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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situa{ii Excepfionale a raionului Telenegti

nr.9l2 din 8 aprilie2020

"Cu privire examinarea demers urilor
IMSP Spitalului Raional TeleneEti, al Inspectoratului cle Poli(ie

;i al Sec(iei pentru Situa(ii Excep(ionale tn vederea dotdrii cu echipament

de protec{ie individuald a angaialilor"
in temeiul pct. 9 al Regulmanetului Comisiei pentru Situalii Exceplioanle telneqeti aprobat prin

dispozilia nr. 05 din 09.01 .2O2O,in conformitate cu art. art.10, 16 ale Legii R. Moldova cu privire la

Protecfia Civild nr. 27111994, in baza Hotdr6rii Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020 privind

declararea stdrii de urgenfd, a Legii nr.21212004 privind regimul stirii de urgenfd, de asediu Ei de

rdzboi, a Dispoziliilor nr. l-14 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova, avdnd

in vedere declararea de Organizalia Mondiald a Sdndtdlii (OMS) pandemiei de coronavirus

(COVID-19) la 11 martie 2020.

trr rr1nu analizei situaliei epidemiologice actuale globale, regionale, nalionale qi teritoriale privind

COVID-|! Ei a recomanddrilor organiza[iilor internafionale, in vederea dotardrii angaja]ilor cu

echipament de proteclie individual[, Comisia pentru Situafii Exceptionale a raionului TeleneEti

Dispune:

1. Se ia act de demersurileprezentate de cltre IMSP Spitalul Raional Teleneqti, Inspectoratul de

Polilie qi Secfia pentru Situa]ii Excep]ionale in vederea dotdrii cu echipament de proteclie

individuald a angaj afilor.

2. Se desemneazdmembrii pentru aface parte din Consiliul de administrare a fondurilor colectate la

contul de donalii voluntare, destinat pentru prevenirea qi combaterea rdspdndirii virusului cu Covid-

19 in raionul Telenegti, in urm6toarea componenfd:

a) Ombun Mariana - Pre;edintele raionului, Preqedintele Comisiei pentru Situafii Exceplionale

b) Taburceanu Alexandru - vicepreqedintele raionului Teleneqti

c) Mereuld Alexei - membrul CSE, consilier raional

d) Manoli Eugen - membru CSE, medic-igienist al CSP Teleneqti

e) Darii Ludmila - membru CSE, qef Direcfia Finanle

3. Consiliul de adminsitrare a fondului creat, lindnd cont de prevederile legislaliei in vigoare cu

referire la procedurile contabile de achizitii a bunurilor qi serviciilor va gestiona mijloacele colectate

in dependenld de prioritalile qi propunerile parvenite de la instituliile publice implicate in procesul

de prevenire Ei combatere a rdspdndirii virusului Covid-19 in raionul Teleneqti.

4. Consiliul de administrare a fondului creat va asigura transparentizarea mijloacelor colectate qi

valorificate, strict conform destinafiei, prin emiterea unor comunicate pe pagina oficiald a

Consiliului Raional Teleneqti www.telenesti.md Ei va raporta Comisiei pentru Situalii Exceplionale

Telenegti despre mijloacelor colectate qi valorificate.



5. Direc{ia Generall Educa{ie Teleneqti va asigura la necesitate transmiterea in gdstiunea IMSP

Spitalul Raional Teleneqti, pe perioada declardrii stdrii de urgen![, a urmdtoarelor bunuri:

a) Blocurile cSminului Liceului Teoretic "Lucian Blaga" or. Teleneqti, pentru cazarea angajalilor

medicali care vor activain focarul de infec{ie Covid-l9 qi pentru izolwea angajafilor pe perioada de

cwantind.

b) Mobilier in cantitate de 20 de paturi pentru maturi, qi 20 de noptiere, 20 de seturi lenjerie de pat

pentru suplinirea de locuri de intemare in cadrul secliei de boli infecfioase.

c) in cazul apariliei necesitilii, la solicitarea qefului IMSP Spitalul Raional Teleneqti va pune la

dispozilie unitatea de transport,aflatd in gestiunea $colii Sportive pentru deplasarea la serviciu a

lucrdtorilor medicali care au domiciliul in diferite localitdli ale raionului.

6. Solicitarea pentru asigurarea activit[1ii IMSP Spitalul raional Teleneqti in diagnosticarea,
tratamentul qi profilaxia pacinelilor infectali/suspecfi cu virusului covid-19 cu consumabile

medicale, dezinfectanli qi echipamant de protectie Ei asigurarea cu alimenafie la pachet de 3 ori in zi
a angalafilor cazali in cdmin va fi efectuatd din contul mijloacelor colectate la contul de dona]ii

voluntare, cdt Ei din alte mijloace financiare.

7. Nerespectarea prevederilor/mdsurilor stabilite de Comisia pentru Situalii Exceplionale Teleneqti,

constituie pericol pentru sdndtatea publici qi poate servi drepttemei de tragere la rdspundere

contravenfionali qi/sau penald a persoanelor vinovate.

8. Prezenta dispozilie intr6 in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe site-ul oficial al

Consiliului raional Teleneqti, www.telenesti.md .

Preqedintele raionului Teleneqti,
Preqedintele Comisiei pentru SE
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