
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 
nr. 44 din 10.11.2021 

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, în 
contextul actualizării datelor despre situaţia epidemiologică prin infecţia COVID-
19, Comisia municipală extraordinară de sănătate publică (CMESP) Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Conform raportului nr. 03/8-612 din 09.11.2021, prezentat de Centrul de 
Sănătate Publică Bălţi, se ia act de stabilire a codurilor de alertă pe teritoriul 
municipiului Bălţi în perioada 10.11.2021 - 23.11.2021, inclusiv, după cum 
urmează: 

Bălţi - cod roşu; 
Elizaveta - cod portocaliu; 
Sadovoe - cod portocaliu. 

2. Se stabilesc măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi 
controlul infecţiei COVID-19 valabile în perioada 10.11.2021 - 23.11.2021 
inclusiv, conform anexei. 

3. Toate instituţiile publice şi private de pe teritoriul mun. Bălţi vor continua 
acţiunile, în limitele competenţei, pentru creşterea numărului de persoane 
vaccinate, consolidarea răspunsului şi rezilienţei sistemului de sănătate la 
pandemia COVID-19 şi asigurarea imunităţii colective, conform recomandărilor 
internaţionale, de minim 70% pentru întreruperea lanţului de transmitere a infecţiei 
COVID-19. 

4. Se reiterează necesitatea de vaccinare împotriva COVID-19, cu orice vaccin 
disponibil şi aprobat pentru utilizare în Republica Moldova, ca unica măsură 
esenţială de prevenire COVID-19: vaccinarea împotriva noului coronavirus 
salvează vieţi, protejează de forme critice şi de decese, este un act de 
responsabilitate civică pentru combaterea pandemiei şi revenirea la normalitate. 
Vaccinarea este gratuită şi disponibilă pentru toată populaţia peste 18 ani în toate 
instituţiile medicale de asistenţă medicală primară şi punctele de vaccinare din 
mun. Bălţi. 



5. în scopul sporirii ratei cetăţenilor imunizaţi pe teritoriul municipiului şi 
promovării procesului de vaccinare, directorii instituţiilor medico-sanitare 
municipale, cu suportul Secţiei sănătate a Primăriei mun. Bălţi şi Centrului de 
Sănătate Publică Bălţi, vor asigura capacităţi şi spaţii suplimentare de imunizare 
(centre de vaccinare) cu asigurarea infrastructurii medicale şi personalului medical 
necesar. La Centrul Municipal de Vaccinare se va efectua imunizarea benevolă şi 
gratuită a cetăţenilor cu sau fără programare prealabilă în funcţie de numărul de 
solicitări şi disponibilitatea loturilor de vaccinuri. 

6. Se recomandă atingerea nivelului de vaccinare de 95%, până la 01.12.2021, 
pentru următoarele categorii de angajaţi din prima linie, de pe teritoriul mun. Bălţi, 
a căror interacţiune cu cetăţenii prezintă un grad înalt de risc de infectare: 

- angajaţii Primăriei mun. Bălţi şi subdiviziunilor din subordine, precum şi toţi 
cei care, prin natura activităţii, interacţionează nemijlocit cu cetăţenii; 

- personalul instituţiilor medico-sanitare publice şi private, al instituţiilor socio-
medicale şi al instituţiilor de reabilitare/ recuperare/ balneo-sanatoriale; 

- personalul centrelor de plasament pentru copii; 
- personalul centrelor de plasament pentru vârstnici; 
- personalul din unităţile poştale care interacţionează nemijlocit cu clienţii; 
- personalul din unităţile bancare care interacţionează nemijlocit cu clienţii; 
- şoferii şi taxatorii din transportul public de pasageri; 
- angajaţii din domeniul HoReCa. 

7. Se menţin, cu titlu obligatoriu, măsurile de sănătate publică pe teritoriul mun. 
Bălţi pentru prevenirea şi controlul infecţiei cu noul coronavirus conform anexei 
nr. 1 la Hotărârea nr. 62 din 22.09.2021 a Comisiei naţionale extraordinare de 
sănătate publică, inclusiv: 

7.1. portul obligatoriu al măştilor de protecţie în toate spaţiile publice închise, 
în orice tip de transport public, în staţiile de aşteptare, în cadrul tuturor 
evenimentelor publice cu aglomeraţii umane din spaţii deschise, la întrunirile cu 
caracter unic, adunările în masă cu respectarea distanţei fizice de minim un metru. 
Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul; 

7.2. dezinfecţia şi igienizarea mâinilor, cu asigurarea produselor şi preparatelor 
biocide în toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile de drept public şi privat, 
inclusiv în centre comerciale, magazine, instituţii HORECA, alte structuri care 
prestează servicii publice; 

7.3. evitarea evenimentelor, care implică prezenţa aglomeraţiilor umane. 

8. Se prelungeşte activitatea zilnică a grupurilor mobile din angajaţi ai 
Inspectoratului de Poliţie Bălţi, Direcţiei Teritoriale ANSA din municipiul Bălţi, 
Centrului de Sănătate Publică Bălţi şi Primăriei municipiului Bălţi pentru 
efectuarea controlului executării hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de 
sănătate publică şi Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi în 
acord cu prevederile art. 104 din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003. 



9. Se împuterniceşte Preşedintele Comisiei municipale extraordinare de sănătate 
publică Bălţi să numească persoana responsabilă de organizarea şi monitorizarea 
activităţii grupurilor mobile şi să stabilească zilnic componenţa grupurilor mobile. 

10. Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Direcţia Teritorială ANSA din municipiul 
Bălţi, Centrul de Sănătate Publică Bălţi şi Primăria municipiului Bălţi vor delega 
zilnic reprezentanţi în grupurile mobile în funcţie de numărul şi componenţa 
acestora şi vor asigura grupurile mobile cu mijloace de transport auto. 

11. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta 
hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru 
aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor 
fizice şi juridice. 

12. Se solicită suportul autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu 
funcţii de control (Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Direcţia Regională Nord a 
Inspectoratului General de Carabinieri, Centrul de Sănătate Publică Bălţi, Direcţia 
Teritorială ANSA din municipiul Bălţi, alte instituţii abilitate) în monitorizarea 
respectării de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor Hotărârilor CNESP 
şi CMESP Bălţi pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19 pe teritoriul 
municipiului Bălţi, inclusiv în pieţe şi centre comerciale, staţii de aşteptare şi în 
transportul public. 

13. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre 
prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea vaccinării şi respectării stricte a 
măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19. 

14. Se anulează Hotărârea Comisiei municipale extraordinare de sănătate 
publică Bălţi nr. 42 din 02.11.2021. 

15. 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 ^ T a t i a n a Dubiţkaia 



Anexa 
la Hotărârea nr. 44 din 10.11.2021 

a Comisiei municipale extraordinare 
de sănătate publică Bălţi 

Măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi controlul 
infecţiei COVID-19 pe teritoriul municipiului Bălţi valabile în perioada 

10.11.2021-23.11.2021 
/V 

1. In satele Elizaveta şi Sadovoe municipiul Bălţi, în care incidenţa de cazuri de 
infecţie cu COVID-19 se situează între 100 şi 249 de cazuri Ia 100 mii populaţie 
pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabileşte pragul de alertă portocaliu şi se 
aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, conform anexei nr. 1 
la Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 
septembrie 2021, precum şi urmatoarele măsuri, conform anexei nr. 2 la Hotărârea 
nr. 62 din 22 septembrie 2021 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate 
publică: 

1.1. Instituţiile de invăţământ general vor activa în regim obişnuit, cu prezenţa 
fizică, cu respectarea măsurilor de precauţie în vigoare, conform instrucţiunilor 
aprobate prin hotărârile CNESP, iar instituţiile de invăţământ profesional tehnic şi 
superior vor activa în regim on-line, cu excepţia orelor practice care implică 
utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare. 

1.2. Se interzice accesul aparţinătorilor în instituţiile medico-sanitare şi în 
instituţiile de plasament. 

1.3. Entităţile publice şi private vor organiza regimul de muncă în următoarele 
condiţii: 

a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activităţii permite; 
b) cu introducerea programului de lucru diferenţiat, dacă nu este posibilă munca 

la domiciliu, prin împărţirea angajaţilor pe grupe care să înceapă, respectiv, să 
încheie programul la o diferenţa de cel puţin o oră; 

c) la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la 
stabilirea programului de lucru angajaţilor care au în întreţinere copii minori. 

1.4. Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza activitatea la capacitate 
maximă în spaţiile exterioare, iar în cele interioare în baza uneia dintre opţiuni: 

a) cu utilizarea a cel mult 35 la suta din numărul locurilor existente în interior; 
sau 

b) cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, 
cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 
prevăzut la pct. 3 şi 4 personalului desemnat de către administrator în acest sens. 

1.5. Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive) va fi 
permisă cu participarea a cel mult 200 de persoane în spaţii interioare sau 250 de 
persoane în spaţii exterioare, cu asigurarea în spaţiul de deservire a unei suprafeţe 
de cel puţin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligaţia ca aceştia să prezinte 
certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 persoanei desemnate de către 
administratorul spaţiului unde are loc evenimentul. 



1.6. Zonele de agrement şi parcurile de distracţie işi vor organiza activitatea cu 
asigurarea unei suprafeţe, în spaţiul destinat vizitatorilor/clienţilor, de cel puţin 4 
m~ pentru fiecare vizitator/client, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să prezinte 
la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 personalului 
desemnat de către administrator în acest sens. 

1.7. Centrele de sport/fitness îşi vor organiza activitatea în urmatoarele condiţii 
cu asigurarea unei suprafeţe de cel puţin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligaţia ca 
toţi clienţii să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 
3 şi 4 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează 
antrenamentele de grup. 

1.8. Evenimentele sportive vor fi organizate numai cu participarea spectatorilor 
până la 50 la sută din capacitatea maximă a spaţiului, atât în interior, cât şi în 
exterior, cu obligaţia ca toţi spectatorii să prezinte la intrarea în spaţiul unde se 
desfaşoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 personalului 
desemnat de către administrator în acest sens. 

1.8.1* Prin excepţie de la punctul 1.8. evenimentele sportive sub egida 
federaţiilor internaţionale de specialitate se vor desfăşura conform protocoalelor 
stabilite de acestea. 

1.9. întrunirile stiintifice, conferinţele, seminarele sau alte evenimente similare 
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vor fl organizate cu participarea a cel mult 150 de persoane în spaţii interioare sau 
200 de persoane in spaţii exterioare, cu obligaţia ca toţi participanţii să prezinte 
certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 persoanei desemnate de către 
administratorul spaţiului unde are loc evenimentul. 

1.10. Activităţile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 
septembrie 2021 se vor desfăşura în următoarele condiţii: 

a) la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru 
activităţile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spaţii 
închise şi deschise, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii, să prezinte la intrarea în 
unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 personalului desemnat de 
către administrator în acest sens; 

b) la capacitatea care asigură o suprafaţă, în spaţiul destinat 
vizitatorilor/clienţilor, de cel puţin 7 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru 
activităţile din incinta cluburilor de noapte şi ringurilor de dans, cu obligaţia ca toţi 
vizitatorii/clienţii să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut 
la pct. 3 şi 4 personalului desemnat de către administrator în acest sens; 

c) evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se 
organizează cu cel mult 1 000 de spectatori, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii 
să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 
personalului desemnat de către administrator în acest sens. 

2. în municipiul Bălţi, în care incidenţa de cazuri de infecţie cu COVID-19 
constituie 250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populaţie pentru ultimele 7 
zile cumulativ, se stabileşte pragul de alertă roşu şi se aplică măsurile de 
prevenire şi control al infecţiei COVID-19, conform anexei nr. 1 la Hotărârea 
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 



2021, precum şi următoarele măsuri, conform anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 62 din 
22 septembrie 2021 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică: 

2.1. Instituţiile de învăţământ general vor activa în regim obişnuit, cu prezenţă 
fizică, cu respectarea strictă a măsurilor de precauţie în vigoare, conform 
instrucţiunilor aprobate prin hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate 
publică, iar instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior vor activa în 
regim online, cu excepţia orelor practice care implică utilizarea de echipamente 
tehnice/laboratoare, dar nu mai mult de 10% din activităţile didactice per program 
de studiu. 

2.2. Instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior vor activa în regim 
online. 

2.3. Termometria obligatorie a vizitatorilor/cumpărătorilor în magazinele cu 
suprafaţa de peste 150 m2, centrele şi pieţele comerciale şi a vizitatorilor/clienţilor 
în unităţile prestatoare de servicii. 

2.4. Se stabileşte numărul maxim de vizitatori/cumpărători care pot să se afle 
simultan la obiectele comerciale în funcţie de suprafaţa acestora după cum 
urmează: 2 până la 25 m2, 4 de la 25 m2 până la 50 m2, 8 de la 50 m2 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. 

2.5. Se interzice accesul aparţinătorilor/persoanelor terţe în instituţiile de 
învăţământ, medico-sanitare şi în instituţiile de plasament. 

2.6. Entităţile publice şi private vor organiza regimul de muncă în următoarele 
condiţii: 
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a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activităţii permite; 
b) cu introducerea programului de lucru diferenţiat, dacă nu este posibilă munca 

la domiciliu, prin împărţirea angajaţilor pe grupe care să înceapă, respectiv să 
încheie programul la o diferenţă de cel puţin o oră; 

c) la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la 
stabilirea programului de lucru angajaţilor care au în intreţinere copii minori. 

2.7. Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza activitatea la capacitate 
maximă în spaţiile exterioare, iar în cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la 
suta din numărul locurilor existente, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte la 
intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 personalului 
desemnat de către administrator în acest sens. 

2.8. Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese de pomenire, 
mese festive) se sistează. 

2.9. Zonele de agrement şi parcurile de distracţie îşi sistează activitatea. 
2.10. Centrele de sport/fitness îşi vor organiza activitatea cu asigurarea unei 

suprafeţe de cel puţin 7 m pentru fiecare client, cu obligaţia ca toţi clienţii să 
prezinte, la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 
personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează 
antrenamentele de grup. 

2.11. Evenimentele sportive vor fi organizate fară spectatori în interior sau cu 
participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spaţiului 



exterior, cu obligaţia ca toţi spectatorii să prezinte la intrarea în spaţiul unde se 
desfăşoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 personalului 
desemnat de către administrator în acest sens. 

2.11.1* Prin excepţie de la pct 2.11 evenimentele sportive sub egida federaţiilor 
internaţionale de specialitate se vor desfăşură conform protocoalelor stabilite de 
acestea. 

2.12. întrunirile ştiinţifice, conferinţele, seminarele sau alte evenimente similare 
cu prezenţa fizică se sistează şi se organizează în regim online. 

2.13. Spectacolele, concertele, festivalurile etc. desfăşurate în incinta teatrelor, 
cinematografelor, sălilor de concert, caselor de cultură şi creaţie se vor desfăşura în 
următoarele condiţii: 

a) la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru 
activităţile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, caselor de 
cultură şi creaţie, în spaţii închise şi deschise, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii 
să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 3 şi 4 
personalului desemnat de către administrator în acest sens; 

b) se sistează activităţile din incinta cluburilor de noapte şi ringurilor de dans; 
c) se sistează evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri. 
2.14. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea 

unui număr mai mic de 100 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate 
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publică. întrunirile nu pot fi organizate la distanţa mai mică de 50 m de la hotarele 
terenurilor ocupate de instituţiile publice, de învăţământ, spitale sau alte instituţii 
cu risc sporit de infecţie. 

3. Prin certificat Covid-19 se înţelege oricare din următoarele documente: 
a) certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de 

vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital); dovada imunizării este 
valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare; 

b) concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în 
perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de 
prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19; actul confirmativ de prezenţă a anticorpilor 
anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării 
investigaţiei; 

c) rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic 
AgSarsCo-V-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 
efectuat cu cel mult 72 de ore înainte). 

4. Modelul digital al Certificatului COVID-19 (certificat de vaccinare; certificat 
de recuperare; certificat de testare) prevăzut la punctul 3 a fost aprobat conform 
anexei nr. 1 la Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 
63 din 8 octombrie 2021 şi este valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova din 
data de 15 octombrie 2021. 



5. De la prezentarea certificatului Covid-19 pentru accesarea spaţiilor sau 
evenimentelor prevăzute mai sus se scutesc persoanele sub 18 ani. In sensul 
respectării normelor privind limitele de persoane şi/sau spaţiu prevăzute pentru 
accesarea spaţiilor sau evenimentelor cu certificat Covid-19, persoanele sub 18 ani 
se includ în numărul de persoane care pot accesa respectivul spaţiu sau eveniment. 


