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La № _____________ din _______________

DISPOZIȚIE
Nr.10
mun.Chișinău

10.03.2020

cu privire la măsurile de protecție împotriva infecțiilor respiratorii cauzate de
COVID-19 și gripa sezonieră
avînd în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de
COVID-19 și gripa sezonieră, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă la nivelul
personalului Curții de Apel Chișinău și pentru asigurarea în bune condiții a activității
curente a instituției, în temeiul art.161 lit.q) al Legii nr.514 din 06.07.1995 privind
organizarea judecătorească, DISPUN:
I.

II.

III.
IV.

Se interzice accesul în sediul Curții de Apel Chișinău a persoanelor care au
călătorit în ultimile 14 zile într-una dintre zonele de risc sau au intrat în contact
cu persoane care au călătorit în asemenea zone.
Se interzice accesul în sediul Curții de Apel Chișinău a persoanelor cu privire
la care autoritățile competente au dispus măsuri de carantină sau autoizolare,
pînă la expirarea acestora.
Persoanele aflate în această situație și care sunt citate în instanță, au obligația
de a înștiința completul de judecată despre această situație în scris sau prin
poșta electronică.
La intrarea în Curtea de Apel Chișinău, justițiabilii/vizitatorii sunt obligați să
utilizeze gelul dezinfectant pentru mîini special amplasat.
Justițiabilii/vizitatorii sunt rugați ca pe toată durata prezenței în sediul Curții
de Apel Chișinău să respecte măsurile de igienă și protecție recomandate de
autoritățile naționale competente pentru prevenirea infecției cu COVID-19,
virusul gripal sau alte infecții respiratorii transmisibile:
 evitarea contactului direct cu alte persoane, acoperirea nasului și a
gurii în situația strănutului și/sau a tusei,
 rămânerea în afara sălii de ședință pînă la strigarea cauzei, evitarea
contactului alte persoanele din sala de ședință,
 transmiterea actelor preponderent în formă electronică, evitarea
prezenței neesențiale în sediul Curții de Apel Chișinău, examinarea

posibilității de a solicita amînarea judecării cauzei sau soluționarea
examinării acesteia și în lipsă.
V.
Se recomandă Justițiabililor/vizitatorilor să staționeze în incinta instituției doar
pentru timpul strict necesar pentru îndeplinirea formalităților, îndatoririlor
judiciare și/sau profesionale.
VI. Persoanelor care prezintă o stare generală alterată, cu manifestări clinice ale
unei infecții respiratorii, li se asigură asistență (inclusiv prin chemarea
Serviciului medical de urgență), li se asigură posibilitatea de a se așeza, li se
pun la dispoziție în măsura posibilului gel dezinfectant, măști de protecție și
apă.
VII. Pentru evitarea aglomerării sălilor de judecată, completele de judecată vor
dispune măsurile necesare pentru stabilirea de ore diferențiate în scopul
soluționarii cauzelor, ore alocate fiecărui dosar sau unui anumit număr de
dosare. Totodată, vor examina posibilitatea adoptării oricăror alte măsuri,
complementare stabilirii de ore diferențiate, menite să asigure accesul etapizat
al părților or a publicului în sălile de judecată, cu respectarea dispozițiilor
legale privind publicitatea.
VIII. Președinții completelor de judecată vor lua măsuri ca în sală sa fie prezenți
simultan nu mai mult de 20 persoane, cu păstrarea distanței de cel puțin 1
metru între ele.
IX. Sălile de judecată vor fi aerisite cel puțin 15 min. odată la 1 h 30 min.
X.
Transmiterea corespondenței se va face cu precădere în format electronic, prin
e-mail.
XI. Personalului din compartimentele care lucrează cu publicul li se asigură, în
măsura posibilităților, măști de protecție și mănuși de protecție de unică
folosință precum și acces la gel dezinfectant pentru mâini.
XII. Accesul persoanelor la aceste compartimente trebuie să se facă pe rând.
XIII. Personalul de curățenie va asigura igienizarea tuturor spațiilor din sediile Curții
de Apel Chișinău de cel puțin 2 ori pe zi, la începutul zilei de lucru și sfârșitul
zilei de lucru.
XIV. Întoarcerea la serviciu a judecătorilor și altui personal plecat în concediu în
zonele de risc, se face doar cu avizul medicului.
XV. Aplicarea prezentei dispoziții se va face cu respectarea demnității umane a
tuturor persoanelor implicate și în condiții care să asigure discreția cu privire la
starea de sănătate a acestora și protecția datelor cu caracter personal.
XVI. Dispoziția în cauză va fi făcută publică prin afișare pe pagina de internet a
instanței precum și pe panourile informative a Curții de Apel Chișinău.
XVII. Dispoziția în cauză se aduce la cunoștință și pune în executare din ora și data
emiterii, cu aducerea la cunoștință sub semnătură întregului personal al Curții
de Apel Chișinău, inclusiv a serviciului de pază.
XVIII.
Dispoziția în cauză se va transmite pentru cunoștință Uniunii avocaților,
Procuraturii Generale și Administrației Naționale a Penitenciarelor.
XIX. Supravegherea executării prezentei dispoziții se va face personal de subsemnat,
de către Vice-Președinții instanței și a Șefului secretariatului.
Președintele interimar al Curții de Apel Chișinău
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