
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

nr. 22 din 15.03.2021 

La ziua de 14.03.2021 în mun. Bălţi sunt înregistrate 6582 cazuri confirmate de 
COVID-19, dintre care 229 decese ( 3,8%), persoane recuperate 5411 (82.2 %), sub 
supraveghere sunt 588. 

Pe parcursul ultimilor 14 zile (perioada maximă de incubaţie), sunt înregistrate 
508 cazuri confirmate de COVID-19, incidenţa morbidităţii fiind de 496, comparativ cu 
407 la 100 mii populaţie în perioada precedentă, constatându-se o majorare cu 18%, ce 
clasifică teritoriul mun. Bălţi în stare de alertă - cod roşu. 

în s. Elizaveta, în perioada respectivă sunt înregistrate 2 cazuri de COVID-19, 
incidenţa morbidităţii fiind de 62,4 cazuri la 100 mii populaţie, ce clasifică localitatea în 
stare de alertă cod portocaliu. 

In s. Sadovoe sunt înregistrate 3 cazuri, incidenţa fiind de 242,3 cazuri la 100 mii 
populaţie, ce clasifică localitatea în stare de alertă - cod roşu. 

Reieşind din situaţia epidemiologică din teritoriile mun. Bălţi şi întru executarea 
Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 50 din 12.03.2021, 
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate 
publică nr. 50 din 12 martie 2021. 

2. Se reiterează, pentru autorităţile publice locale, persoanele juridice de drept public şi 
de drept privat, persoanele fizice aflate pe teritoriul municipiului Bălţi, măsurile de 
prevenire şi control a infecţiei COVID-19 rămân a fi valabile şi obligatorii pe întreg 
teritoriul municipiului Bălţi pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică (declarată 
până la 15 aprilie 2021). 

3. A relua procesului educaţional şi de învăţământ după cum urmează: 

3.1 în mun. Bălţi şi s. Sadovoe 

3.1.1 Continuă procesul educaţional în instituţiile de învăţământ preşcolar din mun. Bălţi, 
cu prezenţa fizică, în conformitate cu prevederile Hotărârii CNESP nr. 21 din 24.07.2020 
şi Reglementările-cadru speciale de punere în aplicare a Instrucţiunii privind pregătirea 
pentru redeschidere şi reluare a activităţii IET în contextul pandemiei Covid-19, aprobată 
prin ordinul comun al MECC nr. 779 din 07.08.2020 şi ordinul MSMPS nr. 725 din 
07.08.2020 cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi 
răspândirea COVID-19. 

3.1.2. Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a elevilor din 
învăţământul primar, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind 
prevenirea şi răspândirea COVID-19 şi a modelelor, aprobate de MECC; 



3.1.3. Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a unui contingent 
de 50% din numărul total de elevi ai claselor absolvente (a IX-a, a XII-a, ), stabilit în 
baza suprafeţei sălii de clasă, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind 
prevenirea şi răspândirea COVID-19 şi a modelelor, aprobate de MECC; 

3.1.4. Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a unui 
contingent de 50% din numărul total a elevilor şi studenţilor din anii terminali din 
învăţământul profesional tehnic şi superior, cu respectarea strictă a normelor de sănătate 
publică privind prevenirea şi răspândirea COVID-19 şi a modelelor, aprobate de MECC; 

3.1.5. Participarea zilnică în procesul educaţional la distanţă a elevilor şi studenţilor din 
celelalte clase si ani de studii. 
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3.2 în s. Elizaveta 

3.2.1 Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a preşcolarilor, 
elevilor din învăţământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a), cu respectarea 
strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID-19; 

3.2.2 Participarea zilnică în procesul educaţional la distanţă a elevilor şi studenţilor din 
celelalte clase si ani de studii. » 

4. Se dispune organizarea desfăşurării la distanţă a procesului educaţional în cadrul 
instituţiilor de învăţământ extraşcolar, în instituţiile publice şi private, în conformitate cu 
Hotărârea CNESP nr. 47 din 26 februarie 2021. 

5. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt executorii 
pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică 
de organizare. 

6. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre necesitatea 
respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19. 

7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie 
pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la răspundere 
contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate. 

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 
oficială a Primăriei municipiului Băi 

Vicepreşedinte al Comisiei, 
Viceprimar al municipiului Bălţi icolai Grigorişin 


