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Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr.11/2 din 22.11.2022 

,, Cu privire la asigurarea monitorizării                                                                                                       

situației epidemiologice și coordonarea acțiunilor                                                                                                    

în cazul apariției unor epizotii pentru prevenirea                                                                                               

bolilor și combaterea acestora”.                                                  

        În temeiul Legii nr.318/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, Legea nr. 50/2013 ,,Cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi 

cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, Legea 306/2018 privind 

siguranța alimentelor, Hotărârea Guvernului RM nr. 239/2009 cu privire la 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi 

produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la 

animalele acvatice, Legea nr. 134 pentru modificarea unor acte normative, Legea 

nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor, Colegiul Consultativ, 

constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de Nota informativă nr.01/02-342 din 14.11.2022, prezentată de dl 

Valeriu Vîrtosu, șef Secție Sanitar- Veterinară a Direcției teritoriale pentru 

Siguranța Alimentelor Bălți. 

2. Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți (dl A. Rotaru, șef): 

2.1. – va preleva probe destinate examenelor de laborator pentru depistarea 

factorilor de risc la cea mai mica suspiciune de boli infecțioase la animalele de 

companie sau  animalele sălbatice; 

2.2. – va stabili zonele de protecție și de supraveghere a teritoriului/ localității în 

cazul suspiciunilor sau confirmării unei boli infecțioase la animale, sesizând 

imediat instanțele ierarhic superioare întru prevenirea unei epidemii; 
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2.3. – va recolta probe de profilaxie la bolile infecțioase severe, prelevate de la 

animalele domestice și sălbatice din raza mun. Bălți și a localităților aferente; 

2.4.– va respecta ordinele emise de Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor și a altor acte normative în vigoare întru prevenirea bolilor și                                                                                             

combaterea acestora; 

 2.5. – va constata contravenții/procese -verbale în temeiul prevederilor Codului 

Contravențional în cazul prejudiciului adus sănătății populației/florei și faunei de  

anumiți subiecți; 

  2.6. –va elibera autorizațiile sanitar– veterinare solicitate doar în strictă 

conformitate cu legislația Republicii Moldova. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți, autorităților publice locale, precum și la cunoștința 

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

4. 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 a Cancelariei de Stat, 

             Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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