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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr.6/2 din 23.11.2021 

 

 

,,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, Hotărârii Guvernului nr.820 din 14.12.2009 ,, Privind Comisia 

Extraordinară de Sănătate publică”, Hotărârii nr.45 din 17.11.2021 a Comisiei 

municipale Extraordinare, precum și reieșind din cele expuse în notele informative 

prezentate de dl Virgiliu Manole, șef-adjunct al Centrului de Sănătate Publică Bălți și 

dl Sergiu Munteanu, șef - interimar al Inspectoratului de Poliție Bălți privitor la situația 

epidemiologică prin infecția COVID-19, Colegiul Consultativ, constituit în municipiul 

Bălți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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

Sănătate Publică Bălți și dl Sergiu Munteanu, șef - interimar al Inspectoratului de 

Poliție Bălți. 

2. Serviciile publice desconcentrate vor asigura respectarea măsurilor de sănătate 

publică în toate spațiile închise și deschise ale Serviciilor Publice Desconcentrate, cu 

respectarea distanței fizice, minim de 1 m, portul obligatoriu al măștilor de protecție și 

asigurarea cu preparate biocide pentru dezinfecția și igienizarea mâinilor. 

3. 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 vederea efectuării controlului executării 

Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a Comisiei 

Municipale Extraordinare de Sănătate Publică în instituțiile din industria alimentară. 

4. Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți, dl A.Rotaru, șef-interimar, 

va asigura după necesitate, activitatea grupelor mobile cu angajați ai DTSA pe 

întreaga perioadă a Stării de Urgență în Sănătate Publică. 
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5. Centrul de Sănătate Publică Bălți, dl Veaceslav Chișlari, șef: 

 5.1 - se recomandă, o conlucrare amiabilă și de parteneriat a Centrului de 

Sănătate Publică Bălți cu Inspectoratul de Poliție Bălți în vederea ilucidării 

situațiilor de conflict la furnizarea datelor pentru introducerea în sistemul 

,,CASPER”, conform Ghidului utilizatorului integrat; 

5.2-  să colaboreze cu mass-media în vederea informării publicului despre 

respectarea strictă a măsurilor de protecție a sănătății cetățenilor în locurile 

publice. 

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

Bălți, Direcției teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Bălți, Inspectoratului de 

Poliție Bălți, autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică prin 

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

7. 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 

 

 

 

Președintele Colegiului consultativ      /semnat electronic/       Vladimir Rusu    

constituit în mun. Bălți 

Șeful Oficiului teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat 
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