
CURTEA DE APEL BĂLŢI 
O R D I N U L  nr. 32 I

05 mai 2021 mun.Bălţi
„Cu privire la programul de activitate al Curţii de Apel 

Bălţi în interiorul perioadei electorale”

Prin decretul Preşedintelui Republicii M oldova nr. 77-IX din 28 aprilie 2021 (în 
vigoare din aceiaşi dată) a fost dizolvat Parlamentul de legislatura a X-a şi stabilită data de 
11 iulie 2021 pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Astfel, perioada 
electorală pentru scrutinul menţionat a început la data de 05 mai 2021,

Ordon:

1. în perioada electorală 05 m ai-10 iulie 2021 zilele de odihnă: 8 mai-09 mai 2021; 15 
m ai-16 mai 2021; 22 mai-23 mai 2021; 29 mai-30 mai 2021; 05 iunie-06 iunie 2021; 
12 iunie-13 iunie 2021; 19 iunie-20 iunie 2021; 26 iunie-27 iunie 2021; 03 iulie-04 
iulie 2021 şi 10 iulie 2021 se declară zile lucrătoare în cadrul Curţii de Apel Bălţi 
doar pentru examinarea cauzelor electorale, zile care vor fi remunerate conform 
prevederilor art. 158 Codul muncii, doar angajaţilor care se vor prezenta la serviciu 
la data respectivă în legătură cu cauzele menţionate.

2. Programul de lucru în zilele de odihnă nominalizate în pct. 1: de la ora 08:00 până
la 16:30, pauza de prânz de la 13:00 până la 13:30;
Programul de lucru în ziua alegerilor parlamentare anticipate -11 iulie 2021: de la 

ora 07:00 până la 21:00, pauza de prânz se va respecta cu asigurarea prezenţei unei 
persoanei responsabile de înregistrarea corespondenţei în sediul instanţei.

3. Angajaţii se vor prezenta la serviciu la apelul telefonic al preşedintelui instanţei.
4. Şeful Serviciul Resurse Umane va duce evidenţa persoanelor prezente la serviciu în

zilele din pct. 1 şi 2 al prezentului Ordin, cu menţiunea în tabelul de pontaj.
5. Prezentul Ordin intră în vigoare din data emiterii.
6. Controlul executării prezentului Ordin mi-1 asum.

Preşedinte interim ar al Curţii de Apel Bălţi


