
 
                                       HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV                          

constituit în municipiu Bălți 

 

Nr. 04/02                                                                                                        din 09 septembrie  2020  

                                                                      

Cu privire la acțiunile de profilaxie a infecțiilor respiratorii în teritoriu administrat  

            
Reieşind din cele expuse, și ținînd cont de informația prezentată de Veaceslav Cîșlari,  șef  

Centrul Sănătate publică Bălți.  

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435 din 28.12.2006 

privind descentralizarea administrativă, anexa 3 1  la Hotărârea Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 cu 

privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și completările ulterioare și examinând 
propunerile înaintate, Colegiul consultativ constituit în municipiul Bălți                     

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de Veaceslav Cîșlari,  șef  Centrul Sănătate publică Bălți, 

privind activitățile întreprinse de către Centrul Sănătate publică Bălți întru implementarea 

acțiunilor de profilaxie a infecțiilor respiratorii în teritoriu administrat. 

2. Centrul Sănătate publică Bălți, va:  

 2.1 efectua controlul asupra respectării legislației sanitare, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător;  

2.2  executa în domeniul supravegherii de stat, promovării și protecției sănătății publice – 

funcțiile stabilite în art.4 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind 

supravegherea de stat a sănătăţii publice;  

2.3  coordona activităţile de prevenţie primară, secundară şi terţiară; 

2.4  aplica măsuri restrictive în conformitate cu Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind 

supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare;  

2.5 emite decizii, în limita cadrului normativ, privind:  

    a) sistarea activităţilor persoanelor purtătoare de agenţi patogeni ai bolilor contagioase 

care prezintă pericol pentru sănătatea publică în virtutea specificului muncii; 

    b) suspendarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiilor sanitare, a avizelor şi 

certificatelor sanitare; 

    c) examenul medical şi supravegherea medicală a persoanelor care au fost în contact cu 

bolnavii contagioşi;  

    d) colectarea probelor de la persoanele aflate în contact cu sursele de infecţie şi factorii 

de transmitere; 

    e) izolarea bolnavilor contagioşi şi a persoanelor suspecte de a fi sursă de agenţi 

patogeni ce prezintă pericol pentru sănătatea publică;  

    f) efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în focarele de boli transmisibile, 

precum şi în încăperile şi teritoriile în care se menţin condiţii pentru apariţia şi 

răspîndirea infecţiilor; 

    g) organizarea efectuării vaccinării preventive a populaţiei sau a unor grupuri de 

persoane, conform indicaţiilor epidemiologice.  

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 

 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 

 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  
MD-3100, RepublicaMoldova 
str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 
e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 
ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 
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     4.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. 
Bălți, precum și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina web a Primăriei 

municipiului Bălți și  (după caz) în presa locală.     

     5. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina, şef adjunct al Oficiului 

teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de mun. Bălți, dnei Oxana Radu. 

 

 

 

Au votat: pentru – 22                 contra –0                               s-au abţinut – 0 

 

 

 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                                              Vitalie NOGALI 
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