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                                           D I S P O Z I Ț I E № 10 din 11.09.2020 

Cu privire la regimul special de activitate al Judecătoriei Bălți, sediul Central, 

și măsurile îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției respiratorii cauzate de 

virusul COVID-19 

 

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 

publice şi Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică 

privind declararea stării de urgenţă în sănătate publică, Comisia naţională extraordinară de sănătate 

publică. 

Având în vedere că la Judecătoria Bălți, sediul Central, au fost înregistrate două cazuri 

confirmate de infectare cu virusul COVID-19. 

În scopul prevenirii răspândirii iminente a infecţiei respiratorii cauzate de virusul COVID-

19, in vederea asigurării sănătâţii şi securităţii în muncă la nivelul angajaților Judecătoriei Bălți, 

sediul Central, precum şi a jusliţiabililor. 

În temeiul articolelor 161, lit. q). 45, alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească 

nr. 514 din 06.07.1995, 

    D I S P U N :  

 

1. Începând cu data de 14 septembrie 2020, Judecătoria Bălți, sediul Central, își va continua 

activitatea de muncă în regim special, limitat, de desfășurare a ședințelor de judecată în 

cadrul Judecătoriei Bălți, sediul Central, după cum urmează: 

 se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ autohton se judecă 

fară citarea părţilor, precum şi cauzele în care părţile au solicilat instanţei 

judecătoreşti examinarea în lipsa lor; 

 cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură sâ prejudicieze interesele 

justiţiei; 

 cauzele a căror părţi au fost înştiințate public, prin publicarea citaţiei într-un 

ziar republican sau local; 

 cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare şi pronunţare a hotărârii. 

 

2. Pentru toate celelalte tipuri de cauze, care nu se regăsesc la pct. I al prezentei Dispoziții. 

judecătorul va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea 

şedinţelor, cu înştiinţarea obligatorie a participanţilor despre măsurile operate. 

3. Accesul tuturor persoanelor în Direcţiile care au program de lucru cu publicul se 

restricţionează în aşa fel încât depunerea cererilor şi eliberarea aclelor solicitate se va efectua 
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prin adresa de e-mail şi/ sau adresa poştală a sediului instanței. 

4. Accesul justiţiabililor în incinta sediului Central al Judecătoriei Bălți se va permite doar după 

înregistrarea datelor de identificare a acestora şi doar in bază de citaţie pentru ziua respectivă, 

aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către persoana responsabilă. 

5. Depunerea de înscrisuri la dosar urmează a fi efectuată exclusiv prin mijloace alternative, 

precum sunt: poşta electronică a sediului Central al Judecătoriei Bălți (jba@justice.md), 

adresa poştală a sediului respectiv al instanței de judecată (mun. Bălți, str. Hotinului, 43), alte 

mijloace utile în acest scop - fax, cu coordonarea în prealabil cu reprezentanții instituţiei (nr. 

de telefon de contact: (0231) 2-22-12) 

6. In cazul în care justițiabilii care nu au acces la niciunul din mijloacele alternative indicate, nu 

au şedinţâ programată in ziua curentă, însă vin in scopul sesizarii instanţei de judecată la 

sediul acesteia, se va lua legătura cu persoana responsabilă de la întrarea în sediul instanței, iar 

acesta va sesiza administrația instanței in vederea luării unor măsuri corespunzâtoare situaţiei. 

7. Judecătorii şi personalul auxiliar se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08.00-

17.30. pauza de masă 13.30-14.00), iar în cazul recuperării zilelor declarate libere de către 

Comisia pentru Situaţii Excepționale a Republicii Moldova - după graficul stabilit prin  

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 332 din 03.06.2020 (publicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 131-141 (7460-7470) din 05.06.2020). 

8. In caz de constatare a simptomelor virusului COVID-19 la angajaţii Judecătoriei, aceştia sunt 

obligați să informeze imediat, preferențial prin utilizarea tehnologiilor de comunicaţii 

electronice, conducătorii ierarhic superiori şi administraţia instanţei judecătoreşti. Revenirea la 

serviciu a angajaţilor Judecătorici se va efectua doar la prezentarea avizului medical 

corespunzător. 

9. Prezenta dispoziţie se pune în executare începând cu data de 14.09.2020, iar sistarea efectelor 

acesteia va fi determinată de evoluţia situaţiei epidemiologice în cadrul instituţici publice. 

10. Măsurile de protecție instituite în Judecătoria Bălți, se mențin pe perioada 14.09.2020 – 25 

septembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației 

epidemiologice. 

11. Prezenta Dispoziție se pune în executare începând cu data de 14 septembrie 2020. 

12. Reglementările prezentei Dispoziții se aduc la cunoștință angajaților Judecătoriei Bălți, sediul 

Central contra semnătură, iar publicului larg prin afișarea pe pagina web a instanţei 

judecătoreşti, precum și prin afișarea pe panourile informative ale Judecătoriei |Bălți. 

13. Executarea prezentei Dispoziții la sediul Central se va face, de către Preşedintele și 

Vicepreşedintele instanței.  

14. Controlul executării dispoziţii revine şefului Secretariatului Judecătoriei Bălți.  

 
      


