
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

nr. 23 din 22.03.2021 

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 

sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 pe 

teritoriul municipiului Bălţi; 

Având în vedere scrisoarea Centrului de Sănătate Publică Bălti din 22.03.2021, 

Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate 

Publică nr. 51 din 19 martie 2021. 

2. Punctul 4 din Hotărârea nr. 22 din 15.03.2021 a Comisiei municipale 

extraordinare de sănătate publică Bălţi va avea următorul cuprins: "4. Se dispune 

organizarea desfăşurării la distanţă a procesului educaţional în cadrul instituţiilor 

de învăţământ extraşcolar, în instituţiile publice şi private, centrele de tineret, 

casele şi palatele de cultură, cu respectarea obligatorie a normelor de sănătate 

publică privind prevenirea şi răspândirea COVID-19.". 

3. Hotărârea nr. 22 din 15.03.2021 a Comisiei municipale extraordinare de sănătate 

publică Bălţi se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins "41. Se permite 

reluarea procesului de antrenament sportivilor de performanţă din şcolile sportive 

(membrii loturilor naţionale, premianţii campionatelor/cupelor naţionale şi 

competiţiilor internaţionale) cu prezenţa fizică, cu respectarea strictă a 

instrucţiunilor pe genuri de sport, aprobate anterior de Comisia Naţională 

Extraordinară de Sănătate Publică, şi în conformitate cu punctul 8 din anexa 

Hotărârii nr. 51 din 19.03.2021 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate 

Publică.". 

4. Pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică se stabileşte un regim de lucru 

special la magazinele alimentare de tip non-stop din municipiul Bălţi, cu excepţia 



magazinelor alimentare de tip non-stop de la staţiile PECO, de la ora 8-00 până la 

ora 22-00. 

5. întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări 

tradiţionale religioase) se vor desfăşură strict în aer liber (curţile bisericilor, 

mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanţei sociale de 

minim 2 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). 

6. Se instituie regimul de carantină la Primăria municipiului Bălţi, situată pe 

adresa: piaţa Independenţei, 1, municipiul Bălţi, începând cu 23 martie 2021 ora 8-

00 până la 5 aprilie 2021 ora 17-00, inclusiv, cu sistarea activităţii instituţiei vizate 

pe durata regimului de carantină. 

7. Pe perioada sistării activităţii Primăriei municipiului Bălţi: 

7.1. Toate persoanele care au fost în contact cu persoanele cu cazuri confirmate de 

infectare cu COVID-19 din rândul angajaţilor Primăriei municipiului Bălţi, cu 

excepţia personalului care n-a fost în contact cu persoanele infectate şi în acelaşi 

timp care sunt membri ai Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică 

Bălţi şi personalului necesar pentru asigurarea pazei instituţiei, vor fi plasate în 

regim de autoizolare la domiciliu. 

7.2. IMSP „Centrul Medicilor de Famile Municipal Bălţi" va asigura 

supravegherea medicală a persoanelor aflate în regim de autoizolare la domiciliu 

de către medicii de familie; 

7.3. Centrul de Sănătate Publică Bălţi şi Inspectoratul de Poliţie Bălţi vor asigura 

controlul asupra respectării regimului de carantină la Primăria municipiului Bălţi şi 

regimului de autoizolare la domiciliu a angajaţilor instituţiei. 

7.4. Raporturile de muncă dintre angajaţii de la Primăria municipiului Bălţi, 

neincluşi în lista persoanelor care au fost în contact cu persoanele cu cazuri 

confirmate de infectare cu COVID-19 şi angajator, pe perioada sistării activităţii 

instituţiei, vor fi stabilite conform clauzelor contractelor individuale de muncă şi 

prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova. 

8. Administraţia Primăriei municipiului Bălţi va elabora un plan de măsuri pentru 

lichidarea focarului de infecţie, care va fi coordonat cu Centrul de Sănătate Publică 

Bălţi, cu prezentarea lui ulterioară spre aprobare Comisiei municipale 

extraordinare de sănătate publică Bălţi. 

9. Se împuterniceşte Preşedintele Comisiei municipale extraordinare de sănătate 

publică Bălţi să se adreseze către Guvern şi Comisia Naţională Extraordinară de 

Sănătate Publică cu un demers privind alocarea surselor bugetare necesare pentru 

finanţarea activităţii grupurilor mobile pentru efectuarea controlului asupra 

executării hotărârilor Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică şi 

Comisiei municipale extraordinară de sănătate publică Bălţi. 



10. 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. 

11. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre 

necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei 

COVID-19. 

12. 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. 

13. 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 


