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R O M Â N I A  

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE  

CABINETUL PREŞEDINTELUI 
 

 

 
ORDIN nr.204/ 29.09.2020, ora 16.30  

 
 
 Având în vedere contextul epidemiologic actual și stadiul actual al măsurilor de 
securitate sanitară luate la nivel național pentru prevenirea infecției cu SARS-COV-2, precum 
și prevederile Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1095/2020 și aspectele dezbătute în ședința colegiului de conducere al Înaltei Curți de 
Casație și Justiție din 03.09.2020, 
 În vederea asigurării unui just echilibru între interesul de natură socială al asigurării 
securității sanitare a persoanelor implicate în procedurile judiciare și necesitatea derulării 
acestor proceduri cu celeritate și cu respectarea tuturor garanțiilor procedurale, 

Având în vedere principiul proporționalității oricăror măsuri de natură restrictivă, 
precum și pe acela al protecției datelor cu caracter personal și al prelucrării acestora doar în 
măsura strict necesară protejării unui interes public,  
 În temeiul art.28 alin.(1) din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și art.7 alin.(3) din Regulamentul de organizare și funcționare 
administrativă al Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, 
 Președintele Înaltei Curți Casație și Justiție emite următorul: 
 
 
 

 
ORDIN 

privind modificarea și completarea Ordinului nr.138/2020 al președintelui Înaltei Curți de 
Casație și Justiție, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 Art.1.- Începând cu data de 01.10.2020, prevederile ordinului nr.138/13.05.2020 al 
președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu modificările aduse prin Ordinul 
președintelui ÎCCJ nr.139/15.05.2020, se modifică și se completează după cum urmează1: 

a. Art.2 alin.(1) lit.c se modifică și va avea următorul conținut: 
”c. Persoanele a căror prezență este necesară la unul dintre compartimentele care 
desfășoară activitate de lucru cu publicul, doar pe baza programării prealabile, cu 
excepția situațiilor urgente. ” 

b. Art.2 alin.(1) lit.f se modifică și va avea următorul conținut: 
”f. alte persoane – ziariști, alți invitați, curieri ai unor instituții, furnizori, contractori 
etc., pe baza aprobării scrise prealabile a președintelui ÎCCJ, a unuia dintre 
vicepreședinți sau a președintelui Secției de contencios administrativ și fiscal (în 
ceea ce privește sediul în care funcționează această secție”. 

                                                           
1 Modificările operate față de textul inițial sunt evidențiate cu caractere italice. 
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c. Art.3 alin.(2)-(5) se modifică și vor avea următorul conținut: 
” (2) Declarația prevăzută la alin.(1) poate fi descărcată în prealabil de pe pagina de 

internet a ÎCCJ, urmând a fi completată, semnată și apoi prezentată organelor de jandarmi, în 
format fizic sau în format electronic, pe telefonul mobil, tabletă, laptop. Se recomandă 
prezentarea declarației exclusiv în format electronic. Dacă declarația este prezentată în formă 
fizică, organele de pază verifică vizual conținutul acesteia, înscrisul rămânând în posesia 
declarantului, care are obligația de a-l păstra până la părăsirea sediului ÎCCJ. Indiferent de 
suport, este obligatoriu ca declarația să conțină semnătura olografă a declarantului, iar data 
acesteia trebuie să fie cea la care se solicită accesul în sediul ÎCCJ.  

(3). Se exceptează de la cerința semnăturii olografe persoanele care pot transmite 
declarația în format electronic, la adresa de e-mail a registraturii secției spre care se îndreaptă, 
sub semnătură electronică valabilă. 

(4) Avocații și procurorii de ședință se exceptează de la obligația prezentării declarației 
prevăzute în Anexa nr.1 la momentul accesului în sediile ÎCCJ, în baza prezentării cardului de 
avocat și/sau a împuternicirii avocațiale, respectiv a legitimației de serviciu. Avocații și 
procurorii care se află în vreuna dintre situațiile prevăzute în Anexa nr.1 au obligația de a 
aduce acest lucru la cunoștința instanței, după caz, asigurându-și substituirea sau solicitând 
amânarea cauzei. În situațiile urgente, care reclamă cu necesitate prezența persoanei 
respective, avocatul sau procurorul în cauză are obligația de a informa personalul de pază 
despre situația respectivă, fiind anunțat de îndată medicul instituției, care recomandă 
măsurile de protecție necesare pentru siguranța sanitară a persoanei în cauză și a celorlalți 
participanți la proces.  

(5) Sub rezerva prevederilor de la alin.(4), în cazul în care se refuză prezentarea/nu 
poate fi prezentată declarația pe propria răspundere sau dacă răspunsul la oricare dintre 
întrebările din cuprinsul acesteia este ”DA”, organele de jandarmi procedează, după caz, în 
felul următor: 

a). pun în vedere persoanei în cauză că fără prezentarea declarației nu i se poate acorda 
accesul în sediile îCCJ; persoana respectivă are posibilitatea completării și prezentării 
declarației pe suport fizic; 

b). dacă răspunsul la unul dintre întrebările din chestionar este ”DA”, se înștiințează de 
îndată medicul instituției, care avizează sau nu accesul în sediu, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare privind măsurile de securitate sanitară legate de pandemia de COVID-19; 

c). în situațiile prevăzute la lit.a și b. se înștiințează de îndată, după caz, președintele 
completului de judecată sau prim-magistratul asistent (în situația deplasării la 
compartimentele aparatului administrativ al instanței), care pot autoriza accesul persoanei în 
cauză, cu respectarea unor măsuri speciale de protecție, dacă prezența acesteia este esențială 
la data respectivă ori pot dispune alte măsuri pentru protecția drepturilor procesuale ale 
acesteia, în conformitate cu dispozițiile legii.” 

d.  După alin.(5) al art.3 se introduce un nou alineat, cu următorul conținut: 
”(51) În situația în care o persoană invocă că este exceptată de la triajul epidemiologic 

în baza unui act normativ/individual emis de autoritățile competente, organele de jandarmi 
înștiințează de îndată medicul instituției, care poate autoriza accesul în sediul Înaltei Curți.” 

e.  Art.3 alin. (6) și (7) își încetează aplicarea. 
f. După alin.(2) al art.4 se introduc două noi alineate, cu următorul conținut: 

”(21) Dacă temperatura măsurată este mai mare cu cel mult 0,5 grade celsius decât cea 
maxim admisă, măsurătoarea se repetă o singură dată, la un interval de 3-10 minute. 

(22) Persoanele care prezintă o stare medicală fără semnificație patologică, dar care ar 
putea conduce la modificarea temperaturii bazale, pot solicita organelor de pază consultarea 
cabinetului medical al instituției, decizia privind accesul aparținând în acest caz medicului.” 

g. Art.4 alin.(4) se modifică și va avea următorul conținut: 
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”(4) Temperatura corporală se verifică la poarta de acces în curtea sediului ÎCCJ din 
str.Batiștei, nr.25, iar declarațiile prevăzute la art.3 se prezintă, în format electronic, la punctul 
de control de la intrarea în clădire.”  

h. După alin.(4) al art.5 se introduce un nou alineat, cu următorul conținut: 
”(5) Prin excepție de la prevederile alin.(1), purtarea măștii de protecție nu este 
obligatorie în situațiile prevăzute în ordine ale Ministerului Sănătății sau ale CNSU. În 
timpul ședințelor de judecată, în sălile de judecată, dispozițiile președintelui 
completului de judecată prevalează asupra prevederilor prezentului ordin, cu 
respectarea normelor de securitate sanitară în vigoare.” 

i. Art.6 alin.(3) se modifică și va avea următorul conținut: 
”(3) Persoanelor prevăzute la alin.(2) lit.a)-c) și e)-f), care nu respectă în mod repetat 
recomandările primite cu privire la respectarea distanței de protecție, sunt invitate să 
părăsească sediile ÎCCJ de către organele de pază, cu înștiințarea completului de 
judecată sau a compartimentului unde urmau să se prezinte. Aceste împrejurări se 
consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit modelului prevăzut în Anexa 
nr.4”. 

j. Art.7 alin.(5) se modifică și va avea următorul conținut: 
”(5) Pe parcursul ședințelor de judecată (inclusiv în intervalul de timp imediat anterior 
începerii acestora), președintele completului de judecată dispune orice măsuri 
consideră necesare pentru limitarea aglomerației și respectarea distanței minime de 
protecție de 2 m, inclusiv în ceea ce privește accesul etapizat în sala de ședință, 
gruparea cauzelor cu aceleași părți ori alte situații dintre cele prevăzute în Hotărârea 
nr.1095/2020 a Consiliului Superior al Magistraturii. Dispozițiile președintelui 
completului cu privire la purtarea măștii de protecție la momentul identificării sau 
atunci când persoana se adresează instanței prevalează asupra prevederilor 
prezentului ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind măsurile de 
securitate sanitară.” 

k. Art.8 alin.(5) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(5) Avocații sunt exceptați de la obligația programării în prealabil și li se rezervă un 
spațiu de studiu special. În acest caz, accesul în sediu ÎCCJ se face cu respectarea 
prevederilor art.3-4 din prezentul ordin și pe baza prezentării, recomandabil în format 
electronic, a împuternicirii avocațiale/cardului de avocat. Avocații sunt invitați să 
respecte recomandările personalului instanței cu privire la limitarea numărului de 
persoane care au acces concomitent în cadrul unui anumit compartiment/birou.”   

l. După articolul 8 se introduce un nou articol, cu următorul conținut: 
” Art.81 – (1) Reprezentanții presei, care doresc să participe la o ședință de judecată cu 

caracter public sau să realizeze un material de presă cu privire la activitatea instanței, au acces 
în sediile ÎCCJ cu aprobarea prealabilă a președintelui ÎCCJ sau a vicepreședintelui care 
coordonează măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19. 

(2) În acest scop, reprezentanții presei transmit prin e-mail biroului de presă al 
ÎCCJ/cabinetului președintelui ÎCCJ o cerere scrisă, recomandabil cu cel puțin 24 de ore înainte 
de data pentru care se solicită accesul, la care se atașează acreditarea sau legitimația de presă, 
în formă scanată. 

(3) La momentul accesului este obligatorie prezentarea (recomandabil în format 
electronic, pe telefonul mobil, tabletă sau laptop)  declarației prevăzute în Anexa nr.1 la 
prezentul ordin, iar pe durata prezenței în sediile ÎCCJ este obligatorie respectarea 
prevederilor prezentului ordin privind purtarea măștii de protecție și respectarea distanței de 
protecție. 

(4) Înregistrările audio-video în sediile ÎCCJ se realizează numai cu respectarea 
prevederilor Legii nr.304/2004, a prevederilor Regulamentului de ordine interioară al 
instanțelor judecătorești și a Ghidului CSM pentru relația sistemului judiciar cu mass-media, 
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documente disponibile pe paginile de internet www.scj.ro, respectiv www.csm1909.ro. În 
toate cazurile, înregistrările se realizează numai cu acordul prealabil expres al conducerii ÎCCJ 
și/sau al președintelui completului de judecată.” 

h. Art.9 alin.(1)-(2) se modifică și va avea următorul conținut: 
” (1) Persoanele care doresc să asiste la o ședință de judecată cu caracter public, fără 

a avea vreo calitate procesuală în cauză, pot transmite o cerere scrisă, recomandabil prin poșta 
electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința în cauză. Odată cu cererea se transmite 
și o declarație privind factorii de risc privind răspândirea COVID-19, folosindu-se formularul 
prevăzut de Anexa nr.1 la prezentul ordin. 

(2) Cererile prevăzute la alin.(1) se soluționează de către prim-magistratul asistent al 
ÎCCJ, cu avizul cabinetului medical al ÎCCJ. Cererea nu poate fi respinsă pentru alte 
considerente decât imposibilitatea respectării distanței de protecție sau o altă situație de risc 
medical. Reprezentanții presei au prioritate în ceea ce privește asigurarea accesului în sălile 
de ședință.” 

i. După alin.(3) al art.9, se introduce un nou alineat, cu următorul conținut: 
”(4) La momentul accesului este obligatorie prezentarea (recomandabil în format 

electronic, pe telefonul mobil, tabletă sau laptop)  declarației prevăzute în Anexa nr.1 la 
prezentul ordin, purtând data accesului în sediile ÎCCJ, iar pe durata prezenței în sediile ÎCCJ 
este obligatorie respectarea prevederilor prezentului ordin privind purtarea măștii de 
protecție și respectarea distanței de protecție.” 

 j.  Dispozițiile art.10 alin.(2) își încetează aplicarea. 
k. După articolul 11 se introduce un nou articol, cu următorul conținut: 

”Art.111 – (1) Persoanele invitate în cadrul Înaltei Curți în cadrul unor acțiuni de protocol 
sau reprezentare pot fi scutite de obligațiile stabilite prin prezentul ordin în ceea ce privește 
controlul accesului și purtarea măștii de protecție pe durata prezenței în sediile ÎCCJ, acestea 
urmând să ia în mod voluntar măsurile de protecție pe care le consideră necesare. 

(2) Organele de jandarmi care asigură paza sediilor ÎCCJ sunt înștiințate în prealabil 
de către persoanele desemnate pentru organizare evenimentului cu privire la decizia luată de 
conducerea ÎCCJ sub aceste aspecte.”  

l. După art.14 se introduce un nou articol, cu următorul conținut: 
”Art.141 – Pentru justificarea absenței de la locul de muncă, persoanele aflate în 

situațiile prevăzute la art.12-14, cu privire la care medicul instituției a apreciat că se impune 
absența temporară de la locul de muncă, în vederea prevenirii unei situații de risc medical ori 
ca urmare a constatării semnelor clinice ale unei infecții respiratorii, pot opta între 
desfășurarea activității în perioada respectivă de la domiciliu (în baza fișei de atribuții emise 
de către conducătorul ierarhic, dacă atribuțiile concrete ale persoanei respective sunt 
compatibile cu această modalitate de organizare a muncii și dacă există consimțământul 
acesteia), intrarea în concediu de odihnă (la cererea persoanei în cauză) ori prezentarea unui 
certificat de concediu medical de la medicul de familie la sfârșitul perioadei de absență de la 
locul de muncă.”   

l. Dispozițiile art.21 alin.(1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut: 
”(1) Pe durata de aplicabilitate a prezentului ordin, participarea personalului ÎCCJ la 

acțiuni de formare profesională continuă, schimburi de experiență, întâlniri profesionale, 
conferințe și alte asemenea activități, la care membrii personalului au fost invitați sau solicitați 
să participe în virtutea calității oficiale deținute la Înalta Curte de Casație și Justiție sau care 
sunt programate să se desfășoare în timpul programului de lucru, se realizează doar cu 
încuviințarea prealabilă a vicepreședintelui ÎCCJ responsabil cu privire la coordonarea 
măsurilor de protecție, desemnat potrivit prezentului ordin.  

(2) Încuviințarea se acordă prin rezoluție scrisă, ținându-se seama de aspectele 
concrete privind locul de desfășurare, numărul de participanți, mijlocul de deplasare și orice 

http://www.scj.ro/
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alte elemente relevante, astfel încât să nu se creeze o situație de risc pentru ceilalți membri 
ai personalului.” 

m. Art.23 se modifică și va avea următorul conținut: 
”Art.23.- Toate actele de procedură emise de ÎCCJ vor purta la loc vizibil următoarea 

mențiune, cu caractere Times New Roman 14 bold: ”În vederea reducerii riscului de infectare 
cu coronavirus - COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în considerare, în 
măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondenței cu ÎCCJ exclusiv în format 
electronic, prin e-mail; limitarea prezenței fizice la situațiile în care este absolut necesară. 
Puteți solicita judecarea cauzei și în lipsă sau amânarea acesteia din considerente de boală, 
dacă este cazul. Pentru consultarea dosarului cauzei, pentru toate secțiile și formațiunile de 
judecată ale ÎCCJ, vă rugăm să folosiți aplicația de dosar electronic disponibilă pe www.scj.ro”. 
 n. În cadrul secțiunii a X-a se introduc două noi articole, cu următorul conținut: 
 ”Art.271- (1) Orice prelucrare de date cu caracter personal impusă de punerea în 
aplicare a prezentului ordin are ca unic scop reducerea riscului de răspândire a COVID-19 și se 
limitează la elementele strict necesare realizării acestuia. 
 (2) Documentele întocmite în aplicarea prevederilor prezentului ordin și care conțin 
date cu caracter personal se păstrează în condiții care să permită garantarea confidențialității 
acestora și se predau, la finalul zilei de lucru, după caz, cabinetului medical (dacă conține orice 
date privind starea de sănătate a persoanei) sau cabinetului vicepreședintelui ÎCCJ desemnat 
pentru coordonarea măsurilor de protecție. Dacă în termen de 30 de zile de la întocmire nu s-
au înregistrat contestații, plângeri, reclamații administrative, acțiuni în justiție etc. în legătură 
cu aspectele consemnate în aceste documente, ele se distrug, de îndată, prin grija cabinetului 
vicepreședintelui ÎCCJ desemnat pentru coordonarea măsurilor de protecție. Este obligatorie 
întocmirea unui proces-verbal de distrugere. În caz contrar, documentele respective se 
păstrează în condiții de confidențialitate și de securitate până la soluționarea definitivă a 
contestației, plângerii, reclamației etc.  Pe perioada păstrării documentelor, niciun alt 
compartiment sau altă persoană din cadrul ÎCCJ nu au acces la conținutul acestora. 
 (3) Avizele prevăzute de prezentul ordin în sarcina medicului instituției pot fi date în 
scris, printr-un document separat ori prin rezoluție scrisă pe documentul-bază sau verbal, în 
situațiile urgente. Avizele verbale se consemnează de îndată în registrul de consultații sau într-
un registru special, păstrat la nivelul cabinetului medical. Este interzisă divulgarea datelor 
medicale obținute prin punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, cu excepția 
elementelor cu caracter general, neconfidențiale, strict necesare pentru prevenirea 
răspândirii SARS-COV-2 și asigurarea securității sanitare a celorlalte persoane. 
 (3) Prin grija Direcției legislație, studii, documentare și informatică juridică, sub 
coordonarea vicepreședintelui desemnat cu coordonarea măsurilor de protecție prevăzute în 
prezentul ordin, se întocmește și se afișează la sediile ÎCCJ o fișă privind informațiile prevăzute 
de art.13 din Regulamentul (UE) nr.679/2016. Persoanelor cărora nu li s-a permis accesul în 
sediile ÎCCJ în aplicarea prezentului regulament, încheindu-se în acest sens proces-verbal, li se 
predă de îndată  o copie tipărită a fișei respective. De asemenea, o astfel de copie se predă 
persoanelor pentru care a fost necesară solicitarea de către organele de pază a avizului 
cabinetului medical. 

o. Anexa nr.1 la Ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/2020, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentului ordin. 

p. Anexa nr.2 la Ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/2020, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentului ordin. 

q. Anexa nr.4 la Ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/2020, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentului ordin. 
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Art.2.- Prin grija cabinetului președintelui ÎCCJ, pe pagina de internet a ÎCCJ se publică 
forma consolidată a Ordinului președintelui ÎCCJ nr.138/2020 și se actualizează instrucțiunile 
privind accesul în sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

 
Art.3.- Prezentul ordin se comunică întregului personal al ÎCCJ, dispozitivelor de pază 

și se publică pe pagina de Internet a ÎCCJ. 
 
Emis în București, sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție astăzi, 29.09.2020, ora 16.30 

 
 
 

Președintele 
Înaltei Curți de Casație și Justiție, 

 
judecător Corina Alina Corbu 

 
 
 
 
 
 
Urmează anexele pe verso 
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Anexa nr.1 la Ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/2020 (actualizată la 15.09.2020) 

 
CHESTIONAR pentru accesul în sediile ÎCCJ 

 

Nume şi prenume.......................................................................................  

Data nașterii..............................................................................................  

Dosarul în care participă/compartimentul ÎCCJ la care urmează să se prezinte................................... 

Data completării declarației...............................................................................................................  

 

1. În ultimele 14 zile ați fost diagnosticat (printr-un test efectuat într-o unitate medicală de stat/privată 

ori la locul de muncă, unitate de învățîmânt etc.))/spitalizat/tratat cu/pentru COVID-19, vă aflați în 

carantină sau izolare pentru suspiciune de infectare cu COVID-19 ori s-a dispus de către autoritățile 

competente să efectuați un test pentru COVID-19 și încă nu ați primit rezultatul acestuia? 

DA   /NU  

Mențiunile declarantului..................................................................................................... .................. 

 

2. Ați călătorit în ultimele 14 zile într-o zonă de pe teritoriul național aflată în carantină ori în zona de 

protecție a ariei de carantină ori în străinătate, într-un stat/zonă a unul stat la întoarcerea din care, 

conform reglementărilor în vigoare ale autorităților române, ar fi trebuit dispuse măsuri de izolare la 

domiciliu? 

DA (şi unde).................................................................../  NU  

 

3. După știința dumneavoastră, locuiți împreună cu o persoană diagnosticată cu COVID-19 ori  aţi 

intrat în contact direct în ultimele 14 zile, indiferent de loc, inclusiv în timpul internării/tratării în 

unități medicale, cu o persoană diagnosticată cu COVID-19 sau cu privire la care autoritățile com-

petente au dispus măsuri de carantină/izolare aflate în vigoare?  

 

DA /  NU, din câte cunosc 

Mențiunile declarantului................................................................................................. .... 

 

4. Aţi avut în ultimele 14 zile una sau mai multe dintre următoarele simptome: 

Febră DA NU 

Dificultatea de a înghiţi DA NU 

Dificultatea de a respira DA NU 

Dureri musculare DA NU 

Tuse intensă DA NU 

Accelerarea ritmului respirator DA NU 

Pierderea gustului și/sau 

mirosului 

DA NU 

 

  

 Am luat cunoştinţă de faptul că nerespecrarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor 

infectocontagioase se sancţionează conform art. 352 din Codul penal şi a art. 34 lit. m) din H.G. nr. 857/2011 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

        Semnătura, 

 
 
 
 
 
 



8 
 

Anexa nr.2 la Ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/2020 (actualizată la 15.09.2020) 

 
CHESTIONAR pentru personalul propriu al ÎCCJ 

 

Nume şi prenume.......................................................................................  

Data naşterii..................................................... 

Localitatea de domiciliu.................................................................................... 

Telefon............................................................. 

1. În ultimele 14 zile ați fost diagnosticat (printr-un test efectuat într-o unitate medicală de stat/privată ori 

la locul de muncă, unitate de învățîmânt etc.))/spitalizat/tratat cu/pentru COVID-19, vă aflați în carantină 

sau izolare pentru suspiciune de infectare cu COVID-19 ori s-a dispus de către autoritățile competente să 

efectuați un test pentru COVID-19 și încă nu ați primit rezultatul acestuia? 

DA   /NU  

Mențiunile declarantului..................................................................................................... .................. 

 

2. Ați călătorit în ultimele 14 zile într-o zonă de pe teritoriul național aflată în carantină ori în zona de 

protecție a ariei de carantină ori în străinătate, într-un stat/zonă a unul stat la întoarcerea din care, conform 

reglementărilor în vigoare ale autorităților române, ar fi trebuit dispuse măsuri de izolare la domiciliu? 

DA (şi unde).................................................................../  NU  

 

3. După știința dumneavoastră, locuiți împreună cu o persoană diagnosticată cu COVID-19 ori  aţi intrat în 

contact direct în ultimele 14 zile, indiferent de loc, inclusiv în timpul internării/tratării în unități medi-

cale, cu o persoană diagnosticată cu COVID-19 sau cu privire la care autoritățile competente au dispus 

măsuri de carantină/izolare aflate în vigoare?  

 

DA /  NU, din câte cunosc 

Mențiunile declarantului..................................................................................................... 

 

4. Aţi avut în ultimele 14 zile una sau mai multe dintre următoarele simptome: 

Febră DA NU 

Dificultatea de a înghiţi DA NU 

Dificultatea de a respira DA NU 

Dureri musculare DA NU 

Tuse intensă DA NU 

Accelerarea ritmului respirator DA NU 

Pierderea gustului și/sau 

mirosului 

DA NU 

5. Aţi fost spitalizat sau ați urmat o formă de tratament medical ambulatoriu desfășurat în unități cu profil 

medical  în ultimele 3 săptămâni? 

DA (indicați forma de tratament şi unitatea medicală) ........................................../  NU  

 

 

Dacă aţi răspuns DA la întrebările 1-4, vă rugăm să indicaţi persoanele cu care aţi intrat în contact direct 

în sediile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau care fac parte din personalul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............ 

.....................................................................................................................................................................................

...... 

 Am luat cunoştinţă de faptul că nerespecrarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor 

infectocontagioase se sancţionează conform art. 352 din Codul penal şi a art. 34 lit. m) din H.G. nr. 857/2011 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Data completării,         Semnătura, 
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Anexa nr.4 la Ordinul președintelui ÎCCJ nr.138/2020 (actualizată la 15.09.2020) 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Data și ora...................... 
Încheiat la sediul central ÎCCJ/sediul SCAF 
 
Numele și prenumele, gradul militar și calitatea 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Azi, data de mai sus, ora......................., nu am permis accesul în sediul ÎCCJ/ i-am pus în vedere 
să părăsească de îndată sediul ÎCCJ/ am condus în afara sediului ÎCCJ pe  
numitul........................................................................................................................................
( se subliniază varianta aplicabilă și se menționează obligatoriu numele și prenumele 
persoanei, precum și unul dintre următoarele elemente  - CNP sau adresa de domiciliu sau 
numărul de dosar în care era citat), în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ÎCCJ 
nr.138/2020, întrucât: 

 Chiar și după solicitarea verbală expresă a acesteia, persoana nu a prezentat declarația 
prevăzută de Anexa nr.1 la ordin//  

 Declarația nu era completată sau semnată în mod corespunzător// 

 Persoana refuză/omite să poarte mască de protecție, chiar după ce a fost atenționată 
verbal, și nu se află în vreuna din situațiile de excepție prevăzute în ordin// 

 Persoana prezintă o temperatură corporală de peste 37,3 grade celsius la momentul 
controlului de acces, respectiv.............// 

 Persoana a refuzat să permită verificarea temperaturii corporale prin mijloace non-
invazive// 

 Persoana a răspuns ”da” la vreuna dintre întrebările din chestionarul prevăzut în Anexa 
nr.1// 

 Persoana prezintă simptome evidente de infecție respiratorie (dintre cele prevăzute în 
formularul care constituie Anexa nr.1 la ordin), iar, după ce a fost înștiințat despre 
această împrejurare, medicul ÎCCJ nu a permis accesul în sediu// 

 Persoana, chiar după atenționare, nu a respectat distanța de protecție față de alte 
persoane, de minim 2 m. 

(se subliniază varianta corespunzătoare și se notează întrebarea la care s-a răspuns afirmativ 
în chestionarul de acces sau temperatura corporală, după caz) 
 
Semnătura....................................... 
 

 


