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DISPOZIŢIE
nr. 13
16 martie 2020

t

mun.Chişinău

cu privire la organizarea activităţii instanţei
şi accesul limitat în sediul Curţii de Apel Chişinău
pe perioada 16.03.2020- 31.03.2020
Avînd în vedere specificul activităţii instanţei şi prezenţei unui număr mare de justiţiabili în
raport cu starea declarată de autorităţi, în scopul evitării apariţiei pericolului sănătăţii publice şi
personalului Curţii de Apel Chişinău, şi necesitatea unei abordări coordonate şi o implementare
unitară a măsurilor de prevenţie a răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID-19 şi gripa
sezonieră, în temeiul Hotărîrii Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.8 şi nr.9 din
15.03.2020, art.161 lit.q) al Legii nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească, DISPUN:
1. în perioada 16 martie - 31 martie 2020, activitatea Curţii de Apel Chişinău va cunoaşte o
restrângere considerabilă atât în ceea ce priveşte activitatea de judecată, cît şi activitatea de
relaţii cu publicul la compartimentele care desfăşoară astfel de activităţi.
2. Accesul persoanelor în biroul 5 (Secţia relaţii publice) al instanţei în perioada menţionată
este limitat. Astfel depunerea tuturor actelor procedurale, cereri şi altei informaţii va avea
loc exclusiv prin una din modalităţi: poşta electronică, telefon, poşta terestră.
3. In materie civilă, în perioada 16 martie - 31 martie 2020 se vor judeca numai cauzele
urgente, despre care părţile pe dosar vor fi informate suplimentar de către completele de
judecată.
4. în materie penală, în perioada 16 martie - 31 martie 2020 se vor judeca doar cauzele
urgente, care vizează inculpaţii aflaţi sub măsuri preventive dispuse (mandate de arestare).
Completele de judecată în măsura posibilităţilor vor audia persoanele aflate în detenţie prin
sistemul de videoconferinţă.
5. în şedinţele de judecată vor fi acceptate doar persoanele informate suplimentar pe dosarele
care nu pot fi contramandate.
6. în celelalte cauze în materie civilă şi penală se vor acorda termene de judecată ulterior
datei de 31 martie 2020, cu înştiinţarea părţilor şi participanţilor într-un timp util şi în
legătură cu noile termene acordate.
7. Categoriile de dosare care se examinează în lipsa părţilor (recursurile, etc.) vor fi
examinate în regim normal conform datelor fixate.
8. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa judecătorilor şi personalului instanţei, cît şi
justiţiabililor prin publicarea acesteia pe pagina web a instanţei şi plasarea pe panourile
informative din sediul instanţei.
9. Responsabili pentru aducerea la cunoştinţa a prezentei dispoziţii se desemnează Secţia
relaţii publice şi mass-media, vicepreşedinţii colegiilor şi şeful secretariatului.
Preşedintele interimar
al Curţii de Apel Chişinău

(semnătură)
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