
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

nr. 25 din 12.05.2021 

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 nr. 03-317 din 
Î 

30.04.2021; 
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de 
Sănătate Publică nr. 54 din 29.04.2021. 

2. Se stabileşte numărul maxim de vizitatori/cumpărători care pot să se afle 
simultan la obiectele comerciale în funcţie de suprafaţa acestora după cum 

2 2 2 2 urmează: 2 până la 25 m , 4 de la 25 m până la 50 m , 8 de la 50 m până la 100 
m2, 20 de la 100 m2 până la 300 m2, 35 de la 300 m2 până la 600 m2, 50 de la 600 
m2 până la 1000 m2, 75 de la 1000 m2 până la 2000 m2, 100 de la 2000 m2 până la 
3000 m2, 200 de la 3000 m2 până la 4000 m2, 225 peste 4000 m2. 

3. Deschiderea numărului maxim de case, în mod special în orele de vârf, 
pentru evitarea creării aglomerărilor în unităţile comerciale cu amănuntul de pe 
teritoriul municipiului Bălţi. 

4. Măsuri generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivelul municipiului 
Bălţi: 

4.1. Se recomandă aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.) în 
grupuri nu mai mari de 3 persoane, cu excepţia membrilor unei familii. 

4.2. Se recomandă aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani 
în afara domiciliului şi în spaţiile publice în cazuri de necesitate stringentă, cu 
excepţia: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi 



desfăşurată la distanţă, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; 
(iii) deplasarea pentru asistenţă medicală ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea 
pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate. 

4.3. Se recomandă aflarea pe terenuri de joacă a copiilor în prezenţa 
părinţilor/tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta 
măsurile de sănătate publică. 

5. Se organizează, începând cu 13.05.2021, procesul educaţional în municipiul 
Bălţi după cum urmează: 

5.1. Pentru instituţiile de educaţie timpurie procesul educaţional continuă cu 
participarea zilnică cu prezenţă fizică a copiilor în instituţie, cu respectarea strictă a 
normelor de sănătate publică privind prevenirea răspândirii COVID-19 conform 
Instrucţiunii privind pregătirea pentru redeschiderea şi reluarea activităţii IET în 
contextul pandemiei COVID-19; 

5.2. Procesul educaţional pentru elevii din clasele I-XII din instituţiile de 
învăţământ primar, gimnazial şi liceal se organizează, începând cu data de 
13.05.2021, cu prezenţă fizică a elevilor, după modelele aprobate de MECC. 
Numărul de elevi cu prezenţa fizică va fi stabilit în baza suprafeţei sălii de clasă, cu 
respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea răspândirii 
COVID-19, ordinului MECC nr. 840 din 19.08.2020 şi „Instrucţiunii privind 
măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor 
de învăţământ publice şi private în contextul epidemiologie al COVID-19"; 

5.3. Se dispune organizarea desfăşurării cu prezenţă fizică a procesului 
educaţional în cadrul instituţiilor de învăţământ extraşcolar, inclusiv şcoli cu profil 
artă şi şcoli sportive, în instituţiile publice şi private, centrele de tineret, casele şi 
palatele de cultură cu un număr de copii stabilit în baza suprafeţei sălii, cu 
respectarea obligatorie a normelor de sănătate publică privind prevenirea 
răspândirii COVID-19. 

6. Se permite organizarea procesului de antrenament a sportivilor din şcolile 
sportive cu prezenţa fizică, cu respectarea strictă a instrucţiunilor pe genuri de 
sport, aprobate anterior de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, şi 
a normelor de sănătate publică privind prevenirea răspândirii COVID-19. 

7. Se permite desfăşurarea competiţiilor sportive în aer liber, fără spectatori. 

8. Se permite reluarea activităţilor bibliotecilor conform următorului program: 
luni - joi 9:00-18:00, vineri-duminică 10:00-18:00, sâmbăta - zi liberă, cu 
respectarea instrucţiunilor de prevenire a infecţiei COVID-19. 

9. Se admite organizarea evenimentelor culturale, cu prezenţa fizică a 
publicului până la 20 persoane, în spaţiile bibliotecilor, Muzeului de Istorie şi 
Etnografie şi Pinacotecii "Antioh Cantemir" (lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, 
programe de instruire pentru public etc.) cu respectarea măsurilor de sănătate 
publică de prevenire a infecţiei COVID-19 



10. Se permite reluarea activităţii sălilor de spectacole (teatre şi săli de concert 
în incinta palatelor, caselor şi centrelor de cultură), la o capacitate maximă de 50%, 
respectând prevederile Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a 
infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în 
incinta instituţiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură, aprobată prin 
Hotărârea nr. 31 din 24.09.2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate 
publică. 

11. 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. 

12. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre 
necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei 
COVID-19. 

13. 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. 

14. 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 Nicolai Grigorişin 


