
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

cu privire la Măsurile de prevenire şi control 
a infecţiei COVID-19, 

aplicabile pe teritoriul municipiului Bălţi 

nr. 19 din 27.11.2020 

A 

In temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia 
extraordinară de sănătate publică", Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de 
Sănătate Publică nr. 34 din 13.10.2020 şi a prevederilor 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, urmare a analizei situaţiei epidemiologice actuale şi 
capacităţii de supraveghere a sănătăţii publice în municipiul Bălţi, datelor statistice 
prezentate de CSP Bălţi către data de 25.11.2020 şi propunerilor formulate în 
cadrul şedinţei grupului de lucru pentru elaborarea planului de răspuns şi control al 
infecţiei COVID-19, în contextul evoluţiei procesului pandemic în municipiul 
Bălţi, în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a 
infecţiei COVID-19, Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se transpun spre executare în mun. Bălţi Hotărârile Comisiei naţionale 
extraordinare de sănătate publică (CNESP) nr. 31 şi 32 din 24 septembrie 2020, 
nr. 33 din 28 septembrie 2020 şi nr. 34 din 13 octombrie 2020. 

2. Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi va asigura 
transpunerea şi executarea hotărârilor adoptate, aducându-le în concordanţă cu 
Hotărârile CNESP. 

3. Se instutuie Măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, ajustate 
conform situaţiei la zi şi valabile pe teritoriul municipiului Bălţi pe perioada stării 
de urgenţă în sănătate publică, conform anexei. 



4. Managerii instituţiilor de învăţământ general, indiferent de forma de proprietare, 
vor asigura următoarele măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 în 
activitatea zilnică, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă: 

4.1. A permite organizarea şi desfăşurarea în instituţiile de învăţământ general 
a activităţilor tematice curriculare în ajunul sărbătorilor de iarnă, cu 
respectarea obligatorie a regulilor prevăzute în hotărîrile CNESP. 

4.2. A exclude diverse activităţi de grup, ce nu au tangenţă cu procesul 
instructiv-educativ, şi pot genera aglomeraţii sau implicarea a mai mult 
de 3-5 copii (în IET) sau a unui număr mai mare de elevi (decât cel 
prevăzut în grupă/clasă în dependenţă de capacitatea fizică a sălii) în 
activităţi (matineu, concurs, competiţii, discotecă, etc.), ceea ce poate 
determina reducerea distantei între ei 
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4.3. A exclude utilizarea de către copii/elevi a inventarului străin, care nu a 
fost dezinfectat în modul corespunzător (a costumelor, măştilor de 
carnaval, rochiilor de gală, etc. luate în chirie) şi utilizarea doar a 
obiectelor proprii. 

4.4. A exclude activităţile extracurriculare cu participarea persoanelor terţe 
din afara instituţiei de învăţământ (a părinţilor, actorilor, fotografilor, 
cameramanilor, etc.) 

4.5. A exclude activităţile extraşcolare în grup (excursii, marşuri turistice în 
afara instituţiei, vizite la întreprinderi/ în instituţii de cultură şi 
divertisment, concursuri cu participarea părinţilor etc.) 

4.6. A recomanda evitarea repartizării cadourilor, în scopul asigurării 
protecţiei răspândirii virusului cu COVID-19 în instituţiile de învăţământ 
general şi printre copiii/elevii care le frecventează. 

5. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează 
activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de 
prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică, a agenţilor economici, 
vor fi coordonate în prealabil cu CNESP. 

6. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor/acţiunilor culturale în aer 
liber şi în incinta instituţiilor de cultură cu respectarea măsurilor de sănătate 
publică stipulate în Instrucţiunile privind măsurile de prevenire şi control a 
infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor şi acţiunilor culturale în 
aer liber şi, cu prezenţa spectatorilor, în incinta instituţiilor teatral-concertiste şi a 
caselor de cultură, aprobate prin Hotărârile nr. 29 din 7 septembrie 2020 şi nr. 31 
din 24 septembrie 2020 ale Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică. 

7. Se prelungeşte activitatea zilnică a grupurilor mobile din angajaţi ai 
Inspectoratului de Poliţie Bălţi, Centrului de Sănătate Publică, Direcţiei Teritoriale 
ANSA şi Primăriei municipiului Bălţi pentru efectuarea controlului executării 



hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi Comisiei 
municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi. 

8. Se împuterniceşte Preşedintele Comisiei municipale extraordinare de sănătate 
publică Bălţi să numească persoana responsabilă de organizarea şi monitorizarea 
activităţii grupurilor mobile şi să stabilească zilnic componenţa grupurilor mobile. 

9. Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Teritorială 
ANSA şi Primăria municipiului Bălţi vor delega zilnic reprezentanţi în grupurile 
mobile în funcţie de componenţa acestora şi vor asigura grupurile mobile cu 
mijloace de transport auto. 

10. Instituţiile, organizaţiile şi agenţii economici, care îşi desfăşoară activitatea pe 
teritoriul municipiului Bălţi sunt obligaţi, pe perioada instituirii stării de urgenţă în 
sănătate publică, să asigure accesul grupurilor mobile pentru exercitarea atribuţiilor 
sale. 

11. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice din municipiul Bălţi, 
Centrului de Sănătate Publică Bălţi, ANSA şi altor organe competente să 
supravegheze strict respectarea de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de 
prevenire şi control a infecţiei COVID-19. 

12. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt 
executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice 
şi juridice din municipiul Bălţi, indiferent de domeniul de activitate şi forma 
juridică de organizare. 

13. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea 
publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau 
penală a persoanelor vinovate. 

14. Direcţia de management şi relaţii cu publicul a Primăriei municipiului Bălţi va 
asigura informarea populaţiei din municipiul Bălţi asupra prevederilor prezentei 
hotărâri, precum şi necesitatea respectării obligatorii a măsurilor de prevenire şi 
control a infecţiei cu COVID-19. 

15. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 
web oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 

Vicepreşedinte al Comisiei, 
Primar interimar al municipiului Bălţi icolai Grigorişin 



Anexă 
la hotărârea Comisiei municipale 

extraordinare de sănătate publică Bălţi 
nr. 19 din 27.11.2020 

Măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, 
aplicabile pe teritoriul municipiului Bălţi 

1. Măsuri restrictive generale: 

1.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în 
grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) 
metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în 
locurile publice. 

1.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în 
afara domiciliului şi în spaţiile publice fară necesitate stringentă, cu excepţia: (I) 
deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la 
distanţă, (II) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (III) deplasarea 
pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amânată; (IV) deplasarea pentru alte 
motive justificate şi care nu pot fi amânate. 

1.3. Interzicerea aflării pe terenuri dejoacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri 
de distracţii şi zone de agrement. 

2. Autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile publice locale, toate 
persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica 
Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum 
şi toţi cetăţenii municipiului Bălţi şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul 
municipiului Bălţi vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control 
şi combatere a infecţiei COVID-19: 

2.1. respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu 
excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei 
distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor 
în transportul public; 

2.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor; 

2.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie; 

2.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către 
persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv; 

2.5. respectarea măsurilor impuse de autorităţi de către persoanele fizice şi 



juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină; 

2.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate; 

2.7. purtarea măştilor în transportul public, spaţiile comerciale şi spaţii publice 
închise, în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială/ fizică. Masca 
trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul. 

3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice şi private, instituţiilor socio-
medicale şi instituţiilor de reabilitare/recuperare vor asigura următoarele măsuri de 
prevenire şi control a infecţiei COVID-19: 

3.1. realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a 
măsurilor de control a infecţiei COVID-19 în conformitate cu actele normative în 
vigoare; 

3.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul 
instituţiei/ prestatorului; 

3.3. efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 al pacientului/ 
beneficiarului/ însoţitorului; 

3.4. organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul 
turei de lucru; 

3.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului 
de expunere; 

3.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie; 

3.7. asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor 
şi organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie; 

3.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de 
prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19; 

3.9. reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, 
pentru facilitarea organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de 
activitate a instituţiei/prestatorului, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale ale 
angajatului: comorbidităţi, vârsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.); 

3.10. organizarea activităţii şi amenajării locului de muncă cu respectarea 
măsurilor de prevenire conform Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020 
a CNESP. 

4. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport 



rutier de persoane în trafic local, municipal, cât şi activităţile conexe vor asigura 
respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei 
COV1D-19: 

4.1. asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi 
conexe, prin: (I) echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (II) dezinfectant (pentru 
mâini şi suprafeţe); (III) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de 
lucru (termometria, starea sănătăţii); 

4.2. ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după 
necesitate în orele de vârf; 

4.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de 
muncă, cu informarea angajatorului; 

4.4. limitarea numărului de persoane în transportul rutier proporţional numărului 
de scaune disponibile în mijlocul de transport, în limita a 60% din capacitatea de 
îmbarcare; 

4.5. purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori 
si pasageri, pe parcursul călătoriei; 

4.6. respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din mijloacele 
de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă 
efectuată la staţia terminus. 

5. Suplimentar prevederilor punctului 2, unităţile comerciale cu amănuntul vor 
asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri: 

5.1. distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior; 

5.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor; 

5.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă; 

5.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecţie; 

5.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare; 

5.6. accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis; 

5.7. termometria vizitatorilor la intrare şi asigurarea funcţiomării tuturor caselor în 
unităţile comerciale cu suprafaţa de peste 200 m ; 

5.8. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor 



etc, şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi; 

5.9. aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisirea permanentă. 

5.10. se stabileşte numărul maximal de cumpărători care pot să se afle simultan la 
obiectele comerciale în funcţie de suprafaţa acestora după cum urmează: 2 până la 
25 m2, 4 de la 25 m2 până la 50 m2, 8 de la 50 m2 până la 100 m2, 20 de la 100 m2 

până la 300 m2, 35 de la 300 m2 până la 600 m2, 50 de la 600 m2 până la 1000 m2, 
75 de la 1000 m2 până la 2000 m2, 100 de la 2000 m2 până la 3000 m2, 125 de la 
3000 m2 până la 4000 m2, 150 peste 4000 m2. 

6. Instituţiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenţei medicale 
tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19, 
indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală (asigurate/neasigurate). 

7. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui 
număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi 
cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a 
evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă 
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email, adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul 
instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de 
infecţie. 
8. Se admite, organizarea întrunirilor/reunirilor în grup, cu participarea unui număr 
mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a 
Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19, conform Anexei nr. 1 la 
Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a CNESP. 

9. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, 
în unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de 
persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind 
prevenirea infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de 
alimentaţie publică. 

10. Instrucţiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfăşurare a 
activităţii în contextul epidemiologie COVID-19, aprobate prin Hotărârile CNESP 
nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 - 17, nr. 21, nr. 23-24, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările 
ulterioare, se aplică în continuare. 


