
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

nr. 58 din 02.03.2022 

în 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. Anexa la Hotărârea Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică 

Bălţi nr. 57 din 01.03.2022 se modifica dupa cum urmeaza: 

1.1. începând cu 9 martie 2022, punctul 3.1 va avea următorul cuprins: „3.1. 

Instituţiile de învăţământ general, de învăţământ profesional tehnic şi superior vor 

activa în regim obişnuit, cu prezenţă fizica, cu respectarea măsurilor de precauţie 

în vigoare, conform instrucţiunilor aprobate prin hotărârile CNESP." 

1.2. Punctul 3.4 va avea următorul cuprins: „3.4. Unităţile de alimentaţie 

publică işi vor organiza activitatea la capacitate maximă în spaţiile exterioare şi 

interioare, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte certificatul COVID-19, prevăzut 

la pct. 4 şi 5, la intrare în unitate, personalului desemnat de către administrator în 

acest sens." 

1.3. La punctul 3.7, textul „Se sistează antrenamentele de grup, cu excepţia 

antrenamentelor sportivilor de performanţă" se exclude. 

1.4. La punctul 2.7, litera b) va avea următorul cuprins: ,,b) la capacitate 

maximă, cu obligaţia ca toţi spectatorii să prezinte la intrarea în spaţiul unde se 

desfăşoară activitatea certificatul COVID-19, prevăzut la pct. 4 şi 5, personalului 

desemnat de către administrator în acest sens." 

1.5. Punctul 3.8 va avea următorul cuprins: „3.8. Evenimentele sportive vor fi 

organizate cu participarea spectatorilor la capacitatea maximă în spaţiile exterioare 

şi interioare, cu obligaţia ca toţi spectatorii să prezinte la intrarea în spaţiul unde se 

desfăşoară activitatea certificatul COVID-19, prevăzut la pct. 4 şi 5, personalului 

desemnat de către administrator in acest sens." 

1.6. La punctul 3.10, litera a) va avea următorul cuprins: ,,a) la capacitatea 

maximă prevăzută pentru activităţile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor 

de concert, în spaţii închise şi deschise, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să 

prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19, prevăzut la pct. 4 şi 5, 

personalului desemnat de către administrator in acest sens." 



2. 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. 

3. 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. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 

pagina oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 

Preşedinte al Comisiei, 

Primar al municipiului Bălţi Nicolai Grigorişin 


