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ORDINUL nr.l36-P
din 02 iulie 2020
„Cu privire la instituirea regimului special de lucru în
cadrul sediului Central al Judecătoriei Cimişlia, şi măsurile
de prevenire a răspîndirii infecţiei cu COVID-19 „
în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice, prin Hotărîrea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.17 din
23.06.2020,modificată prin Hotîrîrea nr.18 din 24.06.2020 a fost declarată stare de urgenţă în
sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 15.07.2020, în legătură cu
situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19, luînd în considerare cerinţele stabilite prin
Hotărîrea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.ll din 15.05.2020 despre
aplicarea, la necesitate, a măsurilor în asigurarea prevenirii răspîndirii cu Coronavirus de tip
nou,prescripţiei sanitare nr.08-7/529 din 02.07.2020 a Centrului de Sănătate Publică Hînceşti,
precum şi faptul înregistrării testului pozitiv la COVID-19 în privinţa a 3 angajaţi din cadrul
Judecătoriei Cimişlia,sediul Central.
în baza celor expuse, inclusiv a art.16*1234din Legea privind organizarea judecătorească
nr.l54-XIII din 06.07.1995,
ORDON:
1. Se instituie regim special de lucru în cadrul Judecătoriei Cimişlia,sediul Central cu
stabilirea regimului de autoizolare la domiciliu a angajaţilor instanţei care au avut contact
nemijlocit cu persoanele infectate cu COVID-19 începând cu data de 02 iulie 2020 pînă la data
de 15 iulie 2020 /conform listei/,cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcţie de
evoluţia situaţiei epidemiologice în instanţă.
2. în perioada indicată în pct. 1 al prezentei Dispoziţii activitatea instanţei va fi asigurată
de către 7 agnajaţi/lista se anexează/ cu respectarea strictă a restricţiilor stipulate în Ordinul
nr,131-P din 27 iunie 2020 şi a prescripţiei sanitare nr.08-7/509 din 27.06.2020 a Centrului de
Sănătate Publică Hînceşti.
3. Obligarea respectării regimului de autoizolare de către angajaţii instanţei/sediul
Central/ aflaţi în autoizolare la domiciliu sub propria răspundere cu semnarea personală a
declaraţiei respective.
4.
Angajaţii judecătoriei Cimişlia,sediul Central stipulaţi în pct.pct.l şi 2 în caz de

constatare a simptomelor de infectare cu virusul COVID-19, vor informa telefonic preşedintele
instanţei şi vor solicita neîntârziat medicului de familie efectuarea investigaţiilor sau acordarea
asistenţei necesare. Persoanele respective vor reveni la serviciu doar cu avizul prealabil al
medicului.
5. în perioada menţionată la pct.l. vor fi recepţionate doar: dosarele penale cu persoane
arestate, măsuri de investigaţii speciale, măsurile asigurătorii şi cauzele victimelor violenţei în
familie.
5.1 Pentru alte cauze, judecătorii vor preschimba din oficiu termene de judecată, iar
şedinţele planificate vor fi amânate. Cererile şi solicitările de eliberare de acte pot fi depuse
Online, prin intermediul adresei de e-mail icm@justice.md, sau prin poşta clasică.
6. Pe durata aflării în sediul judecătoriei, completele de judecată şi părţile la procese
menţionate la pct.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 metri ;
-spălarea şi/sau dezinfectarea corespunzătoare şi frecventă a mâinilor;
- purtarea unei măşti de protecţie pe faţă;
-aeresirea şi dezinfectarea încăperilor cel puţin o dată la 3 ore,
-permiterea accesului în sălile de judecată numai a participanţilor la proces.
7. Controlul executării ordinului este pus în sarcina preşedintelui instanţei.
8. A aduce la cunoştinţă prezentul ordin angajaţilor Judecătoriei Cimişlia,procuraturilor
Cimişlia şi Basarabeasca inspectoratelor de poliţie Cimişlia şi Basarabeasca şi altor personare
interesate.
9.Ordinul dat se publică pe pagina Web,se afişează pe panoul informativ şi la intrare în
sediul central al instanţei.
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