
PROCES - VERBAL Nr. 47 

al şedinţei Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi 

(desfăşurate prin intermediul programului Viber) 

din 14.12.2021 municipiul Bălţi 

Total membri 23, din ei participanţi 16 

Preşedinte al şedinţei Tatiana Dubiţkaia 

Secretar al şedinţei Oleg Leahu 

ORDINEA DE ZI: 

Examinarea proiectului de hotărâre cu privire la revizuirea măsurilor de 

prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe teritoriul municipiului Bălţi în 

legătură cu declararea, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a stării de urgenţă 

în sănătate publică şi în contextul actualizării datelor despre situaţia 

epidemiologică prin infecţia COVID-19. 

S-A EXAMINAT: 

Cu referire la chestiunea de pe ordinea de zi dna Tatiana Dubiţkaia (raportor) a 

comunicat membrilor comisiei datele actualizate despre situaţia epidemiologică 

prin infecţia COVID-19, prezentate de Centrul de Sănătate Publică Bălţi, prin care 

s-a stabilit pe teritoriul mun. Bălţi pragul de alertă galben în sănătate publică şi a 

reiterat prevederile Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică 

(CNESP) nr. 65 din 26.11.2021 prin care s-a dispus prelungirea, până la 

15.01.2022 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a stării de urgenţă în 

sănătate publică. 

De asemenea, raportorul a comunicat membrilor comisiei scrisorile nr. 02-

10/1048 şi nr. 02-10/1049 din 14.12.2021 a Direcţiei învăţământ, tineret şi sport a 

mun. Bălţi prin care se solicită CMESP Bălţi să stabilească organizarea procesului 

educaţional de la distanţă pentru instituţiile de învăţământ, în care sunt amplasate 

secţii de votare, în ziua a doua (20.12.2021) după alegerile Primarului mun. Bălţi 

în legătură cu necesitatea efectuării măsurilor de dezinfecţie şi igienizare a 

clădirilor respectivelor instituţii de învăţământ înainte de reluarea procesului 

educaţional precum şi să stabilească anumite condiţii de organizare a activităţilor 

festive consacrate sărbătorilor de iarnă în instituţiile de învăţământ din subordinea 

Direcţiei învăţământ, tineret şi sport a mun. Bălţi în contextul pandemiei COVID-

19. 

Din considerentele menţionate a fost propus spre examinare comisiei proiectul 

de hotărâre care prevede aplicarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea 

şi controlul infecţiei cu noul coronavirus pe teritoriul mun. Bălţi reieşind din 

situaţia epidemiologică la zi. 

S-A DECIS: 



Se aprobă proiectul de hotărâre în redacţia iniţială (hotărârea nr. 50 

14.12.2021). 

Au votat: pentru - 16, împotrivă - 0, abţineri - 0. 

Preşedinte al şedinţei Tatiana Dubiţkaia 

Secretar al şedinţei / / Oleg Leahu 


