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COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 

 
H O T Ă R Â R E 

nr. 54 din 09 februarie 2022 
 

     În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătății publice, cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 
14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică”, a prevederilor 
Dispozițiilor Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 
15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a 
mun. Chișinău și a Regulamentului acesteia”, nr. 404-d din 14 iulie 2021 „Cu 
privire la modificarea dispoziției nr. 215-d din 15.05.2020 și aprobarea unei noi 
componențe a Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului 
Chișinău”, în temeiul Regulamentului Comisiei pentru Situații Excepționale a 
Republicii Moldova aprobat prin HG 1340/2001 și dispoziția Primarului General al 
municipiului Chișinău nr. 828-d din 27.11.2019 ”Despre operarea de modificări în 
dispoziția nr. 1125-d din 20.12.2017, în contextul actualizării datelor despre 
situația epidemiologică prin infecția COVID-19, Comisia extraordinară de sănătate 
publică (CESP) a municipiului Chișinău adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE: 

 
1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică Chișinău privind 

situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19 pe teritoriul administrativ 
din mun. Chișinău, cu tendința de descreștere epidemiologică. 
 

2. Centrul de Sănătate Publică Chișinău și Direcția generală asistență medicală și 
socială vor monitoriza situaţia epidemiologică prin infecția SARS CoV-2 în 
mun. Chișinău, cu asigurarea acțiunilor necesare pentru asistența medicală 
populației în volum deplin.   

 
3. În continuare, pe teritoriul mun. Chișinău este obligatorie purtarea măștilor de 

protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public și la stațiile de 
așteptare, cu respectarea distanței fizice de minim un metru, a regulilor de 
sănătate publică și prescripțiilor sanitare. 

 
4. Se reia, din data adoptării prezentei Hotărâri, procesul educațional în instituțiile 

de învățământ extrașcolar și activitatea extrașcolară în cadrul instituțiilor de 
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învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău cu prezență fizică, cu 
respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și 
răspândirea SARS CoV-2. 

 
5. Procesul educațional în cadrul instituțiilor de învățământ artistic extrașcolar 

(școli de muzică, arte și arte plastice) din mun. Chișinău, din data adoptării 
prezentei Hotărâri, se organizează cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea 
strictă a prescripțiilor sanitare și normelor de sănătate publică privind 
prevenirea și răspândirea infecției SARS CoV-2. 

 
6. Activitățile în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, 

bibliotecilor, muzeelor de pe teritoriul mun. Chișinău se vor desfășura la 
capacitatea de 50% din numărul de locuri existente în interior, cu obligativitatea 
prezentării, la intrarea în unitate, a certificatului COVID-19. 

 
7. Activitățile organizate în aer liber se vor desfășura în spațiul destinat, cu 

respectarea strictă a normelor de sănătate publică și prescripțiilor sanitare, cu 
păstrarea distanței fizice de minim un metru, purtarea obligatorie a măștii 
(masca trebui să acopere atât gura cât și nasul). 

 
8. Întrunirile, adunările, conferințele, ședințele și alte activități similare se pot 

desfășura cu prezența fizică în strictă conformitate cu regulile sanitare și 
prescripțiilor epidemiologice în vigoare (portul măștii de protecție, păstrarea 
distanței fizice de minim un metru, aerisirea și igienizarea cu regularitate a 
spațiilor, cu utilizarea dezinfectanților pentru mâini).  

 
9. CESP Chișinău solicită Ministerului Afacerilor Interne și autorităților cu funcții 

de control monitorizarea și supravegherea respectării de către persoanele fizice 
și juridice a măsurilor de sănătate publică, în scopul prevenirii şi controlului 
infecției COVID-19 pe teritoriul mun. Chișinău, inclusiv în stațiile de așteptare 
și în transportul public. 

 
10. Nerespectarea măsurilor obligatorii expuse în prezenta Hotărâre constituie 

pericol pentru sănătatea publică şi servește drept temei pentru sancțiuni 
contravenționale şi/sau penale, aplicate persoanelor fizice şi juridice. 

 
11.  Direcția Relaţii Publice și Buget Civil a Primăriei mun. Chișinău va asigura 

informarea populației despre prevederile prezentei Hotărâri. 
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12.  Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 
pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău. 

 
Președinte CESP Chișinău, 
Viceprimar                                                                   Ilie CEBAN 
 
Vicepreședinte CESP, 
Viceprimar                                                                   Angela CUTASEVICI 
 
Secretar CESP,                                                             Boris GÎLCA  
Șef DGAMS 
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