CURTEA DE APEL BĂLȚI
ORDINUL nr.22V
11 martie 2020

mun. Bălți

„Privind măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea
prevenirii răspândirii maladiei Coronavirus COVID-19”
În vederea prevenirii răspândirii la nivel național a infecției cu Coronavirus COVID-19, situație ce
a determinat adoptarea Hotărârii nr.6 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii
Moldova, luate în cadrul ședinței de lucru din 10.03.2020.
În scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății justițiabililor și angajaților curții de apel,
urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni
răspândirea epidemiei virusului COVID-19 în țară, în conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) și art.45
alin.(1) al Legii privind organizarea judecătorească,Ordon:
Art.1 - Luarea măsurilor necesare pentru a se asigura evitarea aglomerărilor de persoane în incinta
curții de apel, precum și evitarea deplasării persoanelor implicate în activități judiciare, sens în care
desfășurarea activității în Curtea de Apel Bălți, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, va avea în
vedere următoarele repere:
1. În cauzele aflate pe rol în perioada menționată, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte. La
fixarea orelor se va ține seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea și
igienizarea sălilor de ședință.
2. În acest context, se va efectua o analiză pentru a fi stabilite cauzele care vor fi judecate în
perioada menționată.
3. În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluționare a cauzelor, se vor fixa
ședințele începând cu luna aprilie 2020 sau, după caz se va proceda la contramandarea ședințelor de
judecată fixate în luna martie, pentru o dată ulterioară, cu înștiințarea în timp util a părților și
participanților.
4. Dispozițiile pct. 3 nu sunt aplicabile în cauzele urgente, inclusiv în cauzele penale în care există
posibilitatea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale.
5. În cauzele care vor fi judecate în perioada menționată, judecătorii vor proceda, în măsura în
care este posibil, la audierea în sistem de videoconferință și, în vederea protejării sănătății publice, vor
evalua posibilitatea declarării ședinței nepublice.
6. Accesul justițiabililor în incinta instanței va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei
în care participă.
7. Se recomanda depunerea cererilor, înscrisurilor prin mijloace de comunicare electronică
permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poștă, dacă este
solicitat.
8. În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea cererilor, înscrisurilor în
condițiile prevăzute la pct. 7, acestea vor fi depuse personal cu permiterea accesului în sediul instanței a
maximum două persoane concomitent.
9. Primirea actelor de procedură se va realiza de persoanele desemnate în biroul 101.
10. Pentru persoanele care asigură desfășurarea activității la sediul instanței, se vor lua măsuri de
protecție corespunzătoare. La nivelul instanței se va stabili modalitatea concretă în care fiecare categorie
de personal își va desfășură activitatea, inclusiv prin prestarea activității de la domiciliu, cu acordul
conducerii instanței și cu obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței, la solicitarea
președintelui instanței.
Art. 2 - Până la 31 martie 2020 inclusiv se suspendă toate workshop- urile, conferințele,
seminarele și orice alte întâlniri profesionale la care urmează să participe judecătorii și personalul
auxiliar al instanței organizate în cadrul curții de apel, urmând ca o reevaluare a situației să fie realizată
în funcție de evoluția situației la nivel național.
Art.3 - Prezentul Ordin se publică pe pagina web a Curții de Apel Bălți, se afișează la intrarea în
instanță și se comunică baroului de avocați și Procuraturilor din circumscripția Curții de Apel Bălți.
Art.4 - Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.
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