
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 
nr. 54 din 24.01.2022 

/V 

In 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. CMESP Bălţi ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică 
Bălţi privind situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19 pe teritoriul 
administrativ al municipiului Bălţi aflat în nivelul de risc „alertă cod roşu". 

2. CMESP Bălţi ia act de creşterea numărului de noi infectări raportate zilnic în 
ultima săptămână, inclusiv pe teritoriul mun. Bălţi şi prognozele de extindere 
pandemică continuă a tulpinii Omicron. 

3. Se ia act, prin transpunere, de prevederile Hotărârii Comisiei naţionale 
extraordinare de sănătate publică nr. 2 din 20.01.2022. 

4. Centrul de Sănătate Publică Bălţi şi Secţia sănătate a Primăriei mun. Bălţi 
vor monitoriza, în continuare, situaţia epidemiologică cauzată de infecţia SARS 
CoV-2 şi vor realiza acţiunile necesare de fortificare a capacităţilor de acordare a 
asistenţei medicale. 

5. CMESP Bălţi recomandă portul măştilor de protecţie şi în toate spaţiile 
publice deschise, cu obligativitatea irevocabilă a portului măştii de protecţie în 
spaţiile publice închise, în transportul public şi la staţiile de aşteptare cu 
respectarea distanţei fizice de minim un metru. Masca trebuie să acopere atât gura 
cât şi nasul. 

6. CMESP Bălţi reiterează obligativitatea respectării tuturor regulilor de 
sănătate publică, de prevenire şi control epidemiologie, cu evitarea oricăror 
evenimente cu prezenţa aglomeraţiilor umane. 



7. Accesul in instituţiile de asistenţă medicală primară se va efectua în baza 
programărilor prealabile, cu excepţia cazurilor de urgenţe medico-chirurgicale şi 
pentru vaccinarea anti-COVID-I9. 

8. CMESP Bălţi susţine realizatea programului de muncă la distanţă şi/sau în 
ture, după caz, a angajaţilor din sectorul public şi privat de pe teritoriul mun. Bălţi, 
prin atragerea cu prezenţa fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru 
asigurarea funcţionalităţii instituţiei, precum şi a personalului a cărui activitate 
necesită prezenţa obligatorie la serviciu. 

9. Se sistează temporar, pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, 
audienţele cetăţenilor şi se restricţionează accesul acestora în subdiviziunile 
structurale ale autorităţilor administraţiei publice locale municipale. Recepţionarea 
şi examinarea solicitărilor adresate se va efectua prin intermediul poştei, 
corespondenţei electronice sau la numerele de telefon desemnate. 

10. Pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică: 
10.1. Activităţile cultural-artisitce, inclusiv activităţile cercurilor cu participarea 

copiilor şi tinerilor, indiferent de forma juridică de organizare a organizatorilor se 
vor desfăşură în regim online. 

10.2. Casele şi căminele de cultură, cercurile de creaţie, cluburile, studiourile, 
şcolile şi asociaţiile de dans şi vocal din mun. Bălţi indiferent de forma juridică de 
organizare îşi vor desfăşură activitatea în regim online. 

10.3. Accesul vizitatorilor care au atins vârsta majoratului în incinta 
bibliotecilor şi instituţiilor muzeistice (Muzeul de Istorie şi Etnografie şi 
Pinacoteca „Antioh Cantemir") se permite doar în baza prezentării certificatului 
COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens. 

11. Se stabilesc următoarele măsuri suplimentare de sănătate publică în 
magazine şi centre comerciale: 

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

11.2. 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 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. 

11.3. Asigurarea funcţionării tuturor caselor în magazine şi centre comerciale. 

12. Se continuă 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Se abrogă Hotărârea Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică 
Bălţi nr. 53 din 18.01.2022. 

19. 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 " ' Ghenadie Şmulschii 


