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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 9/4 din 28.09.2022 

 
,,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, a Hotărârii nr. 6 din 15.04.2022 a 

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privitor la situația 

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

municipiul Bălți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se ia act de Nota informativă nr.03/8-506 din 20.09.2022, prezentată de dl 

Veaceslav Chișlari, șeful Centrului de Sănătate Publică Bălți. 

 

2. În temeiul pct.2 din Anexa nr.2 a Hotărârii nr.62 din 22.09.2021 este stabilit 

codul de alertă în sănătate, după cum urmează: 

mun.Bălți  – cod galben, 

s. Elizaveta – cod verde, 

s. Sadovoe – cod verde. 

 

3. Coducătorilor Serviciilor Publice Desconcentrate se recomandă: 

 

3.1. – să continue acțiunile de promovare a imunizării în instituțiile dirijate, în 

limitele competenței, întru sporirea numărului de persoane vaccinate și a consolidării 

răspunsului și rezilienței sistemului de sănătate la infecția COVID -19; 

 

3.2. – să mențină, cu titlul obligatoriu, respectarea măsurilor de sănătate publică în 

spațiile închise ale Serviciilor Publice Desconcentrate;  

 

3.3. – să asigure instituția cu preparate biocide pentru dezinfecția și igienizarea 

mâinilor la intrarea în toate Serviciile Publice Desconcentrate. 
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 3.4. – să respecte conduita socială responsabilă în cazul apariției simptomelor de 

infecții respiratorii; 

 

3.5. – să evite participarea la diverse evenimente publice, cu prezența unui număr 

mare de persoane, în vederea protejării de infecția SARS– 2. 

 

3.6. se încurajează vaccinarea personalului din cadrul SPD împotriva COVID-19 

cu vaccinurile disponibile, gratuit și aprobat pentru vaccinare și care este în 

cantitate suficientă în mun. Bălți: Pfizer și Sinopharm. 

 

4. Se recomandă tuturor conducătorilor SPD să informeze angajații despre 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

5. 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.  

 

6. 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 

              constituit în mun. Bălți, 

              șeful Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, 

              Reprezentantul Guvernului în teritoriu    
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