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La №

din

DISPOZIŢIE
Nr.35
28.09.2020

mun.Chisinău

cu privire la activitatea Curţii de Apel Chişinău după ce un grefier al Colegiului civil,
comercial şi de contencios administrativ a fo st diagnosticat cu COVID-19 dar şi întru
prevenirea răspândirii infecţiei respiratorii cauzate de COVID-19, avînd în vedere riscul tot
mai crescut de răspândire a acestuia
pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului Curţii de Apel Chişinău, a
justiţiabililor şi a altor vizitatori ai instituţiei, în temeiul art.161 lit.q) al Legii nr.514 din
06.07.1995 privind organizarea judecătorească, -

DISPUN:
I.

II.

Incepînd cu 28.09.2020, intrarea în incinta Curţii de Apel Chişinău va continua a
fi perm isă doar persoanelor (inclusiv colaboratorii instanţei) echipate
corespunzător: mască de protecţie şi mănuşi, cu măsurarea de către agentul de
pază de serviciu a temperaturii şi cu utilizarea gelului dezinfectant pentru mîini,
special amplasat.
Justiţiabilii/vizitatorii sunt obligaţi ca pe toată durata prezenţei în sediul Curţii
de Apel Chişinău să respecte măsurile de igienă şi protecţie recomandate de
autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19 şi
anume:
V evitarea contactului direct cu alte persoane,
V rămânerea în afara sălii de şedinţă p înă la invitare, evitarea contactului
cu alte persoanele din sala de şedinţă,
V transmiterea actelor preponderent în fo rm ă electronică, evitarea
prezenţei neesenţiale în sediul Curţii de Apel Chişinău, examinarea
posibilităţii de a solicita amînarea judecării cauzei sau soluţionarea
examinării acesteia şi în lipsă.

III.

Se recomandă Justiţiabililor/vizitatorilor să staţioneze în incinta instituţiei doar
pe timpul strict necesar pentru îndeplinirea formalităţilor, îndatoririlor judiciare
şi/sau profesionale.

IV.

Pentru evitarea aglomerării sălilor de judecată, completele de judecată vor
dispune măsurile necesare pentru stabilirea de ore diferenţiate în scopul
soluţionării cauzelor, ore alocate fiecărui dosar sau unui anumit număr de dosare.
Totodată, vor examina posibilitatea adoptării oricăror alte măsuri,
complementare stabilirii de ore diferenţiate, menite să asigure accesul etapizat al
părţilor or a publicului în sălile de judecată, cu respectarea dispoziţiilor legale
privind publicitatea.
V.
Sălile de judecată vor fi aerisite cel puţin 15 min. odată la 1 h 30 min.
VI.
Prezenţa justiţiabiIilor în sălile de şedinţe va avea loc doar într-un număr ce va
asigura respectarea distanţei sociale, sarcină ce urmează a fi executată de către
Preşedinţii de complete.
VII. Depunerea actelor procesuale sau altă corespondenţă se va face cu precădere în
format electronic, prin e-mail, excepţiile fiind făcute doar cu permisiunea
colaboratorului responsabil, paza putând permite accesul în biroul de depunere a
actelor doar a câte o persoană.
VIII. Consultarea dosarelor de către părţi sau avocaţi se va realiza în sala special
amenajată conform regulilor instituite, în aceasta fiind permisă aflarea
concom itentă doar a maximum 4 persoane. Sarcina executării pct. dat se dispune
Secţiei monitorizare şi relaţii cu publicul.
IX.

Cererile adresate de justiţiabili pentru eliberarea oricăror acte judecătoreşti vor fi
transmise prin fax, e-mail sau poştă (cu indicarea în cuprinsul cererii şi a

X.

XI.

numărului de telefon), urmând a fi remise de instanţă, fie prin mijloacele de mai
sus, fie prin program are în vederea ridicării la sediul instanţei.
Personalul de curăţenie va asigura igienizarea tuturor spaţiilor din sediile Curţii
de Apel Chişinău de cel puţin 3 ori pe zi, la începutul zilei de lucru, la pauza de
masă şi sfârşitul zilei de lucru.
Pentru a veni în sprijinul justiţiabililor, în vederea evitării unor situaţii neplăcute
şi pentru soluţionarea cu celeritate a cererilor formulate, aceştia urmează a se
adresa telefonic Şefului Secretariatului - Balan Lilia, la nr. de telefon 0 22 635
315 sau pe adresa de e-mail cac@ justice.m d.

XII.

Aplicarea prezentei dispoziţii se va face cu respectarea demnităţii umane a
tuturor persoanelor implicate şi în condiţii care să asigure discreţia cu privire la
starea de sănătate a acestora şi protecţia datelor cu caracter personal.
XIII. Dispoziţia în cauză va fi făcută publică prin afişare pe pagina de internet a
instanţei precum şi pe panourile informative a Curţii de Apel Chişinău.
XIV. Dispoziţia în cauză se aduce la cunoştinţă şi pune în executare din ora şi data
emiterii, cu aducerea la cunoştinţă sub semnătură întregului personal al Curţii de
Apel Chişinău, inclusiv a serviciului de pază.
XV. Dispoziţia în cauză se va transmite pentru cunoştinţă Uniunii avocaţilor,
Procuraturii Generale si Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
XVI. Supravegherea executării prezentei dispoziţii se va face personal de subsemnat,
de către Vice-Preşedinţii instanţei şi a Şefului secretariatului.
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