
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

nr. 24 din „25" 03 2021 

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", 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 evoluţiei la nivelul municipiului Bălţi a situaţiei epidemiologice, în scopul 
sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COV1D-19 pe 
teritoriul municipiului Bălţi; 

Având în vedere scrisoarea nr. 3183 din 25.03.2021 a Episcopului de Bălţi şi 
Făleşti a Bisericii Ortodoxe din Moldova; 

Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Punctul 5 din Hotărârea nr. 23 din 22.03.2021 a Comisiei municipale 
extraordinare de sănătate publică Bălţi va avea următorul cuprins: „5. întrunirile cu 
caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale 
religioase) se vor desfăşură de preferinţă în aer liber (curţile bisericilor, 
mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanţei fizice de 
minim 1,5 metri şi cu purtarea obligatorie de către toţi participanţii a măştilor de 
protecţie. Serviciile divine nu vor fi însoţite de ritualuri religioase cu grad sporit de 
transmitere a infecţiei (contact direct între persoane şi/sau atingerea obiectelor). 

în cazul condiţiilor meteorologice nefavorabile (ploi, ninsori, temperatura 
aerului atmosferic mai joasă de 10°C) 

se permite desfăşurarea întrunirilor cu 
caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale 
religioase) în incinta edificiilor religioase cu respectarea următoarelor măsuri 
suplimentare de protecţie: 

5.1. Numărul maximal admisibil de persoane care pot să se afle simultan în 
incinta edificiilor religioase în funcţie de suprafaţa acestora după cum urmează: 10 

2 2 2 ' 2 ^ până la 50 m , 20 de la 50 m până la 100 m , 25 de la 100 m până la 150 m", 30 
de la 150 m2 până la 200 m2, 40 de la 200 m2 până la 300 m2, 50 peste 300 m2.; 5.2. Accesul enoriaşilor cu măşti în spaţiu închis; 

5.3. Termometria enoriaşilor la intrare şi neadmiterea în interior a persoanelor 
cu simptome de răceală; 

5.4. Respectarea distanţei fizice dintre participanţi de minim 1,5 metri; 
5.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare; 



5.6. Prelucrarea cu substanţe dezinfectante a suprafeţelor şi obiectelor; 
5.7. Aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisirea 

permanentă; 
5.8. Monitorizarea stării de sănătate a personalului cultului religios pe durata 

desfăşurării întrunirilor cu caracter religios.". 

2. 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. 

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

4. 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. 

5. 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 


