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Nr.67/18.06.2020 

D-lui ROBERT WILLIAMS 

Editor News247WorldPress 

 
 

Având în vedere cererea dvs. înregistrată la Curtea de Apel Alba Iulia cu nr.2441/18.05.2020, 

prin care solicitaţi informaţii privind activitatea Curţii de Apel Alba Iulia, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă comunicăm punctual 

următoarele informații: 

 

1-3. Referitor la perioada manifestărilor de protest de la începutul anului, la Curtea de Apel Alba 

Iulia nu a fost o perioadă de inactivitate, activitatea de judecată și a compartimentelor publice fiind 

continuată fără întreruperi cu precizarea că, din 27.01.2020 până în 07.02.2020 s-au soluționat doar 

cauzele cu caracter urgent, restul cauzelor fiind amânate. Prin comunicatele de presă din 21.01.2020, 

30.01.2020, respectiv 06.02.2020 dar și prin anunțuri periodice Curtea de Apel Alba Iulia a făcut publice 

prin toate mijloacele de informare disponibile inclusiv pagina proprie de Facebook în ce condiții se 

desfășoară activitatea de judecată și în mod expres care sunt cauzele care se judecă, pentru ca justițiabili 

și profesioniștii din sistemul judiciar să fie cât mai bine informați și cât mai puțin afectați.  

De asemenea, în perioada stării de urgență dar și în prezent, în stare de alertă, echipa managerială 

a Curții de Apel Alba Iulia a dispus măsurile necesare pentru adaptarea activității de judecată și 

administrative a instanței la noile condiții impuse de necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor 

respiratorii cauzate de COVID – 19, cu informarea permanentă și corespunzătoare a publicului. O 

recomandare foarte importantă și specifică adresată justițiabililor și profesioniștilor din sistemul judiciar 

este în această perioadă utilizarea cu predilecție a mijloacele electronice de comunicare și a aplicației 

informatice DOSAR ELECTRONIC, disponibilă la toate instanțele din circumscripția teritorială a Curții 

de Apel Alba Iulia, pentru informare sau studierea dosarului și limitarea deplasării fizice la Arhiva 

instanței sau la celelalte  compartimente publice. 

4. Ghidurile recente realizate sau îmbunătățite de către Consiliul Superior al Magistraturii dintre 

care amintim Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu mass-media, Ghid de bune 

practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, Îndrumarul de 

bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spaţiul social media/platformele on-

line, apreciem că sunt instrumente deosebit de utile pentru instanțele de judecată în organizarea și 

desfășurarea în condiții optime a unor activități importante pentru sistemul judiciar: relația cu mass-

media, cu celelalte profesii juridice dar și interacțiunea magistraților cu social media sau platformele on-

line.  

5. De la începutul anului până în prezent, conform datelor evidențiate la nivelul Biroului de 

informare și relații publice din cadrul Curții de Apel Alba Iulia au fost înregistrate și soluționate 23 de 

petiții, respectiv 94 de solicitări de informații de interes de interes public. 

6. În anul 2020 până în prezent nu avem sancțiuni disciplinare aplicate la nivelul Curții de Apel 

Alba Iulia. 
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7. Din datele statistice deținute (evidențiate pentru perioada 01.01.2020-18.05.2020) rezultă că 

volumul de activitate al Curții de Apel Alba Iulia (fără instanțele din circumscripția) însumează 5004 

cauze dintre care: 

- 834 de cauze pe rolul secției penale din care soluționate 512 

- 1198 de cauze pe rolul secției de contencios administrativ și fiscal din care soluționate 494 

- 2081 de cauze pe rolul secției civile I din care soluționate 911 

- 891 de cauze pe rolul secției civile II din care soluționate 321 

8. La  Curtea de Apel Alba Iulia nu deținem evidențe statistice privind sumele care au rezultat din 

litigiile instrumentate de Curtea de Apel Alba Iulia. 

 9. Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat de CSM prin Hotărârea 

nr.1375/17.12.2015, a fost modificat ultima oară prin HCSM nr.733/07.05.2020. Nu am identificat la 

nivelul Curții de Apel Alba Iulia propuneri recente de modificare a prevederilor actuale din ROI. 

 10. Situația de urgență provocată de pandemia de coronavirus a afectat întreaga societate, 

instanțele de judecată fiind printre cele mai expuse datorită riscului ridicat de transmitere a noului 

coronavirus în spațiile aglomerate. În condițiile în care activitatea zilnică obișnuită a instanței implică 

prezența unui  număr mare de persoane, dintr-o arie teritorială extinsă la cel puțin 3 județe, echipa 

managerială a Curții de Apel Alba Iulia a dispus încă din data de 10.03.2020 o serie de măsuri 

preventive în scopul reducerii riscurilor de transmitere a infecțiilor respiratorii cauzate de COVID – 19, 

cum ar fi amplasare de recipiente cu dezinfectanți, igienizarea frecventă a spațiilor publice, evitarea 

aglomerării sălilor de judecată, stabilirea de ore diferențiate pentru judecarea cauzelor, recomandarea 

transmisă publicului de a limita deplasarea și prezența în incinta instanței și utilizarea cu predilecție a 

mijloacele electronice de comunicare și a aplicației informatice DOSAR ELECTRONIC etc. După 

declararea stării de urgență au fost aplicate și la nivelul Curții de Apel Alba Iulia și instanțelor din 

circumscripție în mod unitar măsurile corespunzătoare pentru desfășurarea activității de judecată și a 

instanțelor în conformitate cu prevederilor legale incidente (Decretele nr. 195/2020, nr. 240/2020 ale 

Preşedintelui României, Hotărârile Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

257/17.03.2020, nr.417/24.03.2020, etc. Toate măsurile dispuse de conducerea instanței, adaptate și 

actualizate permanent de-a lungul situației de urgență, au fost făcute publice de îndată prin toate 

mijloacele de comunicare: publicare la sediu, pe site și în mass-media, inclusiv prin intermediul rețelelor 

de socializare. Informații detaliate privind măsurile dispuse de Curtea de Apel Alba Iulia în perioada 

stării de urgență sunt disponibile pe Portalul Curții de Apel Alba Iulia, la secțiunea Anunțuri importante 

sau direct la link: http://portal.just.ro/57/SitePages/acasa_default.aspx și pe pagina oficială de Facebook 

a Curții de Apel Alba Iulia. 

 11. Curtea de Apel Alba Iulia își are sediul în clădirea monument istoric din centrul orașului Alba 

Iulia care, deși edificată în urmă cu peste 100 de ani cu destinația ”Palat al Justiției” are o istorie 

sinuoasă și a fost de-a lungul timpului disputată de diverse instituții locale. După ce în anul 2010 

clădirea a revenit în patrimoniul Justiției, în anul 2018 Palatul Justiției a fost trecut în administrarea 

exclusivă a Curții de Apel Alba Iulia. După acest moment important echipa managerială a Curții de Apel 

Alba Iulia a demarat un amplu și ambițios proiect de renovare, reorganizare și refuncționalizare a 

spațiului existent. 

În anul 2019 s-a reușit demararea lucrărilor de renovare urgente constând în reparații în zona 

turnului de pe faţada principală a clădirii și a acoperişului, atribuite prin  procedura de achiziții 

publice și aflate în prezent aproape de finalizare. De asemenea, au continuat lucrările de modernizare cu 

prioritate a spațiilor publice, fiind terminate holurile de acces și toaletele de la etajul al II-lea dar și 

Arhiva principală unde, prin reorganizarea şi eficientizarea mobilierului dedicat stocării dosarelor s-a 

obţinut spaţiu suplimentar atât pentru circuitul, cât şi pentru studiul dosarelor.  

Pe măsura eliberării spaţiului de către instituţiile cu care împarte în prezent folosinţa imobilului, 

Curtea de Apel Alba Iulia intenţionează să reorganizeze întreg spaţiul existent, care la acest moment este 

insuficient şi impropriu utilizării corespunzătoare, astfel încât clădirea să redevină cu adevărat un Palat 

al justiţiei, în care sălile de judecată construite cu această destinaţie şi celelalte compartimente destinate 

publicului să fie uşor accesibile iar personalul instanţei să beneficieze de spaţiul necesar desfăşurării 

activităţii în condiţii optime. 
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12. În ultimi ani la nivelul Curții de Apel Alba Iulia s-au organizat sau desfășurat împreună cu 

reprezentanți ai altor profesii din sistemul judiciar (avocați, consilieri juridici, practicieni în insolvență, 

experți topografi, executori judecătorești etc) mai multe evenimente, seminarii, conferințe sau întâlniri. 

Cel mai recent exemplu în acest sens este desfăşurarea la Alba Iulia, sâmbătă, 19.11.2019, a conferinţei 

internaţionale „Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene” organizată de Curtea de Apel Alba 

Iulia şi Baroul Alba în colaborare cu Uniunea Avocaţilor Europeni, Uniunea Naţională a Barourilor din 

România şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 

 13. În anul 2020 nu au fost identificate la nivelul Curții de Apel Alba Iulia cereri către profesiile 

juridice de sancționare a practicienilor acestora. 

 14. La nivelul Curții de Apel Alba Iulia au fost dispuse și publicate măsurile necesare astfel încât 

să fie protejată sănătatea și securitatea personalului, a practicienilor din sistemul judiciar, a justițiabililor 

și a publicului în general, cu respectarea restricțiilor stabilite de autoritățile abilitate în situația prezentă 

de pandemie, inclusiv celor a recomandărilor cuprinse în documentul de politică publică elaborat de 

Ministerul Justiției: Recomandări pentru armonizarea regulilor de prudență sanitară în sediile 

instanțelor și parchetelor  

 15-16. Biroul de informare și relații publice din cadrul Curții de Apel Alba Iulia nu este abilitat 

să exprime opinii cu privire la numărul sau activitatea asociațiilor magistraților sau cu privire la 

funcționarea în general și pe componente a sistemului de justiție.  

17. Justiţia ca serviciu public are îndatorirea de a se adapta şi moderniza permanent, concomitent 

cu evoluţia şi progresul general al societăţii, din respect pentru beneficiarii actului de judecată, 

justiţiabili sau profesionişti, deopotrivă. Conştientă de efortul ce îl implică pentru personalul instanţelor 

dar şi de faptul că digitalizarea şi introducerea aplicațiilor informatice dedicate nu este atât o facilitate 

cerută de avocaţi şi petenţi, cât şi o etapă inevitabilă în progresul sistemului judiciar, echipa managerială 

a Curţii de Apel Alba Iulia a organizat implementarea în anul 2019 la Curtea de Apel Alba Iulia şi 

instanţele din circumscripţia teritorială a noilor aplicaţii Dosar Electronic şi Transmitere Document 

Securizat dezvoltate şi testate deja cu succes de colegii de la Tribunalul Arad, care au fost de acord să ne 

împărtăşească experienţa lor şi să ne asigure sprijinul tehnic necesar. De asemenea, tot în anul 2019 s-a 

decis înlocuirea din anul următor a tuturor registrelor de hârtie cu registre electronice dedicate iar pe 

viitor se au în vedere introducerea și a altor aplicații informatice utile justițiabililor și profesioniștilor din 

sistemul judiciar.  

După un an de la implementare putem concluziona că utilizarea pe scară largă a aplicațiilor 

Dosar Electronic și TDS contribuie efectiv la celeritatea judecării cauzelor, economie de timp pentru 

părţile din proces şi implicit pentru personalul de la arhiva instanţelor sau grefierii de ședință iar 

concomitent cu reducerea timpului de lucru alocat emiterii citaţiilor şi a actelor de procedură determină 

scăderea consumului de hârtie şi toner aferent eliberării de copii după actele din dosar sau emiterii 

citaţiilor şi actelor de procedură în format de hârtie și implicit o reducere semnificativă a cheltuielilor 

instanțelor în principal cu corespondența, hârtia și tonerul. Nu în ultimul rând, în perioada pandemiei 

reprezintă un instrument foarte util în prevenirea și reducerea riscurilor de infectare cu noul coronavirus.  

18. Curtea de Apel Alba Iulia desfăşoară în mod constant activităţi de educaţie juridică prin 

intermediul Biroului de informare şi relaţii publice şi judecătorii voluntari înscrişi la aceste activităţi.  

Pe lângă activităţile deja obişnuite derulate cu ocazia Zilei porţilor deschise la instanţele 

judecătoreşti, Şcoala Altfel la unităţile de învăţământ sau Săptămâna educaţiei juridice în şcoli, anul 

2019 fost marcat de evenimentele inedite organizate în colaborare cu Liceul de Arte Regina Maria Alba 

Iulia, prezentate pe scurt pe portalul propriu al Curții de Apel Alba Iulia 

https://www.curteadeapelalbaiulia.ro/evenimente.html și mediatizate în presa locală.  

Parteneriatul Curţii de Apel Alba Iulia şi a Liceului de Arte “Regina Maria” a pornit cu un 

deziderat comun şi concret: educaţia juridică a tinerei generaţii realizată cu speranţa într-un viitor mai 

bun pentru ei, într-o lume mai educată şi mai dreaptă. Un exemplu în acest sens a fost procesul simulat 

„Baltagul” desfăşurat în 18.04.2019 în sala de judecată a instanţei în regia şi interpretarea tinerilor elevi 

din clasa a XI-a, care au realizat o originala punere în scenă, imaginând un final judiciar al celebrului 

roman în care criminalii oierului Nichifor Lipan au fost condamnaţi la 20 de ani de închisoare şi plata 

unor daune morale în valoare de 300 de oi.  

https://www.curteadeapelalbaiulia.ro/evenimente.html
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Joi, 20.06.2019, Curtea de Apel Alba Iulia a marcat într-un mod inedit „Ziua Justiţiei” prin 

organizarea vernisajului „Justiţia în Artă, Arta Justiţiei'' unde au fost expuse 26 de lucrări plastice 

(pictură, desen, gravură, mulaj) realizate de elevi ai Liceului de Artă ''Regina Maria'' din Alba Iulia şi 

care exprimă viziunea lor artistică despre „Justiţie”, ca temă de inspiraţie. Cu aceeaşi ocazie a fost 

prezentată noua sigla a Curţii de Apel Alba Iulia realizată cu sprijinul artistic al unui elev din clasa a IX-

a a Liceului și care a devenit elementul central al strategiei proprii de reformare a identităţii vizuale a 

instanţei.  

Reuşita colaborării între cele doua instituţii confirmă că spontaneitatea şi creativitatea elevilor şi 

profesorilor din cadrul Liceului de Arte s-a îmbinat în mod fericit cu dorinţa Curţii de Apel Alba Iulia de 

a diversifica şi a face mai interesante activităţile de educaţie juridică desfăşurate până atunci. De 

asemenea, numărul foarte mare de vizualizări şi de preluări în mass-media a materialelor de presă 

realizate cu ocazia evenimentelor organizate in cadrul acestui parteneriat ne-a dat convingerea că astfel 

de acţiuni alternative de educaţie juridică au un impact pozitiv şi asupra imaginii justiţiei în ansamblu 

dar, cel mai important, sperăm că va stârni şi mai mult interesul principalilor beneficiari, tinerii elevi şi 

studenţi în a participa la astfel de activităţi, deosebit de utile pentru educarea și formarea lor. 

Considerăm că o minimă educație juridică trebuie să fie o componentă esențială a culturii civice pe care 

fiecare tânăr și-o formează în cadrul sistemului de învățământ. 

  

 

Pentru alte precizări sau informaţii de interes public care privesc activitatea Curţii de Apel Alba 

Iulia vă puteţi adresa Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, e-

mail cosmin.muntean@just.ro, tel. 0258819877, fax 0258810286, 0746100207, persoană de contact 

expert Cosmin Muntean.  

 

Vă rugăm să confirmaţi primirea prezentului răspuns comunicat exclusiv în format electronic. 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

VICEPREŞEDINTE CURTEA DE APEL ALBA IULIA  

     Judecător delegat BIRP                                                       Expert 

  AURELIAN GHEORGHE MOCAN   COSMIN MUNTEAN 
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