
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 
nr. 60 din 15.03.2022 

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. Se ia act, prin transpunere începând cu 16.03.2022, a Hotărârii nr. 5 din 
14.03.2022 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică prin care s-a 
dispus prelungirea până la 15.04.2022 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova, a stării de urgenţă în sănătate publică şi aplicarea măsurilor de prevenire 
şi control al infecţiei COVID-19. 

2. Subdiviziunile teritoriale ale autorităţilor administraţiei publice centrale, 
autorităţile administraţiei publice locale, persoanele juridice, indiferent de 
domeniul de activitate şi forma juridică de organizare de pe teritoriul municipiului 
Bălţi, vor promova vaccinarea angajaţilor contra COVID-19 ca cea mai eficientă 
metodă de protecţie şi stopare a răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 şi 
respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi controlul 
infecţiei COVID-19 valabile pe perioada stării de urgenţă. 

3. Se reiterează necesitatea de vaccinare împotriva COVID-19, cu orice vaccin 
disponibil şi aprobat pentru utilizare în Republica Moldova, ca unica măsură 
esenţială de prevenire COVID-19: vaccinarea împotriva noului coronavirus 
salvează vieţi, protejează de forme critice şi de decese, este un act de 
responsabilitate civică pentru combaterea pandemiei şi revenirea la normalitate. 
Vaccinarea este gratuită şi disponibilă pentru toată populaţia în toate instituţiile 
medicale de asistenţă medicală primară şi punctele de vaccinare din mun. Bălţi în 
conformitate cu normele sanitare în vigoare. 

4. Se solicită 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) să continue supravegherea 



respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control 
al infecţiei COVID-19 pe teritoriul municipiului Bălţi. 

5. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt 
executorii pentru subdiviziunile teritoriale ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale, autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi 
juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare de pe 
teritoriul municipiului Bălţi. 

6. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre 
prevederile prezentei hotărâri, necesitatea vaccinării şi respectării stricte a 
măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19. 

A 

7. începând cu 16.03.2022 se abrogă Hotărârea Comisiei municipale 
extraordinare de sănătate publică Bălţi nr. 59 din 07.03.2022. 

8. 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 


