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ORDIN nr. / & /
05 aprilie 2021 or. Anenii Noi

„cm privire la activitatea Judecătoriei Anenii Noi în perioada 05.04.2021 - 30.05.2021”
în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei COVID-19, conform Hotărîrii 

Parlamentului nr.49/2021 din 31 martie 2021 prin care s-a declarat stare de urgenţă, avînd la bază 
Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a RM nr. 1 din 01.04.2021 şi Dispoziţia din 
02.04.2021 a Preşedintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul protejării 
personalului Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central, sediul Bender), asigurării sănătăţii şi securităţii 
în muncă la nivelul angajaţilor şi a justiţiabililor, 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. întru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, în perioada stării de urgenţă este atras la serviciu 

personalul activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligatorie.
2. în vederea respectării punctului 5.1 din Dispoziţia nr. 1 din 01.04.2021 a Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a RM în privinţa angajaţilor a căror antrenare la serviciu nu este obligatorie sau 
activitatea poate fi desfăşurată la distanţă se stabileşte după caz concediul de odihnă ordinar sau 
organizarea muncii la distanţă.

3. Până la eradicarea definitivă a riscului răspândirii virusului COVID -  19, se vor institui următoarele 
măsuri de protecţie antiepidemice:
• Interzicerea accesului persoanelor ce au simptome de COVID -  19 sau care au fost în contact cu 

un bolnav de COVID -  19 în ultimele 14 zile;
• Acordarea accesului în încăperi speciale (cancelaria, arhiva, etc.) doar câte o persoană, rândul 

v-a fi dislocat în holul instanţei la intrare, fie în afara instanţei de judecată cu păstrare distanţei 
sociale de (cel puţin 1 metru);

• La intrarea în judecătorie justiţiabilii vor avea acces numai cu mască de protecţie şi după 
măsurarea temperaturii corpului, cât şi dezinfectarea mâinilor.

• Dezinfectarea periodică de către serviciul intern de salubritate a locurilor publice (mînerile 
uşilor, pervazul, ghişeul de primire, sălile de şedinţe, holurile instituţiei etc.);

• Respectarea distanţei sociale (nu mai puţin de 1 m);
• Permiterea accesului în instanţă doar în baza citaţiilor;

4. Prezentul Ordin se pune în executare începând cu data de 05 aprilie 2021 cu modificarea restricţiilor 
impuse în dependenţă de depistarea cazurilor de infecţie cu COVID printre angajaţii instanţei.

5. 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.

6. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.

Preşedintele Judecătoriei A nenii Noi
?

http://www.ian.instan

