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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 1/2 din 25.01.2022 

 

 
,,Cu privire la situația epidemiologică prin COVID -19  

în mun. Bălți și localitățile Sadovoe și Elizaveta” 

 

          În temeiul art.58 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a 

sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu 

modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.820 din 14.12.2009 ,, Privind 

Comisia Extraordinară de Sănătate publică”, Hotărârea nr.53 din 18.01.2022 a 

Comisiei municipale Extraordinare Bălți, precum și în contextual riscului sporit de 

răspândire în continuare a infecției provocate de virusul SARS –CoV -2, 

potențialului de transmitere al tulpinii Omicron și creșterii numărului de cazuri 

confirmate în ultima săptămână în aria municipiului, Colegiul consultativ, constituit 

în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de dl Veaceslav Chișlari, șeful Centrului de 

Sănătate Publică Bălți, privind situația epidemiologică prin infecția COVID- 19 pe 

teritoriul municpiului Bălți, aflat în alertă de risc ,,cod roșu”. 

2. Se prelungește până la 15 martie 2022 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, starea de urgență în sănătate publică, în temeiul Hotărârii nr.1 din 

13.01,2022 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.  

3. Entităţile publice şi private vor organiza regimul de muncă în următoarele 

condiţii:                                                                                                                           

a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activităţii permite;                                    

b) stabilirea activităţii în ture, iar componenţa grupurilor de persoane să fie fixă 

maxim posibil, dacă specificul activităţii permite. Evitarea interacţiunii membrilor 

din ture diferite;                                                                                                                      

c) la stabilirea programului de lucru conform pct. a) şi b) angajatorii vor acorda 

prioritate angajaţilor care au în întreţinere copii minori;                                            

d) şedinţele de lucru se vor desfăşura on-line, dacă specificul activităţii permite.             

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 
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4. Pe perioada 22.01-20.02.2022 se suspendă aplicarea prevederilor pct.4 și ale 

anexei nr.2 la Hotărârea CNESP nr.62 din 22.09.2021, cu modificările 

ulterioare(conform Hotărârii CNESP nr.2 din 20.01.2022). 

5. In perioada 24 ianuarie - 4 februarie 2022, instituţiile de învăţământ general, 

instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior, cu excepţia instituţiilor de 

educaţie timpurie, vor activa în regim on-line.  

6. Se sistează (conform Hotărârii nr.2 a CNESP din 20.02.2022) următoarele 

tipuri de activităţi:  
- organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese de pomenire, mese 

festive);  

- activitatea zonelor de agrement şi parcurilor de distracţie;                                      

- activităţile din incinta cluburilor de noapte şi ringurilor de dans.      

7. Întrunirile ştiinţifice, conferinţele, seminarele, reuniunile sau alte evenimente 

profesionale similare cu prezenţă fizică se sistează şi se organizează în regim on-

line.                                                                                                           

8. Se mențin, cu titlul obligatoriu, măsurile de sănătate publică pe teritoriul fiecărui 

Serviciu Public Desconcentrat pentru prevenirea și controlul infecției cu noul 

coronavirus în toate spațiile închise și deschise.          

9. Se va respecta distanța fizică, minim de 1 m, portul obligatoriu al măștilor de 

protecție în toate spațiile publice. 

10.Se va asigura cu preparate biocide pentru dezinfecția și igienizarea mâinilor la 

intrarea în toate Serviciile Publice Desconcentrate. 

11. Se prelungește, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, activitatea 

zilnică a grupelor mobile formate din angajați ai Inspectoratului de Poliție Bălți, 

Direcției teritoriale pentru Siguranța Alimentelor, Centrului de Sănătate Publică, de 

comun cu Secția Sănătate a Primăriei mun. Bălți, în acord cu prevederile art.104 

din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003 (temei: Hotărârea CNESP nr.61 din 

09.09.2021). 

12. Conducătorii Serviciilor Publice Desconcentrate: 

12.1. – vor intensifica supravegherea măsurilor de prevenire și control al infecției 

COVID– 19 în instituția dirijată și vor comunica în fiecare zi de marți situația la zi, 

precum și situația la imunizare. 

13.  Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință conducerii Centrului Sănătate Publică 

Bălți, conducerii autorităților publice locale de nivelul I și II, precum și la 

cunoștința publică prin publicarea pe pagina web și, (după caz) în presa locală.  

14. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ, 

Şef  al Oficiului teritorial Bălţi  al 

Cancelariei de Stat,reprezentant al 

Guvernului in teritoriu                       /semnat electronic/            Rusu Vladimir 
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