
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 
nr. 31 din 23.07.2021 

în 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 
revizuirii măsurilor aplicate de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe 
teritoriul municipiului Bălţi; 

Având în vedere scrisoarea Centrului de Sănătate Publică Bălţi nr. 03-454 din 
22.07.2021; 

Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de Hotărârea nr. 57 din 17.07.2021 a Comisiei naţionale 
extraordinare de sănătate publică. 

2. Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, agenţiilor şi 
instituţiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu 
sigur de activitate la locul de muncă, precum şi facilitarea şi încurajarea activă a 
personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica 
măsură de sănătate publică pentru prevenirea şi controlul infecţiei, în scopul 
atingerii către data de 01.09.2021 a unei rate de vaccinare în rândul angajaţilor de 
minimum 70%. 

3. Procesul de vaccinare anti-COVID-19, cu orice vaccin disponibil şi aprobat 
pentru utilizare in Republica Moldova, rămâne măsura esenţială de sănătate 
publică recomandată pentru toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Vaccinarea 
este gratuită şi disponibilă pentru toţi doritorii, indiferent de viza de reşedinţă sau 
locul de trai, în toate instituţiile medicale de asistenţă medicală primară (Centrele 
Medicilor de Familie, Centrele de Sănătate, Centrul Municipal de Vaccinare, 
punctele mobile de vaccinare şi prin echipele mobile de vaccinare). 

4. Toate punctele de vaccinare din mun. Bălţi vor activa în regim 7/7 zile, 
conform programului de activitate a instituţiilor medico-sanitare publice şi private, 
inclusiv, cu asigurarea deplasării la domiciliu a echipelor mobile de vaccinare, la 
solicitarea persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor imobilizate la pat, alte persoane 
cu dificultăţi locomotorii. 



5. Secţia sănătate a Primăriei mun. Bălţi, dna F. Rodiucova, de comun cu 
instituţiile medico-sanitare municipale, va asigura organizarea periodică a 
maratoanelor de vaccinare pe teritoriul Pieţei Centrale din mun. Bălţi, conform 
disponibilităţii loturilor de vaccinuri livrate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale. 

6. în scopul sporirii ratei cetăţenilor imunizaţi pe teritoriul municipiului şi 
promovării procesului de vaccinare, directorii instituţiilor medico-sanitare 
municipale, cu suportul Secţiei sănătate a Primăriei mun. Bălţi şi Centrului de 
Sănătate Publică Bălţi, vor asigura capacităţi şi spaţii suplimentare de imunizare 
(centre de vaccinare) cu asigurarea infrastructurii medicale şi personalului medical 
necesar. La Centrul Municipal de Vaccinare se va efectua imunizarea benevolă şi 
gratuită a cetăţenilor cu sau fără programare prealabilă în funcţie de numărul de 
solicitări şi disponibilitatea loturilor de vaccinuri. 

7. Centrul de Sănătatea Publică Bălţi, dl V. Chişlari, director, va asigura 
monitorizarea şi evaluarea procesului de vaccinare a populaţiei din mun Bălţi. 

8. Este obligatorie purtarea măştilor de protecţie în toate spaţiile publice 
închise, în transportul public şi la staţiile de aşteptare, inclusiv în spaţiile deschise 
unde nu este posibilă respectarea distanţei fizice, Masca trebuie să acopere atât 
gura, cât şi nasul. 

9. Se organizează activitatea zilnică a grupurilor mobile din angajaţi ai 
Inspectoratului de Poliţie Bălţi, Direcţiei Teritoriale ANSA din municipiul Bălţi şi 
Primăriei municipiului Bălţi pentru efectuarea controlului executării hotărârilor 
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi Comisiei municipale 
extraordinare de sănătate publică Bălţi în acord cu prevederile art. 104 din Codul 
muncii nr. 154-XV din 28.03.2003. 

10. 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. 

11. Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Direcţia Teritorială ANSA din municipiul 
Bălţi şi Primăria municipiului Bălţi vor delega zilnic reprezentanţi în grupurile 
mobile în funcţie de numărul şi componenţa acestora şi vor asigura grupurile 
mobile cu mijloace de transport auto. 

12. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt 
executorii pentru autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, indiferent de 
domeniul de activitate şi forma juridică de organizare care îşi desfăşoară activitatea 
pe teritoriul municipiului Bălţi. 



13. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre 
prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea vaccinării şi respectării stricte a 
măsurilor restrictive şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COYID-19. 

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

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

Vicepreşedinte al Comisiei, 
Primar interimar al municipiului Bălţi 1 Ghenadie Şmulschii 


