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ORDINUL пг.131-Р 
din 27 iunie 2020

Cu privire la sistarea activităţii
Secţiei evidenţă şi documentare procesuală
şi măsurile de prevenire a răspîndirii infecţiei cu COVID-19
în Judecătoria Cimişlia, sediul Central

în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 
publice, prin Hotărîrea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.10 din 15.05.2020 a 
fost declarată stare de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 
16 mai-30 iunie 2020 în legătură cu situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19, luînd în 
considerare cerinţele stabilite prin Hotărîrea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 11 
din 15.05.2020 despre aplicarea, la necesitate, a măsurilor în asigurarea prevenirii răspîndirii cu 
Coronavirus de tip nou, precum şi faptul înregistrării testului pozitiv la COVID-19 în privinţa a unui 
angajat din cadrul Judecătoriei Cimişlia.

în baza celor expuse, inclusiv a art.16* 1 2 3 4 din Legea privind organizarea judecătorească nr.154- 
XIII din 06.07.1995,

ORDON:

1. Se sistează activitatea Secţiei evidenţă şi documentare procesuală din cadrul Judecătoriei 
Cimişlia începând cu data de 27 iunie 2020 pînă la redresarea situaţiei.

2. Preşedintele Judecătoriei Cimişlia va organiza, în perioada 27 iunie - 10 iulie 2020 
activitatea în regim special, de la distanţă, a angajaţilor Secţiei evidenţă şi documentare procesuală.

3. Angajaţii judecătoriei Cimişlia, în caz de constatare a simptomelor de infectare cu virusul 
COVID-19, vor informa telefonic preşedintele sau vicepreşedintele instanţei şi vor solicita neântârziat 
medicului de familie efectuarea investigaţiilor sau acordarea asistenţei necesare. Persoanele respective 
vor reveni la serviciu doar cu avizul prealabil al medicului.

4. în perioada menţionată la pct.2, preşedintele Judecătoriei Cimişlia:
4.1 va asigura testarea, organizată la Covid-19 a tuturor colaboratorilor Judecătoriei Cimişlia;
4.2 va admite la serviciu, până la testare, doar strictul necesar de colaboratori pentru

examinarea urgenţelor a căror amânare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiţiei şi 
doar din rândul angajaţilor care nu înregistrează simptome de infectare cu virusul COVID -  
19, concomitent dosarele aflate pe rolul instanţei şi numite spre examinare, se examinează 
potrivit agendei stabilite. VÎ'VL

4.3 în perioada menţionată la pct.2, vor fi recepţionate doar: dosarele penale cu 
persoane arestate, măsuri de investigaţii speciale, măsurile asigurătorii şi cauzele 
victimelor violenţei în familie.
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5. Pe durata aflării în sediul judecătoriei, persoanele menţionate la pct.4.2 vor respecta măsurile 
de igienă şi protecţie pentru prevenirea infectării cu COVID -  19, în special:
- evitarea contactului direct cu alte persoane;
- respectarea distanţei sociale de cel puţin 1 metru ;
-spălarea şi/sau dezinfectarea corespunzătoare şi frecventă a mâinilor;
- purtarea unei măşti de protecţie pe faţă;
- evitarea aflării fără necesitate stringentă la oficiu,
-aeresirea şi dezinfectarea încăperilor cel puţin o data la 3 ore,
-permiterea accesului în sălile de judecată numai a participanţilor la proces.

6. Controlul executării ordinului este pus în sarcina preşedintelui/vicepreşedintelui instanţei.
7. A aduce la cunoştinţă prezentul ordin angajaţilor Judecătoriei Cimişlia,procuraturilor Cimişlia şi 

Basarabeasca ,Inspectoratelor de poliţie Cimişlia şi Basarabeasca şi altor personare interesate.
8.Ordinul dat se publică pe pagina Web,se afişează pe panoul informativ şi la intrare în sediul 

central al instanţei.

Gheorghe Burdujan


