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ORDINUL nr.l57-P
din 20 august 2020
Cu privire la organizarea muncii de la distan{i a angajafilor din cadrul Judecitoriei
Str[qeni, sediul Central in perioada 20 august- 03 septembrie 2020

Avind in vedere faptul cd in cadrul Judecdtoriei Strdqeni, sediul central au fost
confirmate 3 cazuri pozitive de infeclie COVID- 1 9, in temeiul prevederilor HG nr.3 8 l din 12
iunie 2020 cu privire la organizarea muncii in unitSlile bugetare qi Hotdririi nr.21 din 24 iulie
2020 a Comisiei Nafionale Extraordinare de Sdndtate Publicd, in scopul asigurdrii securitdlii,
protecliei viefii qi sdndtdlii angajalilor Judecdtoriei Strdqeni, urrnare a evoluliei situafiei
epidemiologice in {ard, precum gi asigurdrii mdsurilor intreprinse de institulie pentru a preveni
rdspindirea virusului COVID-l9, inbaza art.292t- 2924 din Codul Muncii, art.16r din Legea
privind organizareaj udecdtoreascd nr. 1 54-XIII din 06.07 .I99 5,
ORDON:
1. Se declard muncS de la distan!6 pentru angajalii Judecdtoriei Strdqeni, sediul Strdqeni,

indeplinind atribuliile

de seviciu prin

intermediul tehnologiilor informalionale

qi

comunicalionale, incepind cu20 august 2020 pind la 03 septembrie 2020.
2. Se atrage la serviciu personalul atribuliile cdrora sunt strict necesare pentru activitatea
Judecdtoriei Strdqeni, dupd cum urmeazd:
- qoferii din cadrul Serviciului asigurare tehnico-materiald: Constantin Stratan, Victor
Voloc.
- specialistul pentru inregistrarea corespondentei, dna Boguqevschi Iuliana qi Jurcan
Aurica.
Primirea corespondenlei se va efectua in ziua de luni a fiecdrei sdptdmini.Termenele de
examinare a petiliilor/sesizdrilor/adresdrilor vor fi calculate de la data inregistrdrii in registrul
corespondenfei de intrare.

3. in perioada20 august-03 septembrie 2020, se vor primi in instanti doar: cauzele cu
persoane arestate qi violen{a in familie inclusiv cele legate de atribu{iile judecltorului de
instruc{ie.
4. Cauzele numite pentru examinare in perioada de carantind se amind cu stabilirea datei
examindrii dupd data de 03.09.2020.
5. In funclie de situalia epidemiologicd din 1ard, prevederile prezentului ordin pot fi
modificate.
6. Serviciul resurse umane va aduce la cunoqtinta angajalilor prevederile prezentului ordin.
7. Controlul executdrii prezentului ordin mi-l asum.
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