
CURTEA DE APEL BĂLŢI

ORDINUL nr. 21

16 februarie 2022 mun. Bălţi

„Privind reglementarea activităţii Curţii de Apel Bălţi în vederea aplicării măsurilor de 
protecţie împotriva infecţiilor respiratorii cauzate de COVID -  19 şi gripa sezonieră”.

în vederea executării Hotărârii nr. 3 din 14 februarie 2022 a Comisiei Naţionale 
Extraordinare de Sănătate Publică, precum şi în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă 
a angajaţilor Curţii de Apel Bălţi şi pentru asigurarea în bune condiţii a activităţii curente a 
instanţei, în temeiul art 16 lit q) al Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea 
judecătorească, -

Ordon:

Se instituie următoarele măsuri de protecţie împotriva infecţiilor respiratorii cauzate de 

COVID-19 şi gripa sezonieră, după cum urmează:

1. Se interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor cu privire la care autorităţile 

competente au dispus măsuri de carantină sau autoizolare, până la expirarea acestora.

2. Persoanele aflate în această situaţie şi care sunt citate în instanţă, au obligaţia de a 

înştiinţa completul de judecată despre această situaţie în scris sau prin poşta electronică.

3. Accesul justiţiabililor în incinta Curţii de Apel Bălţi se va permite doar în baza citaţiei, 

pentru ziua şi ora respectivă, cu respectarea măsurilor de igienă şi protecţie recomandate de 

autorităţile competente pentru prevenirea infecţiilor respiratorii cauzate de COVID -  19 şi gripa 

sezonieră.

4. Justiţiabilii vor avea acces la materialele dosarului, doar cu solicitarea prealabilă în scris 

sau verbal, în biroul special amenajat din cadrul instanţei, nu mai mult de două persoane, cu 

respectarea măsurilor de igienă şi protecţie recomandate de autorităţile competente pentru 

prevenirea infecţiilor respiratorii cauzate de COVID -  19 şi gripa sezonieră.

5. Se recomandă justiţiabililor să se afle în incinta instituţiei atât timp cât este necesar 

pentru îndeplinirea formalităţilor, îndatoririlor judiciare şi/sau profesionale.

6. Toţi justiţiabilii şi persoanele interesate sunt îndemnate să depună cererile şi alte acte prin 

poştă sau poşta electronică (cab@iustice.md).

7. Primirea actelor de procedură se va realiza de persoanele desemnate în biroul 101.

8. Ordinul dat va fi făcut public prin afişare pe pagina de internet şi pe panourile 

imformative ale instanţei.

9. Prezentul Ordin intră în vigoare din data emiterii şi se aduce la cunoştinţă angajaţilor 

Curţii de Apel Bălţi şi serviciului de pază.

10. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.

Preşedintele Curţii de Apel Bălţi Ion Talpa
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