
 
HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 
nr.5/3 din 22.10.2021 

 
 

,,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, precum și reieșind din cele expuse în raportul prezentat de dl 
Veaceslav Chișlari, șeful Centrului Sănătate Publică Bălți privitor la situația 
epidemiologică în municipiul dat, inclusiv 517 cazuri confirmate de COVID pe 
parcursul ultimelor 7 zile (11.10.21- 17.10.21), precum și a propunerilor înaintate de 
către participanții la ședință, Colegiul consultativ, constituit în municipiul Bălți, 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se ia act de informația prezentată de dl Veaceslav Chișlari, șeful Centrului Sănătate 
Publică Bălți. 
2. Se pune în sarcina dlui Veaceslav Chișlari, șeful Centrului Sănătate Publică Bălți:  
2.1. să monitorizeze procesul de implimentare a Certificatului COVID-19 prevăzut de 
pct.5 din anexa nr.2 la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 
nr.62 din 22 septembrie 2021; 
2.2. să contribuie la o conlucrare eficientă pe domeniile de competență cu autoritățile 
publice locale, instituțiile de stat și private, instituțiile de învățământ din subordinea 
Direcției Tineret, Învățământ și Sport Bălți, învățământul tehnic profesional, colegii și 
învățământul superior în  vederea prevenirii răspândirii infecției COVID-19 pe 
teritoriul mun.Bălți; 
 2.3. să promoveze Campania de vaccinare a persoanelor ce au atins vârsta de 18 ani și 
să asigure o bună conlucrare cu Centrele Medicilor de Familie în vederea protejării 
sănătății cetățenilor; 
2.4. să monitorizeze săptămânal datele privitor la demararea procesului de vaccinare în 
vederea stopării răspândirii infecției COVID-19;                                                                                  
2. 5. să aplice sancțiuni, în urma controalelor grupelor mobile (CSP, ANSA, IP, Secția 
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Sănătate), față de subiecții HoReCa ce încalcă prevederile stipulate în Hotărârile 
Comisiei Naționale Extraordinare și aduc astfel prejudiciu sănătății beneficiarilor 
încălcălcând,cu rea voință, legislația Republicii Moldova; 
2.6. să sesizeze organele competente, ierarhic superioare, despre cazurile depistării 
certificatelor false COVID-19; 
2.7. să colaboreze cu mass- media în vederea informării publicului despre respectarea 
strictă a măsurilor de protecție a sănătății cetățenilor în locurile publice;                                                                                                                                     
3.  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.  
4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 
Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 
 
 
 
 
 
Au votat: pentru – 23                             contra –0                        s-au abținut –  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedintele Colegiului consultativ,  
şef al oficiului teritorial Bălţi        Vladimir RUSU 
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