
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

cu privire la măsurile de control 

şi combatere a infecţiei cu COVID-19 

nr. 10 din 17.06.2020 

în temeiul Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI 

din 03.02.2009, Hotărârii Guvernului nr. 820 din 14.12.2009 „Cu privire la 

Comisia naţională extraordinară de sănătate publică", dispoziţiei Primarului 

Municipiului Bălţi nr. 34 din 17.02.2010 „Cu privire la aprobarea componenţei 

nominale a Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică", cu 

modificările ulterioare; 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice şi necesitatea luării măsurilor 

de control şi combatere a infecţiei cu COVID-19 în perioada stării de urgenţă în 

sănătate publică; 

Având în vedere că laboratorul Centrului de Sănătate Publică Bălţi are 

capacitatea maximă de procesare a 200 de teste la COVID-19 pe zi, deservind 14 

raione din nordul ţării şi Municipiul Bălţi, ceia ce duce la apariţia unui rând mare 

pentru testare şi unui termen mare de aşteptare care poate ajunge la 7 zile pentru 

persoanele cu simptome de COVID-19 şi luând în consideraţie informaţia 

Centrului de Sănătate Publică Bălţi potrivit căreia costul unei testări în laboratorul 

de stat constituie 1860 lei în timp ce costul unei testări în laboratoarele de la 

clinicile private cu utilizarea testelor identice sau omogene este între 524 lei şi 800 

lei; 

Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se solicită Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi Guvernului 

Republicii Moldova: să majoreze numărul de testări la COVID-19 în scopul 

stabilirii numărului real al persoanelor infectate; să asigure testarea obligatorie a 

tuturor persoanelor identificate care au fost în contact cu persoanele cu cazuri 

confirmate de infectare cu COVID-19, angajaţilor din cadrul instituţiilor medicale, 

angajaţilor din cadrul poliţiei şi structurilor de carabinieri, angajaţilor de la Agenţia 

Naţională de Sănătate Publică şi angajaţilor din cadrul altor instituţii ale statului 

implicate în combaterea răspândirii infecţiei cu COVID-19; să modifice protocolul 

naţional de investigare în aşa fel ca în categoria persoanelor supuse testării 

obligatorii la COVID-19 să fie incluse şi persoanele identificate care au fost în 

contact cu persoanele cu cazuri confirmate de infectare cu COVID-19 iar centrele 

de sănătate publică şi instituţiile medico-sanitare publice cum ar fi IMSP „Spitalul 

Clinic Bălţi", IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi", IMSP 

CNAMUP SAMU Bălţi şi altele să fie în drept să expedieze testele la COVID-19 



pentru a fi procesate în laboratoarele clinicilor private cu scopul majorării 

capacităţilor de testare în Municipiul Bălţi până la 1200 de teste pe zi. 

2. Se recomandă tuturor agenţilor economici, organizaţiilor şi instituţiilor care 

îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Municipiului Bălţi să efectueze testarea 

personalului la COV1D-19. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 

pagina oficială a Primăriei Municipiului Bălţi. 

Preşedinte al Comisiei, 

Primar al Municipiului Bălţi A/ Renato Usatîi 


