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DrsPozrTrA
Comisiei pentru Situafii Excep{ionale a raionului Telenegti

nr.4ll din 5 aprilie20}l

Examin6nd necesitatea oper[rii unor modificlri privitor la atribuirea codurilor de alertE
epidemiologici la 100 mii populafie pe localitdfile raionului Teleneqti (perioada 21.03.2021 -

02.04.202t), in conformitate cu art.22 din Legea nr,21212004 privind regimul stdrii de urgent5,
de asediu gi de rdzboi, art.2 din HotdrArea Parlamentului nr. 4912021privind declararea stlrii de

urgent6, punctelor 7, 8 gi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii ExcepJionale a raionului
Teleneqti, aprobat prin Dispozilia pregedintelui raionului nr. 01 din 06.0l.202l,inconformitate
cu Nota informativl privind a Centrului de Sdn[tate Publicd Orhei, in temeiul art.62 al (1,2) al
Legii nr. rc02017 cu privire la actele normative subdiviziunea Teleneqti, Comisia

DISPUNE:

Se aprobl pe perioada stdrii de urgenfS, desftqurarea qedinfelor Comisiei Situafii
Excepfionale a raionului Teleneqti cu prezenla fizicd a membrilor, reieqind din normativul 4
m2 per persoand din suprafala utih a incdperii qi vor dura nu mai mult de 60 de minute.
Se aprobi modificarea anexei nr. I a Dispozifia w. 3ll din 04.04.2021 a Comisiei pentru
Situafii Excep]ionale a raionului Teleneqti, dup[ cum trmeazd:
2.1. la pozilia 16 - Cucioaia, coloana cazuri cifra "4 " se substituie cu cifra "6", coloana
incidenld cifra " 568,9 " se substituite cu cifra " 85 3,4 " ;
2.2. la pozilia 18 - Hiriqeni, coloana cazuri cifra "3" se substituie cu cifra "1.", doloana
incidenld cifra " 199,3 " se substituite cu cifra "66,44", coloana grad de alertd "Cod roqu,,
se substituie cu sintagma "Cod portocaliu";
2.3.lapozilia 21 - Leuqeni, coloana srad de alertd ,,Cod galben" se substituie cu sintagma
,,Cod portocaliu"
2.4.lapozi[ia32 -I"n[fueni, coloana srad de alertd ,,Cod verde" se substituie cu sintagma
,,Cod roqu"

2.5. la pozi[ia 36 * Zgdrdeqti, coloana srad de alertd ,,Cod portocaliu" se substituie cu
sintagma,,Cod roqu".

Urmare a modificlrilor operate, Anexa nr. I a Dispozilia m. 3ll din 04.04.2021 a
Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Teleneqti va avea urmatorul confinut (se
anexeazd).

Punctul 5 al Dispozi[iei w.3/1 din 04.04.2021 a Comisiei pentru Situa{ii Excepfionale a
raionului Teleneqti, unnare a modific6rilor va avea urm6torul conlinut:

"Pentru cadrele didactice qi elevii cu viza de reqedinfa/domicilia]i in localitdlile or.
Teleneqti, Bdnegtii Vechi, Bud[i, Brdnzenii Vechi, Cazdnegti Chigtelnita, Ciulucani, Codru,
Codrul Nou, Cucioaia, Ghiliceni, Mdndreqti, Ord6gei, Ratuq, Sdrdtenii Vechi, Suhuluceni,
Verejeni, fdnf6reni, Zgdrdeqti in care se atest6 inciden]a mai mare de 100 de cazuri COVID-
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19 la 100 mii populatie in ultimele 14 zile, procesul educalional, se va desfEqura la distanjS,

pe o perioadd de 14 zile, cu exceptia institutiilor de educatie timpurie.

Pentru elevii din localitdlile in care se atestI incidenta mai mic6 de 100 de cazuri

COVID-19 la 100 mii populatie in ultimele 14 zile, procesul educalional, ln instituliile de

inv6![mdnt publice, se va desfdqura ln conformitate cu prevederile pct. 11 al Hot6rdrii nr. 51

din 19.03.2021 aComisiei Nalionale Extraordinare de S6n[tate Public6."

4.Prezenta dispozilie vrmeazd a fi adusd la cunoqtinfa persoanelor vizate, intri in vigoare din

momentul emiterii qi se publicd pe pagina oficiald a Consiliului raional www.telenesti.md .
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