
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Accesul părţii în sala de şedinţă nu se va putea face  mai 

devreme  de 10 min. de ora stabilită. 

În vederea prevenirii răspândirii infectării cu CORONAVIRUS SARS – COV -2 (Covid 

19), având în vedere Hotărârea nr.734/12.05.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii şi 

Decizia nr. 27 din 12.05.2020,completată prin Decizia nr. 30 din data de  18 mai 20202 ale 

Preşedintelui Curţii de Apel Ploieşti, completul de judecată dispune următoarele măsuri:  

 

ROMÂNIA 
CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 

SECŢIA I CIVILĂ 
 

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN: 
PREŞEDINTE: Duvalma Simona Marina 

JUDECĂTOR: Panait Marilena 
LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 28 MAI 2020 ORA 09:00  

Nr. 
crt. 

Număr 
dosar 

Detalii despre părţi 
Obiectul dosarului 

Stadiu 
procesual Calitate şi nume 

 

1. 933/114/2019 Apelant - pârât 

  SC DUCTIL SA  
Intimat - reclamant 

  LĂMBRESCU ZENOVIA 
 

obligaţie de a face - dosar 
disjuns 920/114/2019 

Apel 

2. 3473/105/2019 Apelant - reclamant 

  FILIP TRAIAN  
Apelant - pârât 

  CASA TERITORIALĂ DE PENSII 
PRAHOVA 
 

obligaţie de a face Apel 

3. 3839/120/2019 Apelant - reclamant 

  CISMARU GABRIEL  
Intimat - pârât 

  CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII 
DÂMBOVIŢA 
 

asigurări sociale Apel 

4. 3852/120/2019 Apelant - pârât 

  CASA JUDETEANA DE PENSII 
DAMBOVITA  
Intimat - reclamant 

  IONIŢĂ VIOREL 
 

asigurări sociale Apel 

5. 4196/120/2019 Apelant - pârât 

  CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII 
DÂMBOVIŢA  
Intimat - reclamant 

  ALEXE TASIELLA 
 

asigurări sociale - DECIZIA 
NR. 331257/09.10.2019 

Apel 

 



2 
 

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN: 
PREŞEDINTE: Burlacu Mirela Adriana 
JUDECĂTOR: Duvalma Simona Marina 

 
LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 28 MAI 2020 ORA 09:00  

Nr. 
crt. 

Număr 
dosar 

Detalii despre părţi 
Obiectul dosarului 

Stadiu 
procesual Calitate şi nume 

 

6. 5075/105/2018 Apelant - reclamant 

  ONEA MARIN  
Intimat - pârât 

  SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
TRANSPORT GAZE NATURALE 
TRANSGAZ SA MEDIAŞ 
 

contestaţie decizie de 
concediere 

Apel 

7. 1691/120/2019 Apelant - pârât 

  DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
TÂRGOVIŞTE  
Intimat - reclamant 

  IONITA CRISTINA 
 

contestaţie decizie de 
concediere - DISPOZIŢIA 
NR. 557/18.03.2019 

Apel 

GREFIER DE ŞEDINŢĂ 
Florea Aniela 

 

Document generat în ECRIS 

 

Totodată, completul de judecată dispune:  
 

1. După fiecare lot de dosare, şedinţa de judecată se suspendă 15 minute, în vederea 

dezinfectării şi aerisirii sălii. 

 

 2. În vederea asigurării publicităţii şedinţei de judecată, accesul în sală va fi permis numai părţilor 

şi participanţilor din fiecare lot, potrivit intervalului orar stabilit. 

 

 3. La intrarea în sală, părţile şi participanţii la proces sunt rugate să utilizeze materialele 

dezinfectante puse la dispoziţie şi sunt obligate să poarte mască de protecţie şi să respecte toate celelalte 

măsuri de protecţie (de exemplu, păstrarea distanţei de cel puţin 2 m). 

 

 Preşedintele completului poate dispune îndepărtarea din sala de judecată a persoanelor care nu 

respectă, în mod nejustificat, aceste obligaţii. 

 

Prezentele măsuri organizatorice au fost aduse la cunoştinţa părţilor şi participanţilor la proces 

prin afişare la intarea în sediul instanţei şi a sălii de judecată şi au fost transmise către organele de 

jandarmi care asigură accesul în instanţă, pentru punerea lor în aplicare. 

 

4. Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat 

grupului de cauze din care acestea fac parte. 

 

5. Conform dispoziţiilor procedurale, durata concluziilor procurorului, ale părţilor, ale persoanei 

vătămate şi ale avocaţilor acestora poate fi limitat la cel mult 10 minute.  


