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ORDIN nr.

„cu privire la măsurile întreprinse spre prevenirea răspîndirii infecţiei 
respiratorii cauzate de virusul COVID-19”

04.12.2020

în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei COVID-19, ce a determinat 
adoptarea Hotărârii nr.35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naţionale în Sănătate Publică, prin care 
s-a instituit starea de urgentă în sănătate publică pe teritoriul Republicii Moldova şi în vederea 
asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul angajaţilor Judecătoriei Anenii Noi şi a 
justiţiabililor, avînd în vedere că în incinta instituţiei au fost depistate şi cazuri de infectare,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi art.45 alin. (1) din Legea privind organizarea 
judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, Judecătoria Anenii Noi consideră necesar o abordare 
coordonată în privinţa acestei situaţii, prin asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie, 
astfel,

ORDON:

1. Se instituie un regim special, limitat de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul 
Judecătoriei Anenii Noi.

2. Se sistează desfăşurarea şedinţelor de judecată care necesită prezenţa fizică a participanţilor 
în cadrul Judecătoriei Anenii Noi.

3. Cu titlu de excepţie de la punctul 2 se admite doar examinarea cauzelor/cererilor pentru 
care este prevăzută procedura scrisă de examinare, dosarele pentru care a fost amînată 
deliberarea şi pronunţarea sentinţelor/hotărîrilor, precum şi cererile de urgenţă privind 
aplicarea măsurilor de protecţie, (în prezenţa persoanelor după caz), în cazurile de violenţă 
în familie, încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, încuviinţarea examenului 
psihiatric, spitalizării în staţionarul de psihiatrie, examinarea cererilor cu privire la aplicarea 
măsurilor de asigurare, examinarea cauzelor penale de urgenţă în care inculpatul are 
aplicată măsura preventivă arestul sau arestul la domiciliu, precum şi examinarea 
chestiunilor ce vizează competenţa judecătorul de instrucţie şi alte cereri care nu suferă 
amînare.

4. Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea din oficiu, a 
termenelor de judecată, prin amânarea şedinţelor după data de 15.01.2021, cu înştiinţarea 
obligatorie a participanţilor despre măsurile operate.

5. Se restricţionează accesul persoanelor în cadrul Judecătoriei Anenii Noi.
6. Accesul persoanelor în Secţiile ce au program de lucru cu publicul se limitează în aşa fel 

încât depunerea de înscrisuri la dosar, cât şi eliberarea actelor solicitate se va efectua prin 
depunerea cererilor la adresa de e-mail a sediilor corespunzătoare (sediul Central - 
ian@justice.md, sediul Bender - ibe@justice.mdh poştă.
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7. în cazuri excepţionale prevăzute la punctul 3 se va permite accesul cu stabilirea orei în 
prealabil la telefoanele afişate la intrarea în sediul instanţei şi pe pagina web.

8. Prezentul Ordin se pune în executare începând cu 07.12.2020 până la data de 15.01.2021, 
cu posibilitate de modificare în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei 
COVID-19.

9. Prezentul Ordin se publică pe pagina web a Judecătoriei Anenii Noi, se afişează pe 
panourile informative din sediile instanţei, se comunică baroului de avocaţi, executorilor 
judecătoreşti, inspetoratelor de poliţie şi procuraturilor din circumscripţia Judecătoriei 
Anenii Noi.

10. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.

Ghenadie MIRA


