
16 martie 2020

CURTEA DE APEL BĂLŢI 
ORDINUL nr.24 V

mun. Bălţi

„Privind întreprinderea măsurilor suplimentare în vederea 
prevenirii răspândirii infecţiei cu Coronavirus COVID-19”

In vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus COVID- 
19, situaţie ce a determinat adoptarea Hotărârii nr.7 a Comisiei naţionale extraordinare de 
sănătate publică a Republicii Moldova, luate în cadrul şedinţei de lucru din 13.03.2020 prin 
care se constată gradul de alertă Cod roşu la nivel naţional referitor la situaţia 
epidemiologică prin infecţia cu COVID-19, existând pericol confirmat de declanşare a 
urgenţei de sănătate publică în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1431 din 
29.12.2016,

în scopul asigurării securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii justiţiabililor şi angajaţilor 
curţii de apel Bălţi, urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice şi măsurilor întreprinse de 
autorităţi pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19 în ţară, -

Ordon:

Art.l - Luarea măsurilor suplimentare necesare pentru a se asigura evitarea 
aglomerărilor de persoane în incinta Curţii de Apel Bălţi, precum şi evitarea deplasării 
persoanelor implicate în activităţi judiciare, sens în care desfăşurarea activităţii în Curii, 
până la data de 31 martie 2020 inclusiv, va avea în vedere următoarele repere:

1. Activitatea de judecată în perioada 16.03.2020 -  31.03.2020 va fi limitată strict la 
soluţionarea unor cauze cu titlu excepţional, doar în măsura în care dispoziţiile de amânare 
ar fi de natură să aducă atingere unor drepturi şi libertăţi fundamentale sau să pună în 
pericol grav ordinea publică sau siguranţa cetăţenilor. La fixarea orelor se va ţine seama de 
necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.

2. în acest context, se va efectua o analiză pentru a fi stabilite cauzele care vor fi 
judecate în perioada menţionată.

3. în celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se 
vor fixa şedinţele începând cu luna aprilie 2020 sau, după caz se va proceda la 
contramandarea şedinţelor de judecată fixate în luna martie, pentru o dată ulterioară, cu 
înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

4. Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru 
judecarea cauzei în care participă.

5. Se interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor în privinţa cărora autorităţile 
competente au dispus măsuri de carantină/ autoizolare, până la data expirării acestora.

6. Persoanele asupra cărora au fost dispuse măsuri de carantină/ autoizolare, fiind 
citate în instanţă, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre situaţia lor prin 
folosirea mijloacelor adecvate de informare (prin corespondenţă scrisă sau poştă 
electronică).

7. Judecătorii vor întreprinde măsuri necesare ca în sală sa fie prezenţi simultan un 
număr minim de persoane (recomandabilul maxim fiind de 10-12 oameni), cu păstrarea 
distanţei de cel puţin L^tpgîHiaîntre acestea.

Art.3 - P reze i^M S Ţ q g S ^ j^b lică  pe pagina web a Curţii de Apel Bălţi, se afişează la 
intrarea în in s ta n ^ ^ s^ p ito w fiî^ ţb a ro iilu i de avocaţi şi Procuraturilor din circumscripţia 
Curţii de Apel B ^ g /  p t t

Art.4 - Confm&il executăfii jMş:entului ordin mi-1 asum.

Preşedintele Curţii de Apel B ălţi /  / Alexandru Gheorghieş


