
 

HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 

constituit în municipiul Bălți 
nr.5/3 din 24.05.2022 

 
,,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, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.820 din 

14.12.2009 ,, Privind Comisia Extraordinară de Sănătate publică”, Hotărârii nr. 6 din 

15.04.2022 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și în contextul 

menținerii unei incidențe joase a infecției provocate de virusul SARS-COV-2 în 

municipiu, Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1.Se ia act de Nota informativă nr.-03/8- 313 din 17.05.2022 prezentată de dl 

Veaceslav Chișlari, șeful Centrului de Sănătate Publică Bălți.  

 

2. Coducătorilor Serviciilor Publice Desconcentrate se recomandă: 

 

2.1 . –  să accelereze acțiunile de promovare a imunizării în instituțiile dirijate, întru 

sporirea numărului de persoane vaccinate și a consolidării răspunsului și rezilienței 

sistemului de sănătate la infecția cu virusul SARS – CoV -2. 

 

2.2.  – să țină la control, în instituțiile dirijate, respectarea regulilor de igienă a 

mâinilor și de igienă respiratorie de către angajații instituției; 

 

2.3. – să încurajeze vaccinarea personalului din cadrul SPD împotriva COVID-19, 

cu orice vaccin disponibil, gratuit și aprobat pentru vaccinare și care este în 

cantitate suficientă în mun. Bălți: Moderna, Pfizer, Sinopharm. 

 

3.  Se recomandă tuturor conducătorilor SPD să informeze angajații despre 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 
 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в 

территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  

MD-3100, RepublicaMoldova 

str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 
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4.  Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință tuturor conducătorilor SPD, 

autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică prin publicarea pe 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

  

Președintele Colegiului consultativ,      /semnat electronic/           Vladimir Rusu 

șeful OT Bălți al Cancelariei de Stat, 

Reprezentantul Guvernului în teritoriuâ    
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