
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți 
 

DECIZIE 
cu privire la stabilirea regimului special al circulației  

transportului public din municipiul Bălți 

 
nr. 6 din 27.03.2020 

 
 

În temeiul art. 22 din Legea privind regimul stării de urgență, de asediu și de 
război nr. 212-XV din 24.06.2004, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 

17.03.2020 „Privind declararea stării de urgență”, punctelor 6, 7, 8 și 9 dn 
Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 04.12.2001, Dispozițiilor Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, 

Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți 
 

DECIDE: 
 

1. Se stabilește, începând cu 28.03.2020 ora 00:00 și până la 06.04.2020 ora 

00:00, regimul special al circulației transportului public pe tot teritoriul 
municipiului Bălți, după cum urmează: 

Cu circulație în orele matinale 6:00 – 10:00; 
Cu circulație în orele de seară 16:00 – 19:00. 

(Cu excepția rutelor zero). 
2. Primarul municipiului Bălți va asigura numărul necesar de unități de 

transport pentru executarea regimului special al circulației transportului public în 
scopul neadmiterii diminuării numărului de unități de transport public de pe rută. 

 
3. Unitatea Militară 1003 a Inspectoratului General de Carabinieri va asigura 

prezența unui colaborator în fiecare stație de transport  în vederea monitorizării 
permanente a fluxului de pasageri  și întreprinderea măsurilor necesare pentru 
prevenirea supraaglomerării și menținerea distanței sociale în fiecare unitate de 

transport. 
 

4. Inspectoratul de Poliție Bălți și Regimentul de Patrulare „Nord” vor asigura 
respectarea regimului special al circulației transportului public și vor aplica 

sancțiuni în privința agenților economici, care nu respectă acest regim. 
 

5. Se recomandă angajatorilor, care își desfășoară activitatea pe teritoiul 
municipiului Bălți, al căror început și sfărșit al programului de lucru nu coincide cu 

regimul special al circulației transportului public , să asigure transportarea 
angajaților la/de la locul de muncă. 

 
 



6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Celulei 
teritoriale de monitorizare permanentă a evoluției infecției de Covid-19. 

 
 
 

Președintele Comisiei  pentru  
Situații Excepționale a mun. Bălți,  

Primarul mun.  Bălți     Renato Usatîi 
 
 


