
PROCES - V E R B A L Nr. 13 

al şedinţei Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi 

(desfăşurate prin intermediul programului Viber) 

din 09.09.2020 municipiul Bălţi 

Total membri 23, din ei participanţi 13 

Preşedinte al şedinţei Nicolai Grigorişin 

Secretar al şedinţei Oleg Leahu 

O R D I N E A DE ZI : 

Examinarea proiectului de hotărâre „Cu privire la măsurile suplimentare de 

protecţie în instituţiile de învăţământ din municipiul Bălţi în contextul 

epidemiologie al COV1D-19" prin care se propune Consiliului municipal Bălţi cu 

titlu de recomandare alocarea cătrc Direcţia învăţământ, tineret şi sport din 

municipiul Bălţi din bugetul municipal Bălţi a mijloacelor financiare necesare 

pentru procurarca produselor de igienă personală şi echipamentului personal de 

protecţie (măşti, dezinfectanţi etc.) pentru a fi distribuite elevilor din familiile 

social vulnerabile din municipiul Bălţi. 

S-A E X A M I N A T : 

Cu referire la întrebarea de pe ordinea de zi dl Nicolai Grigorişin (raportor) a 

comunicat membrilor comisiei prevederile hotărâri 1 i i Comisiei naţionale 

extraordinare de sănătate publică nr. 27 din 26.08.2020 prin care s-a dispus 

prelungirea stării de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova până la data de 15.09.2020, cu posibilitatea de revizuire a tennenului dat 

în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional. 

în legătură cu cele menţionate şi ţinând cont de Hotărârea nr. 26 din 21.08.2020 

a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, prin care a fost relansat din 

data de 01.09.2020 procesul educaţional în cadrul tuturor instituţilor de învăţământ 

şi aptobată Instrucţiunea privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru 

organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private în contextul 

epidemiologie al C O V I D - 19, urmare a examinării demersului nr. 02-10/625 din 

09.09.2020 al Direcţiei învăţământ, tineret şi sport din municipiul Bălţi prin care se 

solicită alocarea mijloacelor financiare necesare pentru procurarea produselor de 

igienă personală şi echipamentului personal de protecţie (măşti, dezinfectanţi etc.) 

pentru a fi distribuite elevilor din familiile social vulnerabile dl Nicolai Grigorişin 

a prezentat spre examinare şi aprobare proiectul de hotărâre „Cu privire la măsurile 

suplimentare de protecţie în instituţiile de învăţământ din municipiul Bălţi în 

contextul epidemiologie al COVID-19" prin care se propune Consiliului municipal 

Bălţi cu titlu de recomandare alocarea către Direcţia învăţământ, tineret şi sport din 

municipiul Bălţi din bugetul municipal Bălţi a mijloacelor financiare necesare 

pentru procurarea produselor de igienă personală şi echipamentului personal de 



protccţic (măşti, dezinfectanţi etc.) pentru a fi distribuite elevilor din familiile 

social vulnerabile din municipiul Bălţi. 

Dna Tatiana Dubiţkaia a propus completarea puntului 1 cu propoziţia „conform 

listelor nominale prezentate de managerii instituţiilor de învăţământ primar, 

gimnazial şi liceal". 

Propunerea dnei Tatiana Dubiţkaia a fost agreată de către toţi membrii comisiei 

participanţi la şedinţă. 

S-A DECIS: 

Se aprobă proiectul de hotărâre în redacţia iniţială cu includerea 

amendamentelor propuse de dna Tatiana Dubiţkaia (hotărârea nr. 16 din 

09.09.2020 „Cu privire la măsurile suplimentare de protccţie în instituţiile de 

învăţământ din municipiul Bălţi în contextul epidemiologie al COVID-19") . 

Au votat: pentru - 13, împotrivă - 0, abţineri - 0. 

Preşedinte al şedinţei ) Nicolai Grigorişin 

Secretar aî şedinţei , Oleg Leahu 


