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D I S P O Z I Ţ I E  
nr. 21

27 mai 2022 mun. Chişinău

Privind organizarea activităţii instanţei în perioada desfăşurării alegerilor 
locale noi în unele localităţi din data de 29 mai 2022

în conformitate cu dispoziţiile hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 
76 din 19 octombrie 2021, nr. 93 din 26 octombrie 2021, nr. 179 din 30 
noiembrie 2021, nr. 211 din 15 decembrie 2021, nr. 226 din 20 decembrie 2021, 
nr. 266 din 18 ianuarie 2022, nr. 290 din 25 ianuarie 2022, nr. 320 din 15 
februarie 2022 şi nr. 373 din 25 martie 2022 cu privire la stabilirea datei 
alegerilor locale noi în unele localităţi, cu modificările ulterioare, cât şi potrivit 
dispoziţiilor art. 73 alin. (5) din Codul electoral, programul instanţelor de 
judecată se organizează în aşa fel încât contestaţiile să poată fi depuse şi 
examinate fără întârziere.

Ţinând cont de cele menţionate, în temeiul art. 73 alin. (5) din Codul 
electoral, Legii nr.270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, 
Codului de Procedură Civilă, Codului Administrativ, Legii privind organizarea 
judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, -

D I S P U N :

1. Zilele de odihnă 28 şi 29 mai 2022, se declară zile lucrătoare pentru 
judecătorii Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de 
Apel Chişinău, cărora li se vor repartiza dosare, cereri de recuzare, abţinere sau 
accelerare, în materie electorală.

2. Se stabileşte graficul de serviciu al colaboratorilor instanţei, care vor 
activa, după cum urmează :

- preşedintele interimar al Curţii de Apel Chişinău -  la necesitate
- preşedintele interimar al Colegiului civil, comercial şi de contencios 

administrativ - la necesitate
- judecătorii Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al 

Curţii de Apel Chişinău - la necesitate
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- grefierii şi asistenţii judiciari ai judecătorilor Colegiului civil, comercial 
şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău - la necesitate

- persoana responsabilă de înregistrarea şi asigurarea repartizării aleatorii 
a cauzelor/cererilor de recuzare, abţinere - Şumleanschi Irina, specialist 
principal, Secţia civilă, din cadrul Direcţiei evidenţă şi documentare 
procesuală (28 mai 2022 şi 29 mai 2022)

- secţia monitorizare şi relaţii cu publicul (Lupaşcu Renata -28 mai 2022, 
Cărăuş Serghei - 29 mai 2022)

- şeful Serviciului Tehnologii Informaţionale, Budeci Sergiu - la
necesitate.

3. Se stabileşte că angajaţii, care vor lucra în zilele de 28 şi 29 mai 2022, 
vor avea dreptul la sporuri pentru munca prestată în zilele de repaus, conform 
art. 158 Codul muncii.

4. Controlul executării prezentei dispoziţii se dispune preşedintelui 
interimar al Curţii de Apel Chişinău, preşedintelui interimar al Colegiului civil, 
comercial şi de contencios administrativ, şefului Secretariatului, şefului Direcţiei 
evidenţă şi documentare procesuală, şefului Direcţiei asistenţi judiciari şi 
grefieri, şeful Serviciului Tehnologii Informaţionale şi Secţiei Resurse Umane.

5. A informa despre prezenta dispoziţie judecătorii şi persoanele 
responsabile numite, contra semnătură şi a o publica pe pagina web a Curţii de 
Apel Chişinău.

Preşedintele interimar al 
Curţii de Apel Chişinău


