
PROCES - VERBAL Nr. 7 
al şedinţei Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi 

(desfăşurate în regim de videoconferinţă Zoom) 

din 17.06.2020 Municipiul Bălţi 

Total membri 23, din ei participanţi 18 
Preşedinte al şedinţei Renato Usatîi 
Secretar al şedinţei Oleg Leahu 

ORDINEA DE ZI: 

1. Examinarea proiectului de hotărâre „Cu privire la instituirea regimului de 
carantină la Primăria Municipiului Bălţi" prin care se propune, în legătură cu 34 
cazuri de infectare cu COVID-19 confirmate printre angajaţii Primăriei 
Municipiului Bălţi, instituirea regimului de carantină la Primăria Municipiului 
Bălti. » 

2. Examinarea proiectului de hotărâre „Cu privire la măsurile de control şi 
combatere a infecţiei cu COVID-19 la unităţile de alimentaţie publică" prin care, 
urmare a demersului şefului Inspectoratului de Poliţie Bălţi nr. 12582 din 
15.06.2020, se propune stabilirea unui regim de lucru special la unităţile de 
alimentaţie publică din Municipiul Bălţi. 

3. Examinarea proiectului de hotărâre „Cu privire la măsurile de control şi 
combatere a infecţiei cu COVID-19" prin care se propune de a solicita Comisiei 
naţionale extraordinare de sănătate publică şi Guvernului Republicii Moldova 
întreprinderea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii infecţiei 
cu COVID-19 şi în care se conţin o serie de recomandări adresate agenţilor 
economici, organizaţiilor şi instituţiilor. 

S-A EXAMINAT: 

1. Cu referire la prima întrebare dl Renato Usatîi (raportor) a informat Comisia 
despre situaţia epidemilogică nefavorabilă de la Primăria Municipiului Bălţi, 
prezentând spre examinare şi aprobare proiectul de hotărâre „Cu privire la 
instituirea regimului de carantină la Primăria Municipiului Bălţi" prin care se 
propune instituirea regimului de carantină la Primăria Municipiului Bălţi, situată pe 
adresa: piaţa Independenţei, 1, Municipiul Bălţi, începând cu 18 iunie 2020 ora 17-
00 până la 1 iulie 2020 ora 17-00, inclusiv, cu sistarea activităţii instituţiei vizate 
pe durata regimului de carantină şi întreprinderea unor măsuri organizatotrice în 
vederea lichidării focarului de infecţie. 

Câţiva membri au propus rectificarea noţiunii „persoane contacte" cu noţiunea 
„persoane care au fost în contact cu persoanele cu cazuri confirmate cu COVID-
19". 



Dl Vasile Banaru a propus expunerea punctului 4 în următoarea redacţie: „4. 
Având în vedere activitatea angajaţilor administraţiei publice locale a Municipiului 
Bălţi în cadrul grupurilor mobile în comun cu reprezentanţi ai altor instituţii ale 
statului, Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Centrul de Sănătate Publică Bălţi, Direcţia 
Teritorială ANSA, Procuratura Municipiului Bălţi, Unitatea Militară 1003 a 
Inspectoratul General de Carabinieri, Regimentul de Patrulare „Nord", Direcţia 
Situaţii Excepţionale Bălţi vor identifica surse necesare pentru testarea tuturor 
angajaţilor la COVID-19." 

2. Cu referire la a doua întrebare dl Renato Usatîi (raportor) a dat citire scrisorii 
Inspectoratului de Poliţie Bălţi nr. 12582 din 15.06.2020 cu privire la instituirea 
unui regim de lucru special la unităţile de alimentaţie publică din Municipiul Bălţi, 
prezentând spre examinare şi aprobare proiectul de hotărâre „Cu privire la măsurile 
de control şi combatere a infecţiei cu COVID-19 la unităţile de alimentaţie 
publică" prin care se propune stabilirea, începând cu 18.06.2020 până la 
30.06.2020, a unui regim de lucru special la unităţile de alimentaţie publică din 
Municipiul Bălţi de la ora 8-00 până la ora 23-00. 

3. Cu referire la treia întrebare dl Renato Usatîi (raportor) a informat Comisia 
despre necesitatea întrerpinderii unor măsuri suplimentare din partea autorităţilor 
publice centrale în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu COVID-19, 
prezentând spre examinare şi aprobare proiectul de hotărâre „Cu privire la măsurile 
de control şi combatere a infecţiei cu COVID-19" prin care se propune de a solicita 
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 precum şi să asigure testarea obligatorie a 
tuturor persoanelor identificate care au fost în contact cu persoanele cu cazuri 
confirmate 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. 

Totodată, dnii Renato Usatîi şi Veaceslav Chişlari au propus completarea 
punctului 1 cu o solicitare suplimentară adresată Comisiei naţionale extraordinare 
de sănătate publică şi Guvernului Republicii Moldova şi anume 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. 

în acelaşi proiect de hotărâre se conţin recomandări adresate tuturor agenţilor 
economici, organizaţiilor şi instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
Municipiului Bălţi cu privire la efectuarea testării personalului la COVID-19. 



S-A DECIS: 

1. Se aprobă proiectul de hotărâre (hotărârea nr. 8 din 17.06.2020 „Cu privire la 
instituirea regimului de carantină la Primăria Municipiului Bălţi") cu rectificările şi 
amendamentele propuse de către dl Vasile Banaru şi alţi membri ai Comisiei. 

Au votat: pentru 17, împotrivă 0, abţineri 1. 

2. Se aprobă proiectul de hotărâre în redacţia iniţială (hotărârea nr. 9 din 
17.06.2020 „Cu privire la măsurile de control şi combatere a infecţiei cu COVID-
19 la unităţile de alimentaţie publică"). 

Au votat: pentru 16, împotrivă 0, abţineri 1. 

3. Se aprobă proiectul de hotărâre (hotărârea nr. 10 din 17.06.2020 „Cu privire 
la măsurile de control şi combatere a infecţiei cu COVID-19") cu amendamentele 


