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Hotărâre 

 Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Teleneşti 

nr.5/1  din 17 martie 2020 

”Cu privire la unele acțiuni de profilaxie și  

prevenire a infecției provocate de COVID – 19” 
 

În temeiul art. 54 alin. 1 al  Legii privind administraţia publică locală,  nr. 436 /2006 în conformitate 

cu art. art.10, 16 ale Legii R. Moldova cu privire la Protecţia Civilă nr. 271/1994, în vederea executării 

Hotărârii nr. 8 și nr. 9 din 15.03.2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică. Conform 

anunțului din data de 11 martie 2020, a directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)se 

atestă că evoluția epidemiei COVID-19 este drept una pandemică.  

Se constată că până la data de 17 martie 2020, în Republica Moldova au fost confirmate 29 cazuri de 

COVID-19 (dintre care 10 cu transmitere locală). 

În urma analizei situației epidemiologice actuale globale, regionale, naționale și teritoriale privind 

COVID-19 și a recomandărilor organizațiilor internaționale, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului 

Telenești 

Hotărăște: 

1. Șeful adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de stat, dna Badrajan Silvia va monitoriza 

activitatea serviciilor desconcentrate și va raporta președintelui CSE despre acțiunile de implementare a 

hotărârilor Comisiei Situații Excepționale cu privire la unele acțiuni de profilaxie și prevenire a infecției 

provocate de COVID – 19. 

2. Se pune în sarcina membrilor celulei de criză, constituită prin Dispoziția nr. 34  din 13 martie 2020 

următoarele atribuții: 

- vor monitoriza  și verifica, zilnic, autortiățile publice locale de nivelul I (conform tabelul anexat) în vederea 

implementării hotărârilor Comisiei Situații Excepționale cu privire la unele acțiuni de profilaxie și prevenire 

a infecției provocate de COVID – 19 

- vor colecta, sistematiza și raporta informația cu privire la situația persoanelor plasate în izolare la 

domiciliu, numărul de cetățeni reveniți în localitate, și a acțiunilor intreprinse de autoritățile locale în 

vederea prevenirii răspândirii infecției provocate de Covid-19. 

3. Direcția Asistență Socială și Protecția Familie Telenești, prin intermediul asistenților sociali comunitari și 

lucrătorii sociali din primării vor informa beneficiarii, persoanele singuratice și persoanele în vârstă despre 

măsurile de prevenire și combatere a infecției provocate de Covid-19, și se vor asigura că persoanele plasate 

în carantină, sau aflate sub supraveghere dispun de medicamente și produse alimentare. 

4. Șeful Direcției Economie, Anton Loreti va monitoriza, pe perioada regimului de urgență, activitatea 

transportatorilor de călători din raionul Telenești în vederea respectării interdicției de a activa până la data de 

01 aprilie 2020, cu revizuirea ulterioară a termenului dat. 

5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea 

public și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate 
6. Controlul îndeplinirii Hotărârei urmează a fi executate de președintele raionului Telenești. 
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