şi activitatea de relaţii cu publicul la nivelul compartimentelor auxiliare care 

desfăşoară astfel de activităţi, cât şi în ceea ce priveşte accesul în instanţă şi 

condiţiile de acces, prin adoptarea măsurilor considerate necesare atât pentru 

protecţia judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, 

funcţionarilor publici şi personalului contractual, cât şi pentru protecţia 

procurorilor, avocaţilor, părţilor, participanţilor la procesele civile şi penale, 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Târgu-Mureş a hotărât modificarea şi 

completarea Hotărârii nr. 13/11.03.2020. 

 

   Art. 2. Cu privire la compartimentele Registratura generală, Arhiva 

Secţiei I civile, Arhiva Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi 

fiscal, Arhiva Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie s-au 

hotărât următoarele măsuri: 

  2.1. limitarea programului de lucru cu publicul la compartimentul 

registratura generală şi la arhivele celor trei secţii ale instanţei la o oră pe zi, în 

intervalul orar 830 - 930, în zilele de marţi şi joi; 
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  2.2.  în perioada 16 martie – 4 mai 2020, dosarele vor fi înaintate curţii de 

apel în căile de atac, de către instanţele ierarhic inferioare, o dată pe săptămână; 

cauzele cu caracter excepţional urgent (a se vedea art. 4, subpct. 4.1. – 4.4.) pot 

fi înaintate curţii de apel în căile de atac şi în afara acestui program; 

  2.3. în perioada 16 martie – 4 mai 2020, dosarele vor fi înaintate Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, de către Curtea de Apel Târgu-Mureş, o dată pe 

săptămână; cauzele cu caracter excepţional urgent (a se vedea art. 4, subpct. 4.1. 

– 4.4.) pot fi înaintate în căile de atac şi în afara acestui program; 

  2.4. în perioada 16 martie – 4 mai 2020, dosarele vor fi restituite din căile 

de atac, de către curtea de apel, instanţelor ierarhic inferioare, o dată pe 

săptămână; cauzele cu caracter excepţional urgent (a se vedea art. 4, subpct. 4.1. 

– 4.4.) pot fi restituite şi în afara acestui program; 

  2.5. recomandarea expresă adresată justiţiabililor, avocaţilor sau 

reprezentanţilor acestora, precum şi participanţilor la procesele civile şi penale de 

a transmite corespondenţa în legătură cu dosarele aflate pe rolul instanţei prin 

mijloacele de comunicare prevăzute de lege (poştă, curier, fax, e-mail); 

  2.6. recomandarea expresă de consultare a documentelor din dosare prin 

accesarea aplicaţiei informatice „Info dosar”, pe baza parolelor atribuite şi 

comunicate în acest scop;  

  2.7. pentru depunerea cererilor şi a actelor de orice natură/studiul dosarelor, 

accesul la aceste compartimente este limitat, în zilele de marţi şi joi, între orele 

830 – 930, la o singură persoană, în mod etapizat, prin grija jandarmilor care asigură 

paza sediului instanţei; 

  2.8. personalul din cadrul acestor compartimente auxiliare va purta măşti 

de protecţie în timpul programului de lucru cu publicul şi va atrage atenţia 

persoanelor care se prezintă la compartiment să stea la o distanţă de 4 – 5 metri, 

iar în cazul în care în biroul respectivei arhive se află deja o persoană şi o alta 

doreşte să intre, personalul de la arhivă va suna, de îndată, la jandarmi, pentru a 

se lua măsurile necesare;  

  2.9. jandarmii au obligaţia de a cere fiecărei persoane care solicită accesul 

în clădirea instanţei, pentru compartimentul registratura generală sau pentru una 

dintre cele trei arhive ale instanţei, să completeze şi să semneze o declaraţie pe 

proprie răspundere, pentru a verifica dacă se află în una sau mai multe din 

următoarele situaţii: 

a) are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată; 

b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecţiei 

cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă; 
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c) a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă, cu 

o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă 

suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se află ori s-au aflat în 

carantină/izolare/autoizolare; 

  2.10. în cazul în care răspunsul este afirmativ fie şi numai la una dintre 

întrebări, jandarmul nu îi va permite respectivei persoane accesul în instanţă; 

declaraţia-tip completată şi semnată va fi, de îndată, adusă la cunoştinţa 

conducerii instanţei (la cabinetul primului grefier), pentru a fi transmisă Direcţiei 

de Sănătate Publică Mureş, prin fax sau e-mail. 

 

  Art. 3. Cu privire la Biroul de Informare şi Relaţii Publice s-a hotărât 

suspendarea activităţii cu publicul în perioada 13 martie – 4 mai 2020, 

inclusiv, toate solicitările, cererile, petiţiile adresate acestui birou urmând să fie 

transmise exclusiv prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege, prin poştă, 

curier, fax, e-mail, la adresele indicate pe portalul instanţei, respectiv: prin poştă 

sau curier, la adresa Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, 

prin fax, la nr. 0265/269.199, prin e-mail, la adresa ca-tgmures@just.ro. 

Răspunsurile la solicitări vor fi transmise de Biroul de Informare şi Relaţii Publice 

prin aceleaşi mijloace de comunicare. 

 

  Art. 4. Cu privire la şedinţele de judecată, accesul în sediul instanţei şi 

în sălile de judecată s-au hotărât următoarele măsuri: 

  4.1. în cauzele aflate pe rolul Curţii de Apel Târgu-Mureş s-a făcut, în 

primul rând, la nivelul fiecărei secţii, cu consultarea judecătorilor, distincţia 

concretă între cauzele care au caracter excepţional urgent, în circumstanţele 

pandemiei, şi cauzele care nu au un astfel de caracter; 

  4.2. la Secţia I civilă, s-a stabilit că au caracter excepţional urgent, în 

circumstanţele pandemiei, următoarele categorii de cauze: măsuri de protecţie a 

minorilor (Legea nr. 272/2004); cereri cu privire la grevă; ordonanţe preşedinţiale 

şi suspendarea executării provizorii – în măsura în care completul de judecată va 

aprecia, faţă de circumstanţele concrete ale cauzei, că dosarele au caracter 

excepţional urgent; cereri de strămutare, conflicte de competenţă în categoriile de 

cauze mai sus menţionate; 

  4.3. la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, s-a 

stabilit că au caracter excepţional urgent, în circumstanţele pandemiei, 

următoarele categorii de cauze: achiziţii publice (Legea nr. 101/2016); intrare în 

faliment; anulare certificat de încadrare în grad de handicap; deschiderea 

procedurii insolvenţei, suspendarea executării hotărârilor,  suspendarea executării 

mailto:ca-tgmures@just.ro
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actelor administrative și administrativ-fiscale, suspendarea executării silite, 

măsuri asiguratorii şi ordonanţe preşedinţiale – în măsura în care completul de 

judecată va aprecia, faţă de circumstanţele concrete ale cauzei, că dosarele au 

caracter excepţional urgent; cereri de strămutare, conflicte de competenţă în 

categoriile de cauze mai sus menţionate; 

  4.4. la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, s-a stabilit 

că au caracter excepţional urgent, în circumstanţele pandemiei, următoarele 

categorii de cauze: cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; 

dosare cu inculpaţi arestaţi preventiv în cauză; măsuri preventive, măsuri 

asigurătorii şi măsuri de siguranţă; mecanisme de cooperare judiciară 

internaţională în materie penală (Legea nr. 302/2004). 

  4.5. se va proceda la identificarea, la nivelul fiecărei secţii, în fiecare zi 

de vineri, începând cu data de astăzi, pentru săptămâna următoare, a dosarelor cu 

caracter excepţional urgent care, în mod imperios necesar, trebuie judecate, 

prin raportare la art. 1.1. din Hotărârea Secţiei pentru Judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 192/12.03.2020, potrivit căreia activitatea de 

judecată va fi limitată strict la lista dosarelor care vor fi soluţionate cu titlu 

excepţional şi doar în măsura în care dispoziţiile de amânare ar fi de natură să 

aducă atingere unor drepturi şi libertăţi fundamentale sau să pună în pericol grav 

ordinea publică sau siguranţa cetăţenilor; 

  4.6. lista dosarelor astfel identificate va fi predată, de către grefierul-şef 

al secţiei, specialistului IT-şef, în fiecare zi de vineri, până la ora 1500, în vederea 

publicării pe site-ul instanţei, până la ora 1600; în listă va fi menţionat, pentru 

fiecare secţie a instanţei, numărul dosarului, termenul de judecată stabilit, ora de 

începere a dezbaterilor şi sala de şedinţă; 

  4.7. de asemenea, lista dosarelor va fi comunicată, prin e-mail sau fax, 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş, Baroului Mureş, Baroului 

Harghita, Penitenciarului Târgu-Mureş, Penitenciarului Miercurea Ciuc, 

Inspectoratul Județean de Poliție Mureș şi Inspectoratul Județean de Poliție 

Harghita; 

  4.8. în situaţia în care, după publicarea listei dosarelor cu caracter 

excepţional urgent care, în mod imperios necesar, trebuie judecate în săptămâna 

următoare, vor exista situaţii ce reclamă completarea listei, această completare 

va avea loc de îndată, urmându-se procedura mai sus detaliată, inclusiv cu privire 

la comunicarea şi publicarea pe site-ul instanţei a listei actualizate; 

  4.9. în dosarele aflate pe rolul Curţii de Apel Târgu-Mureş care nu au 

caracter excepţional urgent, potrivit distincţiilor de mai sus, dar în care sunt deja 

stabilite termene de judecată în perioada 16 martie – 4 mai 2020, se recomandă în 
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mod expres completelor de judecată învestite cu soluţionarea acestor dosare să 

procedeze la preschimbarea termenelor de judecată pentru luna mai 2020 

(ulterior datei de 4 mai 2020) şi pentru luna iunie 2020; 

  4.10. în dosarele aflate pe rolul Curţii de Apel Târgu-Mureş care nu au 

caracter excepţional urgent, potrivit distincţiilor de mai sus, dar în care sunt deja 

stabilite termene de judecată în perioada 16 – 20 martie 2020, se recomandă în 

mod expres completelor de judecată să amâne soluţionarea acestor dosare, în 

şedinţă publică, dar fără accesul părţilor, pentru termene în luna mai 2020 

(ulterior datei de 4 mai 2020) şi în luna iunie 2020; 

  4.11. pentru dosarele cu caracter excepţional urgent care, în mod 

imperios necesar, trebuie judecate în perioada 16 martie – 4 mai 2020, accesul în 

sala de şedinţă va fi limitat, prin grija efectivelor de jandarmi, la persoanele care 

au calitatea de părţi, avocaţi şi/sau reprezentanţi ai părţilor, participanţi în cauza 

respectivă şi numai la ora fixată pentru judecarea dosarului, în condiţiile restrânse 

de acces în sediul instanţei expres stabilite prin Hotărârea Colegiului de conducere 

al Curţii de Apel Târgu-Mureş nr. 13/11.03.2020, publicată, în extras, pe pagina 

de internet a instanţei: 

▪ ca regulă, în sala de şedinţă vor fi prezente concomitent maxim 5 persoane, 

iar când se impune cu necesitate, prin raportare la circumstanţele concrete ale 

cauzei, apreciate ca atare de completul de judecată, prin excepţie pot fi prezente 

în sala de şedinţă, concomitent, 10 persoane; 

▪ pentru facilitarea aplicării măsurilor de mai sus, pe listele de şedinţă va fi 

menţionat caracterul excepţional urgent, pentru cauzele ce se vor judeca în 

perioada 16 martie – 4 mai 2020, în concordanţă cu lista publicată săptămânal pe 

site-ul instanţei, cu precizarea orei stabilite pentru dezbaterea dosarului;  

▪ listele de şedinţă vor fi puse la dispoziţia efectivelor de jandarmi care 

asigură paza sediului instanţei, prin grija grefierului de şedinţă, la sfârşitul 

programului de lucru, pentru ziua următoare;  

▪ jandarmii vor permite numai accesul persoanelor care au calitatea de părţi, 

avocaţi şi/sau reprezentanţi ai părţilor, în dosarele cu caracter excepţional urgent, 

care, în mod imperios necesar, trebuie judecate, potrivit menţiunilor de pe listele 

de şedinţă ce le sunt predate; jandarmii au obligaţia de a identifica fiecare 

persoană care solicită accesul în sediul instanţei, prin raportare la menţiunile din 

listele de şedinţă, anterior arătate; în situaţia în care sunt necesare lămuriri 

suplimentare punctuale, jandarmii vor lua imediat legătura cu grefierul-şef al 

secţiei sau cu prim-grefierul; 

▪  jandarmii au obligaţia de a cere fiecărei persoane care solicită accesul în 

clădirea instanţei, în sălile de judecată, să completeze şi să semneze o declaraţie 
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pe proprie răspundere, pentru a verifica dacă se află în una sau mai multe din 

următoarele situaţii: 

a) are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată; 

b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecţiei 

cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă; 

c) a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă, cu 

o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă 

suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se află ori s-au aflat în 

carantină/izolare/autoizolare; 

▪ în cazul în care răspunsul este afirmativ fie şi numai la una dintre întrebări, 

jandarmul va solicita în mod ferm respectivei persoane să completeze şi să 

semneze declaraţia-tip întocmită de conducerea instanţei, nepermiţându-i accesul 

în instanţă; declaraţia-tip completată şi semnată va fi, de îndată, adusă la 

cunoştinţa conducerii instanţei (la cabinetul primului grefier), pentru a fi 

transmisă Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, prin fax sau e-mail; 

  4.12. în dosarele cu caracter excepţional urgent, completele de judecată 

vor realiza audierea persoanelor aflate în custodia penitenciarelor, precum şi în 

custodia altor autorităţi, prin sistemul de videoconferinţă, în limita 

posibilităţilor; 

  4.13. în cauzele penale, completele de judecată vor analiza posibilitatea 

revenirii asupra măsurii aducerii persoanelor în faţa instanţei cu mandate de 

aducere sau vor amâna punerea în executare a acestor mandate pentru o dată 

ulterioară celei de 4 mai 2020; aceste măsuri vor fi comunicate organelor de 

cercetare penală ale poliţiei judiciare/organelor de ordine publică; 

  4.14. pentru a se păstra un nivel de prevenţie minim, pentru judecători, 

grefieri, procurori, avocaţi şi părţi, în timpul desfăşurării şedinţelor de judecată 

pentru dosarele cu caracter excepţional urgent care, în mod imperios necesar, 

vor fi judecate în perioada 16 martie – 4 mai 2020, sălile de şedinţă au fost 

reconfigurate prin poziţionarea birourilor procurorului şi avocatului, respectiv a 

băncilor destinate justiţiabililor, astfel încât să se păstreze, între aceştia, o distanţă 

de 4-5 metri;  

  4.15. accesul publicului pe holurile din proximitatea sălilor de şedinţă, 

în perioada 16 martie – 4 mai 2020, este permis numai pentru dosarele cu 

caracter excepţional urgent care, în mod imperios necesar, vor fi judecate, şi 

numai în limita a maxim 5 – 10 persoane concomitent, cu recomandarea ca timpul 

de staţionare să nu depăşească 15 minute; pentru aplicarea acestei dispoziţii, 

jandarmii care asigură paza la etajele II şi III, unde se află sălile de judecată, vor 
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ţine legătura, prin staţia cu care sunt dotaţi, cu jandarmii de la parterul clădirii, 

prin biroul cărora este deschisă singura cale de acces în clădirea curţii de apel; 

  4.16. în ipoteza în care persoanele ce solicită accesul în sediul instanţei nu 

respectă regulile de prevenţie stabilite în scopul prevenirii răspândirii infecţiilor 

respiratorii cu virusul Coronavirus SARS CoV-2, deci al protejării inclusiv a 

sănătăţii lor, jandarmii vor lua de îndată măsuri ce se pot finaliza cu aplicarea 

unor sancţiuni contravenţionale. 

 

  Art. 5. Se menţin dispoziţiile art. 6 din Hotărârea nr. 13/11.03.2020 a 

Colegiului de conducere al Curţii de Apel Târgu-Mureş cu privire la modalitatea 

concretă de desfăşurare a activităţii de către judecători şi personalul auxiliar 

de specialitate, prin raportare la prezenţa efectivă la sediul instanţei, cu 

precizarea că vizează perioada 13 martie – 4 mai 2020.  

  5.1. în plus, având în vedere informaţiile comunicate colegiului de 

conducere de către specialistul IT-şef, în sensul că, la nivelul Direcţiei Tehnologia 

Informaţiei (DTI) din Ministerul Justiţiei, s-au făcut demersuri pentru 

accesarea, de către judecători şi grefieri, printr-o platformă VPN, pe baza 

unei parole alocate de DTI fiecărei instanţe, a aplicaţiei ECRIS, de la 

domiciliu, se vor lua măsuri punctuale pentru concretizarea acestei posibilităţi, cu 

respectarea condiţiilor de securitate a computerului/laptopului personal sau de 

serviciu, imediat după ce DTI comunică aprobarea notei interne, formulată în 

acest sens şi transmisă doamnei secretar de stat Olivia Diana Morar, cu subiectul 

„Elaborarea regulilor de acces de la distanţă a reţelei WAN a Ministerului 

Justiţiei”. 

  5.2. de asemenea, în situaţia în care judecătorii sau grefierii solicită 

accesarea documentelor din computerul de serviciu, aflat în biroul de la 

instanţă, se va acorda accesul în acest sens, prin mijloace tehnice disponibile, cu 

alocarea parolei corespunzătoare şi cu păstrarea regulilor de securitate, inclusiv în 

sensul posibilităţii de a accesa doar documentele din computerul individual de 

serviciu. 

  5.3. În situaţia în care, la nivelul Ministerului Justiţiei, nu vor deveni 

operaţionale măsurile cuprinse în nota internă formulată de Direcţia Tehnologia 

Informaţiei (DTI), până la data de 20 martie 2020, inclusiv, Curtea de Apel Târgu-

Mureş va pune, de îndată, în aplicare posibilitatea accesării de la domiciliu, de 

către judecători şi grefieri, a aplicaţiei ECRIS, prin utilizarea parolei ce i-a fost 

alocată.  

  5.4. Colegiul de conducere subliniază că, în condiţiile actuale ale 

pandemiei de coronavirus şi ale riscului ridicat al infectării şi al răspândirii 
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infecţiei, o eventuală reacţie negativă sau întârziată a Ministerului Justiţiei 

este nejustificată şi nu poate opri luarea, de către curtea de apel, a măsurilor 

necesare, astfel cum sunt descrise mai sus. 

 

  Art. 6. Având în vedere situaţia concretă cu care ne confruntăm, precum şi 

solicitările repetate ce au fost făcute pentru alocarea fondurilor băneşti necesare, 

dar fără rezultate concrete, se va întocmi şi transmite o adresă către ministrul 

justiţiei, în calitate de ordonator principal de credite, prin care se va solicita 

luarea, în regim de urgenţă, a măsurilor necesare suplimentării dotării curţii 

de apel şi a instanţelor din aria de competenţă a acesteia cu sisteme de 

videoconferinţă, precum şi cu echipamente necesare extinderii utilizării, la 

parametri de performanţă, a aplicaţiei informatice „Info dosar”, implementată la 

nivelul curţii de apel şi al instanţelor din aria de competenţă a acesteia, prin efortul 

propriu şi prin sprijinul unor alte instanţe din ţară. 

  De asemenea, se va solicita ministrului justiţiei să facă de îndată 

demersuri pentru ca, în această perioadă dificilă, a pandemiei de coronavirus, 

autorităţile şi instituţiile publice centrale (şi, în consecinţă, cele descentralizate 

aflate în subordinea administrativă a acestora) să accepte ca fiind îndeplinită 

procedura de citare prin e-mail, fără trecerea unui termen de 3 zile în care 

acestea să confirme primirea e-mailului şi fără obligaţia instanţelor să procedeze 

la comunicarea prin poştă, în cazul în care autorităţile sau instituţiile publice 

respectiv rămân în pasivitate. 

  

  Art. 7. Se menţin dispoziţiile art. 5 din Hotărârea nr. 13/11.03.2020 a 

Colegiului de conducere al Curţii de Apel Târgu-Mureş cu privire la igienizarea 

şi dezinfectarea spaţiilor din sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş şi dispoziţiile 

art. 7 din Hotărârea nr. 13/11.03.2020 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel 

Târgu-Mureş cu privire la modalitatea concretă de desfăşurare a activităţii de 

către funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

departamentului economico-financiar şi administrativ, precum şi de către 

funcţionarul public din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice şi 

grefierul-documentarist, prin raportare la prezenţa efectivă la sediul 

instanţei, cu precizarea că aceste dispoziţii vizează perioada 13 martie – 4 mai 

2020.  

  

  Art. 8. Măsurile cuprinse în prezenta hotărâre pot fi reevaluate anterior 

datei de 4 mai 2020, în situaţia în care circumstanţele ţinând de infectarea şi 

răspândirea Coronavirus SARS CoV-2 o impun. 
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  Art. 9. Prezenta hotărâre va fi comunicată judecătorilor, personalului 

auxiliar de specialitate, funcţionarilor publici, personalului conex şi personalului 

contractual din cadrul Curţii de Apel Târgu-Mureş, precum şi instanţelor din aria 

de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 

Târgu-Mureş, Baroului Mureş, Baroului Harghita, Penitenciarului Târgu-Mureş, 

Penitenciarului Miercurea Ciuc, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 

Inspectoratul Județean de Poliție Mureș şi Inspectoratul Județean de Poliție 

Harghita, fiind adusă la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina de internet 

a instanţei şi prin afişare la sediul instanţei, în proximitatea căii de acces. 
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