DISPOZIŢIE
nr. 3
din 16.03.2020
cu privire la măsurile îndreptate spre prevenirea răspândirii
infecţiei respiratorii cauzate de virusul COVID-19

având în vedere situaţia atestată prin Hotărârea extraordinară de sănătate publică privind evoluţia
situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19 (nr. 6 din 10.03.2020), în baza recomandărilor adresate
de Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti (nr. 01.1/215 din 11.03.2020) şi cele parvenite
de la Consiliul Superior al Magistraturii în data de 10.03.2020 şi de 11.03.2020,
în scopul prevenirii răspândirii iminente a infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVTD-19
şi în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a angajaţilor Judecătoriei Străşeni, din sediul
Central şi Călăraşi, precum şi justiţiabilii implicaţi în procese judiciare,
în temeiul articolelor 161, lit. q), 45, alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească nr.
514 din 06.07.1995.
DISPUN:
1. Se instituie pe perioada critică declarată de autorităţi, un regim special de desfăşurare a şedinţelor
de judecată stabilite de Judecătoria Străşeni, după cum urmează:
a) se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fară citarea părţilor (e.g.
cererile cu valoare redusă, măsurile asigurătorii) şi cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură
a prejudicia interesele justiţiei, dintre care:
b) în materie penală/ contravenţională - aplicarea şi/ sau prelungirea măsurilor procesuale de
constrângere, autorizarea acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor speciale de investigaţii
efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie şi aplicarea măsurilor de siguranţă;
c) în materie civilă/ de contencios administrativ - aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de
violenţă în familie şi în cauzele cu procedură specială (încuviinţarea spitalizării forţate şi
tratamentului forţat, încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de
psihiatrie), luare în custodie a străinilor.
Pentru toate celelalte tipuri de cauze în caz de necesitate, judecătorul va proceda la preschimbarea,
din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea şedinţelor după data de 23.03.2020 (dată pasibilă
revizuirii în funcţie de conjunctură), cu înştiinţarea obligatorie a participanţilor despre măsurile operate
(informaţii care pot fi consultate inclusiv pe portalul naţional al instanţelor de judecată https://instante.iustice.md/. cât şi, nemijlocit, pe pagina web a Judecătoriei Străşeni https ://i st. instante. iust ice. md/).
2. Accesul tuturor persoanelor în secţiile care au program de lucru cu publicul se restricţionează în
aşa fel încât depunerea cererilor şi eliberarea actelor solicitate se va efectua prin adresa de e-mail
şi/ ori adresa poştală a sediilor corespunzătoare a instanţei. In cazuri excepţionale (de exemplu,
ridicarea actelor de dispoziţie executorii şi irevocabile) se va permite accesul doar a câte o
persoană, pe rând.
3. Accesul justiţiabililor în incinta sediilor instanţei de judecată se va permite doar după înregistrarea
datelor de identificare a acestora şi doar în bază de citaţie pentru ziua respectivă, aspect ce urmează
a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.
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Suplimentar, fiecare agent de pază va consemna în registrul de evidenţă a vizitatorilor - declaraţia
pe proprie răspundere a justifiabilului despre starea sa de sănătate relevantă situaţiei excepţionale.
Informaţia despre persoanele cu simptome care suscită suspecţii va fi comunicată, de îndată,
administraţiei instanţei judecătoreşti, cu înştiinţarea completului de judecată în şedinţa căruia urma
să se prezinte persoana.
Corespondenţa pe cauzelele pendinte din instanţă urmează a fi efectuată exclusiv prin mijloace
alternative, precum sunt: poşta electronică a sediului instanţei ( jst.justice.md - sediul Străşeni,
icl.mstice.md-- sediul Călăraşi), adresa poştală a sediului Judecătoriei (str.Ştefan cel Mare şi Sfînt,
nr.86 sediul Străşeni, str.Alexandru cel Bun, nr. 153 - sediul Călăraşi).
în cazul în care justiţiabilii care nu au acces la nici unul din mijloacele alternative indicate, nu au
şedinţă programată în ziua curentă, însă vin în scopul sesizării instanţei de judecată la sediul
acesteia, se va lua legătura cu serviciul de pază de la intrarea în sediul instanţei, iar acesta va sesiza
administraţia instanţei în vederea luării unor măsuri corespunzătoare situaţiei.
Judecătorii şi personalul auxiliar se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08.00-17.00,
pauza de masă 12.00-13.00).
Prezenta dispoziţie se pune în executare începând cu data de 16.03.2020 şi va continua până în
data de 23.03.2020, cu modificarea în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în ţară.
Dispoziţia se afişează pe panourile informative de la sediile instanţei de judecată şi se publică pe
pagina web a Judecătoriei Străşeni.
Executarea prezentei dispoziţii se pune în sarcina şefului Secretarialatului judecătoriei Străşeni.
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