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HotIrflre
Comisiei pentru Situafii Excep{ionale a raionului Telenegti

nr.6ll din 18 martie2020

"Cu privire la unele acliuni de profilaxie gi
prevenire a infecliei provocate de COVID - 19"

in temeiul afi. 54 alin. 1 al Legii privind administratia publicd loca16, nr. 436 12006 in
conformitate cu art. art.10, 16 ale Legii R. Moldova cu privire la ProtecJia Civild nr.27lll994,in
vederea executlrii Hotdrdrii nr. 8 qi nr. 9 din 15.03.2020 a Comisiei nalionale extraordinare de

sdndtate publicS, inbaza Hotdr6rii Parlamentului nr.55 din 17.03.2020 privind declararea stdrii de

urgenfd, a Legii nr. 21212004 privind regimul stdrii de urgenld, de asediu qi de rdzboi, av6nd in
vedere declararea de Organizalia Mondiald a SAnAtAfi (OMS) pandemiei de coronavirus (COVID-
19) la 11 martie 2020.

Se constatd cdpdndla data de 18 martie 2020, in Republica Moldova au fost confirmate 30

cazuri de COVID-l9, dintre care 1 cazde deces Ei2cazlri de stare grav6,76 persoane suspectare,

dintre care 14 copii.
in urma analizei situaliei epidemiologice actuale globale, regionale, nalionale qi teritoriale

privind COVID-l9 qi a recomanddrilor organizaliilor internafionale, Comisia pentru Situatii
Excep{ionale a raionului Teleneqti

Hotirlqte:
1". Se ia act de Hotdrdrea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stirii de urgen!6
prin care se instituie stare de urgen!6 pe intreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie -
15 mai 2020.
2. Pe perioada stdrii de urgenf6, Comisia pentru Situalii Excepfionale Teleneqti va emite dispozilii in
vederea punerii in executare a urmdtoarelor m6suri:
1) instituirea unui regim special de intrare Ei ieqire din raionul Teleneqti;
2) instituirea unui regim special de circulafie pe teritoriul raionului Teleneqti;

3) introducerea regimului de carantind gi luarea altor mdsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;
4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitdlile;
5) interzicerea desfbqurdrii adundrilor, manifestafiilor publice si a altor acliuni de masd;

6) dispunerea, la necesitate, a ralionalizdrii consumului de alimente qi de alte produse de strictd

necesitate;
7) coordonarea activitAfi mijloacelor de informare in masd privind:
a) informarea populafiei despre cauzele qi proporliile situaliei excepfionale, despre mdsurile

intreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmdrilor acestei situalii qi protectia populaliei;
b) familiarizareapopulafiei cu regulile de comportare in timpul situaliei exceplionale;

c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicafii;
8) modificarea procedurii de numire in funclie qi de destituire a conducdtorilor agenlilor economici qi

ai instituliilor publice;
9) irterzicerea demisiei lucr6torilor, cu excepfia cazurilor prevdzute de actele normative, pentru

aceastd perioad5;
10) chemarea cet6lenilor pentru prestdri de servicii in interes public in condiliile legii;
11) efectuarea, in modul stabilit de lege, a rechiziliilor de bunuri in scopul prevenirii qi lichiddrii
consecinfelor situaliilor care au impus declararea stdrii de urgenld;
12) efectuarea altor acliuni necesare in vederea prevenirii, diminudrii qi lichiddrii consecinlelor
pandemiei de coronavirus (COVID- I 9).
3. Se restabileqte activitatea de comerf qi prestare a serviciilor, cu respectarea strictd a prevederilor
Hotdr6rilor Comisiei Nafionale Extraordinare de Sdndtate Publicd 1- 9 pentru urmdtoarele entitAti:



-magazinele agricole, magazine de piese auto, cariere pentru extragerea zdcdmrntelor, unitdlile de

mordrit, serviciile de vulcanizare, spdldtoriile auto.

4. Prin dispozilia pregedintelui Comisiei Situafii Exceplionale Teleneqti va fi dispus convocarea

Punctului teritorial de dirijare a situaliei excep{ionale de pe teritoriul raionului Teleneqti.
5. Dispozifiile Comisiei pentru Situalii Excepfionale Teleneqti sunt obligatorii qi executorii pentru
preqedinfii comisiilor situa{ii excep{ionale locale, ai agen}ilor economici, ai instituliilor publice,
precum qi pentru cet6feni qi alte persoano aflate pe teritoriul raionului Teleneqti.
6. Toate dispoziliile emise de Comisia pentru Situalii Excepjionale Teleneqti intrd in vigoare din
momentul emiterii.
7. Controlul indeplinirii Hotdr6reiurmeazd, a fi executate de preEedintele raionului Teleneqti.
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