
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 75 

10.03.2020 
 

 

Privind luarea măsurilor în vederea prevenirii  

răspândirii infecției de coronavirus (2019-nCoV) 

 

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. x) și alin. (2) din Legea privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la protecția civilă nr. 271-XIII din 

09.11.1994, în scopul luării măsurilor în vederea prevenirii răspândirii infecției de 

coronavirus (2019-nCoV), 

 

1. Se instituie pe teritoriul municipiului Bălți starea de alertă maximă. 

2. Se obligă cetățenii care au vizitat teritoriile unde au fost înregistrate cazuri de 

infecție de coronavirus (2019-nCoV): 

2.1. Să comunice despre revenirea în Republica Moldova, locul, datele aflării pe 

teritoriile indicate, informația de contact la linia fierbinte a municipiului Bălți la numărul 

de telefon 023154638. 

2.2. În caz de apariție a primelor simptome respiratorii să se adreseze imediat după 

asistență medicală la domiciliu fără vizitarea instituțiilor medicale. 

2.3. Să respecte deciziile medicilor cu privire la aflarea în regim de izolare la 

domiciliu. 

3. Se obligă cetățenii care au venit din Republica Populară Chineză, Republica 

Coreea, Republica Italiană, Republica Islamică Iran, Republica Franceză, Republica 

Federală Germania, Regatul Spaniei, precum și din alte state cu o situație nefavorabilă în 

ce privește răspândirea noii infecții de coronavirus (2019-nCoV), în afară de măsurile 

indicate la punctul 2 din prezenta dispoziție, să asigure autoizolarea la domiciliu pe 

termen de 14 zile din momentul reîntoarcerii în Republica Moldova (a nu vizita locul de 

muncă, locul de studii, a minimiza vizitarea locurilor publice). 

4. Se obligă toți angajatorii care-și desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului 

Bălți: 

4.1. Să asigure măsurarea temperaturii corpului angajaților la locul de muncă cu 

înlăturarea obligatorie de la locul de muncă a persoanelor cu temperatura ridicată. 

4.2. Să acorde asistență angajaților în asigurarea regimului de autoizolare la 

domiciliu. 

4.3. Să asigure efectuarea dezinfecției încăperilor unde s-a aflat bolnavul. 

5. Se obligă conducătorii instituțiilor de învățământ școlar, preșcolar și extrașcolar să 

asigure măsurarea zilnică a temperaturii corpului elevilor/copiilor cu înlăturarea 

obligatorie de la procesul educativ a elevilor/copiilor în caz de temperatură ridicată și 

asigurarea dezinfecției încăperilor în care s-a aflat bolnavul. 



6. Se obligă persoanele care efectuează transportarea pasagerilor și bagajelor pe 

teritoriul municipiului Bălți să asigure dezinfectarea mijloacelor de transport auto după 

finalizarea fiecărei rute. 

7. Se recomandă cultelor religioase să se abțină de la petrecerea serviciilor religioase 

cu mari aglomerații de persoane. 

8. Se recomandă persoanelor fizice și juridice să se abțină de la desfășurarea 

întrunirilor și evenimentelor culturale de masă. 

9. A publica prezenta dispoziție pe pagina oficială a municipiului Bălți și în mass-

media. 

10. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum personal. 

 

 

 

Primar        Renato Usatîi 

 

Contrasemnată: 

 

Șef Direcție Juridică      Vitalie Balan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


