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Hotărâre 

 Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Teleneşti 

nr.3/1  din 16 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. Anunțul vine după o evaluare detaliată a 

creșterii numărului de cazuri din afara Chinei din ultimele două săptămâni și a creșterii numărului de țări 

afectate.  

Se constată că până la data de 16 martie 2020, în Republica Moldova au fost confirmate 23 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, ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 8 și din 

15.03.2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, Comisia pentru Situaţii 

Excepţionale a raionului Telenești 

Hotărăște: 

1. Se interzice, până la 1 aprilie 2020, activitatea de comerț a unităților comerciale cu amănuntul, cu 

excepiația unităților de comercializare a produselor alimentare, a produselor farmaceutice și a produselor 

petroliere; 

- Activitatea piețelor comerciale; 

- Activitatea Centrelor de reabilitare/recuperare; 

- Activitatea unităților de alimentaie publică, în localurile și în spațiile amenajate/autorizate ale acestora, cu 

excepția activităților de preparare și distribuire a produselor în regim catering.  

2. Centrele comerciale, magazinele alimentare de pe teritoriul raionului vor asigura funcționarea în regim 

normal a unităților de  comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în 

incinta acestora, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și reguli de comportament aplicabile 

persoanelor fizice, conform anexei nr. 1 parte integrată a prezentei hotărâri. 

3.  Se obligă autoritățile publice locale de nivelul I, conducătorii entităților prestatoare de servicii publice și 

private să organizeze și să asigure un regim fluidizat de acces al persoanelor în locurile de prestare a 

serviciilor, care nu va admite încălcarea distanței sociale (1,5 metri), după posibilitate vor restricționa 

accesul persoanelor în edificii, cu excepția cazurilor urgente.  

În vederea asigurării funcționării stabile a entităților, la decizia conducătorului, fiecare unitate vor 

stabi reguli individuale de organizare a activității (prin propunere angajaților de a merge în concedii, de a 

lucra, după posibilitate, de la distanță etc). 

4. Se obligă case/căminele de cultură, bibliotecile publice, muzee, centrele de agrement, baruri, cafenele, 

restaurantele etc. să-și sisteze activitatea până la data de 1 aprilie 2020, cu revizuirea ulterioară a termenului 

menționat, în funcție de situația epidemiologică.  

5. Agenții economici din domeniul agriculturii vor asigura condiții optime de igenizarela locul de lucru, vor 

asigura transportarea acestora în condițiile impuse de măsurile prevăzute în prezenta hotărâre, vor asigura 

igienizarea unităților de transport utilizat cu aerisirea și dereticarea cu utilizarea produselor dezinfectante, iar 

după posiblitate pot amâna activitatea. 

6. Se pune în sarcina președinților Comisiilor pentru situații excepționale locale sarcina de a constitui (prin 

ordin/dispoziție) celule de monitorizare permanentă a evoluției infecției COVID-19. 
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- în componența Celulelor de monitorizare se propune de inclus: primarul, angajați din cadrul primăriei, 

consilieri locali, profesori, șef cămin/case de cultură, polițist de sector, asistent social, lideri locali, membri 

ONG și alții. 

- Membrii celulei de monitorizare vor organiza patrularea și monitorizarea localității (parcuri, grădini 

publice, zone de agrement) în vederea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu Covid – 

19; 

- vor informa populația privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou și măsurile de 

protecție, stipulate în anexa nr. 1. 

- raportează președentelui Comisiei Situații Excepționale Telenești, dnei Mariana Ombun despre situația cu 

privire la evoluția situației epidemiologice cu infecția COVID 19, pe teritoriul administrat 

- Celula  locală de monitorizare permanentă a evoluției infecției COVID-19 realizează următoarele sarcini: 

- în limita unităților  administrativ-teritoriale,   colectează,   analizează, generalizează şi sistematizează 

informații privind persoanele contacte, suspecte confirmate COVID-19; 

- asigură pregătirea propunerilor pentru adoptarea deciziilor de către preşedintele comisiei pentru situații 

excepționale; 

- coordonează  acțiunile autorităților  la  nivel  local  pentru  stabilirea comunicării cu persoanele suspecte, 

confirmate și contacte; 

- coordonează activitatea de monitorizare a situației privind persoanele aflate în autoizolare la domiciliu; 

- coordonează   acțiunile autorităților  locale   privind   supravegherea procesului  de  sistare  a  activității 

instituțiilor/obiectivelor  stabilite  prin  prezenta hotărîre; 

- aduce la cunoştinţă executorilor deciziile adoptate şi asigură controlul îndeplinirii acestora; 

- cooperează cu entităţile similare din unitățile administrativ-teritoriale adiacente, în scopul schimbului de 

informaţii operative; 

- reieșind din  evaluarea  riscurilor,  propune instituirea măsurilor de carantină în privința  localităților sau 

unității administrative - teritoriale; 

- verifică veridicitatea datelor prezentate privind listele persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu și 

contactele stabilite; 

- vor intreprinde măsurile ce se impun pentru supravegherea executării prezentei hotărâri. 

7. Inspectoratul de Poliție Telenești, autoritățile publice locale alte organe abilitate vor informa cetățenii 

despre modificările efectuate în Codul Contravențional care prevăde următoarele. 

- În cazul în care provocați răspândirea bolii epidemice veți primi o amendă în mărime de până la 1.000 

unităţi convenţionale (50.000 de lei) sau pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. 

- Cât privește nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire sau combatere a bolilor epidemice, ceea ce a 

dus la pericol pentru sănătatea publică, se va sancționa cu până la 500 unități convenționale (25.000 de lei) 

pentru persoanele fizice și până la 1.500 de unități convenționale pentru persoanele juridice (75.000 de lei).  

- vor fi aplicate amenzi de până la 500 de unități convenționale (25.000 de lei) și pentru cei care vor prezenta 

intenționat informații false sau incomplete a datelor ori vor refuza să prezinte date necesare completării fișei 

epidemiologice. 

8. Membrii Celule de criză teritoriale Telenești vă înmâna, sub semnătură, autorităților publice locale de 

nivelul I, a conducătorilor instituțiilor publice și private,  prevederile prezentei Hotărîri, inclusiv prevederile  

Hotărârii nr. 8 și nr. 9 din 15.03.2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu anexele 

integrale.  

9. IMSP Centrele de Sănătate a medicii primare, vor oferi, la solicitarea autorităților publice locale 

informația cu privire la identitatea persoanelor plasate în carantină la domiciliu, și a persoanelor care se află 

sub supraveghere. 

10. 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 
11. Controlul îndeplinirii Hotărârei urmează a fi executate de președintele raionului Telenești. 

 

Preşedintele raionului Teleneşti,                                                                                                                         

Preşedintele Comisiei pentru SE                                       Mariana OMBUN 

Secretarul Comsiei pentru  

Situații Excepționale                                                            Diana UNGUR 



Anexa nr. 1  

la Hotărârea nr. 3/1 din 16.03.2020 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vine cu RECOMANDĂRI pentru a preveni 

răspândirea Coronavirusului de tip nou (COVID-19): 

– Păstrați distanța socială de 1 metru față de celelalte persoane pe care le întâlniți! 

– Optați pentru munca de acasă, în măsura în care aveți această posibilitate oferită de angajator. 

– Spălați mâinile cât mai des cu apă caldă și săpun, cel puțin înainte de a mânca sau a prelucra alimente, 

precum și după utilizarea toaletei. Dezinfectantul de mâini poate fi o alternativă atunci când nu aveți 

posibilitatea de spălare a mâinilor. 

– Strănutați/tușiți într-un șervețel de unică folosință sau în cotul mâinii. 

– Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile. 

– Dezinfectați suprafețele cu care intrați în contact, atât acasă cât și la locul de muncă (cu soluție pe bază de 

alcool sau clor). 

– Medicamentele antivirale sau antibiotice le luați doar la prescripția medicului. 

– Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane care par sănătoase și nu cunosc despre faptul că sunt 

purtători ai noului coronavirus. NU în toate cazurile infectarea cu noul coronavirus(COVID-19) este vizibilă 

prin simptome specifice (tuse, febră, dificultăți în respirație). 

– NU expuneți persoanele în vârstă (peste 65 de ani) și a celor cu imunitate scăzută/boli asociate către alte 

persoane cu simptome de gripă sau răceală, în zone de risc sau aglomerate (Statistica arată că persoanele cele 

mai vulnerabile în cazul infectării cu noul coronavirus sunt vârstinicii cu multiple afecțiuni asociate, ex: 

diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli cardiovasculare, cancer). 

– Apelați medicului de familie dacă ați călătorit în zonele afectate de coronavirus (COVID-19) sau ați fost în 

contact cu persoane diagnosticate cu COVID-19. 

– Apelați Linia Verde a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică – 0 800 12300 (Linia verde este un 

număr de informare, nu de urgență). 

– ÎN CAZUL URGENȚELOR SUNAȚI LA 112! 

– INFORMAȚI-VĂ DESPRE NOUL CORONAVIRUS NUMAI DIN SURSE OFICIALE! 

– Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală. Sunați medicul de familie pentru a solicita 

sfaturi, NU mergeți din primul moment la unitățile de urgență. Există riscul, în cazul în care sunteți purtător 

al virusului, să transmiteți și altor persoane noul coronavirus. 

– Transferul către spital trebuie să fie realizat în mod organizat, de către persoane autorizate, respectând 

toate măsurile de izolare. 

– Dacă sunteți în autoizolare la domiciliu NU părăsiți sub nicio formă domiciliul timp de 14 zile, NU primiți 

vizitatori și NU intrați în contact apropiat cu persoane care vă furnizează alimente sau produse. 

ATENȚIE!!! În cazul în care provocați răspândirea bolii epidemice veți primi o amendă în mărime 

de până la 1.000 unităţi convenţionale (50.000 de lei) sau pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. 

Cât privește nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire sau combatere a bolilor epidemice, ceea ce a 

dus la pericol pentru sănătatea publică, se va sancționa cu până la 500 unități convenționale (25.000 de lei) 

pentru persoanele fizice și până la 1.500 de unități convenționale pentru persoanele juridice (75.000 de lei). 

Totodată, vor fi aplicate amenzi de până la 500 de unități convenționale (25.000 de lei) și pentru cei 

care vor prezenta intenționat informații false sau incomplete a datelor ori vor refuza să prezinte date necesare 

completării fișei epidemiologice. 
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A T E N Ț I  O N A R E 
 

În conformitate cu Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.8 și 9 

din 15 martie 2020 privind evoluția situației epidimiologice a infecției                  COVID-19, 

Comisia Extraordinară de sănătate publică și Comisia pentru situații excepționale a raionului 

Telenești vine cu recomandări către toți agenții economici, gospodăriilor țărănești,  să întreprindă 

măsuri în vederea prevenirii și răspîndirii infecției COVID-19 și anume: 

- asigurarea punerii  în aplicare a hotărîrilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate 

publică și Comisiei Extraordinare de sănătate publică a raionului Telenești în unitățile din 

subordine; 

- angajarea lucrătorilor numai în baza certificatelor medicale confirmatorii  despre starea 

lor de sănătate; 

- evidența strictă a stării de sănătate a tuturor angajaților din subordine și asigurarea 

condițiilor de igienizarea personală;  

- instruirea angajaților privind respectarea regulilor de sănătate publică și  igienei personale, 

a birourilor de serviciu și a altor încăperi; 

- interzicerea  îmbarcării unui număr mare de persoane în unitățile de transport care 

transportă persoane pe terenurile agricole; 

- asigurarea angajaților cu costume și mijloace individuale de protecție, mai ales care  întră 

în contact cu substanțele toxice/chimice;  

- dotarea unităților de transport  cu preparate și substanțe de dezinfectare, mijloace de 

protecție individuală (măști de protecție, costume de protecție, etc.); 

- dezinfectarea tuturor unităților de transport care vin pe teritoriul administrat; 

- informarea la timp organele abilitate în domeniul sănătății  despre cazurile suspecte de 

îmbolnăvire cu orice infecție; 

- cooperarea cu toate instituțiile statului în vederea prevenirii și combaterii infecției 

COVID-19. 
 

 

___________________________________    _____________________ 
(denumirea agentului economic care a primit atenționarea)          (N.P.P., semnătura) 
 

    _________________________     _____________________ 
         (N.P.P. care a înmînat atenționarea)         (semnătura) 
 
    
   ,,___” _______________ 2020     _____________________ 
               (adresa) 
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