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__________________________________________________________________________ 

                                       HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV                 

                                                      constituit în municipiu Bălți                            

 

Nr. 01/03                                                                                        din 27 ianuarie  2021 

 

Cu privire la colaborarea DITS municipiul Bălți cu Centrul  de Sănătate Publică,  

Centrele Medicilor de Familie,ANSA în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate  

de instituțiile de învățământ, inclusiv în contextul epidemiologic COVID-19 
 

 Reieşind din cele expuse, și ținînd cont de informațiilor prezentate de Alexandru Roșca, șef 

Secție politici educaționale și management, DÎTS municipiul Bălți; Veaceslav Cîșlari, șef Centrul 

Sănătate publică Bălți; Dumitru Puha, șef Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți; 

Valeria Dascal, șef Cabinetului metodic preșcolar, elev și student, Centrul Medicilor de Familie 

municipiul Bălți privind colaborarea DITS municipiul Bălți cu Centrul de Sănătate Publică, 

Centrele Medicilor de Familie, ANSA în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate de instituțiile de 

învățămînt, inclusiv în contextul epidemiologic COVID-19. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435/2006 

privind descentralizarea administrativă, anexa 3 
1  

la Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 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 informațiile prezentate de Alexandru Roșca, șef Secție politici educaționale și 

management, DÎTS municipiul Bălți; Veaceslav Cîșlari, șef Centrul Sănătate publică Bălți; Dumitru 

Puha, șef Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți; Valeria Dascal, șef Cabinetului 

metodic preșcolar, elev și student, Centrul Medicilor de Familie municipiul Bălți privind 

colaborarea DITS municipiul Bălți cu Centrul de Sănătate Publică, Centrele Medicilor de Familie, 

ANSA în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate de instituțiile de învățământ, inclusiv în 

contextul epidemiologic COVID-19. 

 

2.Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți va:  

2.1.emite prescripții și să aplice sancțiuni în temeiul procesului-verbal de control, conform 

prevederilor Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător; 

2.2.solicita retragerea actului permisiv de către autoritățile administrației publice 

competente, a autorizației de activitate pentru neexecutarea prescripțiilor privind înlăturarea 

încălcărilor actelor normative stabilite în urma controalelor repetate;  

2.3.preleva probe pentru investigațiile de laborator. 

 

3. Centrul Sănătate publică Bălți va: 

3.1.efectua controlul asupra respectării legislaţiei sanitare, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător; 

3.2.efectua analiza planificării şi integrării serviciilor şi resurselor în sănătate; 

3.3.menţine şi gestiona baza naţională de date statistice în sănătate; 
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4. Centrul Medicilor de Familie municipiul Bălți va 

4.1. desfăşura activităţi privind instruirea sanitaro-igienică a populaţiei, promovarea 

modului sănătos de viaţă, educaţia sexuală, planificarea familiei, educaţia copilului sănătos 

etc.; 

4.2. acorda asistenţa medico-profilactică şi consultative privind imunizarea, alimentaţia 

sănătoasă, educaţia igienică a copiilor, profilaxia şi depistarea precoce a patologiilor la copii, 

investigarea medicală a copiilor pentru admiterea, inclusiv la începutul anului şcolar, în 

instituţiile preşcolare şi preuniversitare, asigurarea sănătăţii reproducerii, planificarea familiei, 

asigurarea gravidităţii fără risc, contracepţie, etică, psihologie;   

4.3.identifica persoane din grupurile de risc, organizează şi desfăşoară activităţi de 

profilaxie în vederea depistării factorilor de risc, precum şi identificării formelor precoce şi 

tardive ale maladiilor, inclusiv social-condiţionate şi sănătatea reproducerii; 

4.4.realiza examenele medicale profilactice anuale, inclusiv la angajare şi periodice, 

înmatriculare în instituţiile de învățământ, alte examene profilactice, ce ţin de competenţa 

medicului de familie, în conformitate cu prevederile actelor normative; 

4.5.asigura realizarea programelor de imunoprofilaxie a populaţiei; 

4.6.efectua examinările medicale profilactice de bilanţ a copiilor conform actelor 

normative; 

 

5.  Autorităţile administraţiei publice locale vor: 

5.1) asigura implementarea şi îndeplinirea planurilor de învăţământ, programelor de studii, 

metodologiilor didactice şi de alternativă, va coordona activitatea instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particulare din municipiu; 

5.2) întreprinde măsuri pentru cunoaşterea  şi respectarea de către personal a normelor de 

protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor, și inclusiv de ocrotire a vieţii şi sănătăţii 

copiilor; 

 

6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate 

din mun. Bălți și Autorităților Publice Locale, precum și se aduce la cunoștință  publică prin 

publicarea pe pagina web a Primăriei municipiului Bălți și  (după caz) în presa locală.     

 

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

Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de municipiul Bălți, dnei Oxana 

Radu. 

 

 

Au votat: pentru –26      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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