
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a municipiului Bălţi 

DISPOZIŢIA nr. 4 din 04.04.2021 

în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de 
urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 
privind declararea stării de urgenţă, punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul 
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii Moldova; 

A « • • • • • 

In scopul organizării procesului de testare rapidă la coronavirusul de tip nou pe 
teritoriul municipiului Bălţi; 

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a municipiului Bălţi, 

DISPUNE: 

1. Se organizează centre mobile pentru efectuarea testării rapide la 
coronavirusul de tip nou pe lângă centrele de sănătate şi oficiile medicilor de 
familie din satele Elizaveta şi Sadovoe a IMSP „Centrul Medicilor de Familie 
Municipal Bălţi", în număr de 8 (opt) centre, cu regimul de activitate 09.00-15.00. 

2. ÎMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi" : 
2.1. va organiza efectuarea testării rapide la coronavirusul de tip nou în centrele 

mobile în conformitate cu Ordinul nr. 169 din 03.03.2021 al Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale; 

2.2.va asigura centrele mobile cu material consumabil (dezinfectanţi, măşti, 
mănuşi) în vederea asigurării protecţiei angajaţilor care vor activa în incinta 
centrelor mobile; 

2.3. va organiza şi asigura regimul de activitate a punctelor provizorii în 
conformitate cu prevederile normelor sanitare şi de securitate antiepidemică în 
conformitate cu cerinţele Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică. 

3. Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Bălţi: 
3.1. va instala în imediata apropiere de centrele de sănătate şi oficiile medicilor 

de familie din satele Elizaveta şi Sadovoe a IMSP „Centrul Medicilor de Familie 
Municipal Bălţi" corturi provizorii pentru amplasarea centrelor mobile; 

3.2. va asigura centrele mobile cu mobilierul necesar pentru asigurarea 
activităţii acestora; 

3.3. va instala echipamentul necesar în vederea asigurării regimului de 
temperatură în interior. 

4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului 
Bălţi să acopere cheltuielile pentru asigurarea regimului de temperatură necesară în 
interiorul centrului mobil (cortului) în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare. 



5. Inspectoratul de Poliţie Bălţi şi Direcţia regională „Nord" a Inspectoratului 
General de Carabinieri (unitatea militară 1003) vor asigura ordinea publică pe 
toată durata de activitate a centrelor mobile. 

6. începând cu data de 04.04.2021, ora 08.00, a organiza activitatea Punctului 
teritorial de dirijare în situaţii excepţionale ale Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale a municipiului Bălţi, cu stabilirea regimului de activitate în format 
on-line, cu amplasarea lui în incinta Direcţiei Situaţii Excepţionale mun. Bălţi cu 
sediul: mun. Bălţi, str. Păcii, 38, tel. 079604378,' 078893014, e-mail: PTDSE 
BĂLTI ptdse.balti@mail.ru, persoana responsabilă: Şef Secţie prevenţie a DSE 
mun. Bălţi loc/colonel al s/intern Igor Lungu. 

7. Se desemnează reprezentanţii serviciilor care vor fi incluşi în grupul de lucru 
a Punctului teritorial de dirijare în situaţii excepţionale ale Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale a municipiului Bălţi, pentru organizarea şi efectuarea schimbului de 
informaţie pe durata stării de urgenţă, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 
conform anexei. 

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

Primar interimar al municipiului Bălţi, 
Vicepreşedinte al Comisiei J Nicolai Grigorişin 

mailto:ptdse.balti@mail.ru


Anexă 
La Dispoziţia nr.4 din 04.04.2021 

a CSE mun. Bălţi 

Lista 
persoanelor pentru formarea Grupului de operaţii în cadrul PTDSE pentru 
gestionarea situaţiei în teritoriu, privind infecţia cu COVID 19 şi măsurile 

întreprinse pentru gestionarea acesteia 

Nr. 
crt. Instituţia NPP Funcţia Date de contact (nr. telefon 

fix, mobil, e-mail) Notă 

1. Administraţia 
publică locală 

Grigorişin 
Nicolai 

Locţiitorul 
Preşedintelui 
CSE 

079542172 
primaria(a),balti.md 

2. Secţia 
Prevenţie a 
DSE mun. 
Bălţi 

Igor Lungu şef al SP a 
DSE 

079998183 
ptdse.balti(a),maiLru 

3. 
Inspectoratul 
de poliţie mun. 
Bălţi 

Bej an Sergiu şef al SSP 069871353 
ssp.balti(a),isp.md 

4. 
Regimentul 
Nord al INP al 
IGP 

Tanas Ruslan Comandant al 
regimentului 

069931530 
regiment.nordinpfSiiep.eov.md 

5. 
Direcţia 
Regională 
Nord a IGC al 
MAI 

Pascari 
Vitalie 

Şef al 
Direcţiei 

068743147 
0231-21495 
Serv. Oper. 067233323 

6. 
Centrul de 
Sănătatea 
Publică 

Chişlari 
Veaceslav 

Director al 
Centrului 

068164494 
0231-7-51-91 
0231-7-32-15 
http://www.ansn.md/ 

7. Spitalul Clinic 
Municipal Bălţi 

Rotari 
Serghei 

Director al 
Spitalul 

0231-7-27-03 
scmb(3),ms.md 

8. Spitalul de 
Psihiatrie Bălţi 

Şchiopu 
Valentina 

Administrator 
al Spitalul 

069050354 
0231- 2-43-24 
imsp sp@ms.md 

9. Agenţia 
Naţională 
Siguranţa 
Alimentelor 

Dumitru Puha Şef 
subdiviziune 
teritorială 
Bălti 

0231-23253, 
0231-23465,0231-29441 
dmsa.balti(a5ansa.gov.md 

10. Secţia Sănătate 
Primăria Bălţi 

Rodiucova 
Feodora 

Şef Secţie (0 231)54-637, 
(0231)54-638 
sanatate. bălti (a), mail.ru 

http://www.ansn.md/
mailto:sp@ms.md

