COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
HOTĂRÂRE
nr. 39 din 27 mai 2021
În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a
sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările
ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia
extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General
a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea
Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a
Regulamentului acesteia”, în contextul actualizării datelor despre situația
epidemiologică prin infecția COVID-19, Comisia extraordinară de sănătate publică
(CESP) a municipiului Chișinău,
HOTĂRĂȘTE:
1. În baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în municipiul Chișinău se
stabilește gradul de alertă „Cod galben”, cu menținerea măsurilor de sănătate
publică, conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de
tip nou (Versiunea 2), în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul
administrativ (aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP).
2. În continuare, pe întreg teritoriul municipiului Chișinău, rămâne obligatoriu
portul măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv, în
transportul public și la stațiile de așteptare. Masca trebuie să acopere atât gura,
cât și nasul.
3. Portul măștilor de protecție nu este obligatoriu în spațiile publice deschise
neaglomerate, la aer liber.
4. Măștile de protecție, purtate corect, sunt obligatorii în cadrul evenimentelor
publice, în spațiile deschise în care se formează aglomerări, în cadrul
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întrunirilor cu caracter unic, adunărilor în masă, inclusiv, cu respectarea în
aceste cazuri a distanței fizice de minim un metru.
5. Procesul de vaccinare anti-COVID-19, cu orice vaccin disponibil și aprobat
pentru utilizare în Republica Moldova, rămâne măsura esențială de sănătate
publică recomandată pentru toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani.
Vaccinarea împotriva infecției COVID-19 salvează vieți, protejează de forme
critice și de decese din cauza noului coronavirus, este un act de responsabilitate
civică pentru combaterea pandemiei și revenirea la normalitate. Vaccinarea este
gratuită și disponibilă pentru toți doritorii, indiferent de viza de reședința sau
locul de trai, în toate instituțiile medicale de asistență medicală primară
(Centrele Medicilor de Familie, Centrele de Sănătate, Centrul Municipal de
Vaccinare, cât și echipele mobile de vaccinare).
6. Se permite desfăşurarea careului solemn dedicat Ultimului Sunet din anul şcolar
2020-2021 pentru elevii claselor absolvente (IV, IX, XII), cu prezenţă fizică, la
data de 31 mai 2021, în instituţiile de învăţământ primar şi secundar din
municipiul Chişinău, cu respectarea măsurilor de prevenire şi control al infecţiei
COVID-19. Purtarea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți
participanții la careu.
7. Se permite (pentru perioada de vară) comasarea grupelor de copii în interiorul
instituţiilor de educaţie timpurie şi a transferului copiilor în altă instituţie de
educaţie timpurie din vecinătate, în cazul suspendării activităţii instituţiei de
învăţământ.
8. Se permite organizarea odihnei și întremării elevilor în vara anului 2021, cu
prezență fizică a unui număr maxim de 15 elevi în grupă, cu respectarea strictă
a normelor de sănătate publică, în conformitate cu Instrucțiunea privind
măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității
instituțiilor de învățământ publice și private, în contextul epidemiologic al
COVID-19 aprobate de către CNESP prin Hotărârea nr. 26 din 21.08.20,
inclusiv și condiția imunizării obligatorie a personalului antrenat în aceste
activități. Odihna, recreerea şi întremarea copiilor şi adolescenţilor în perioada
vacanţei de vară va fi organizată în:
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8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

tabere cu sejur de zi, în instituțiile de învățământ primar și secundar;
tabăra de odihnă „Poienița veselă” pentru elevii cu statut determinat „copil
rămas fără ocrotire părintească” și „copil temporar rămas fără ocrotire
părintească” din Gimnaziul-internat nr. 3 și a celor care se află la evidența
Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului;
tabere sportive, în baza școlilor sportive;
tabere vocaționale în instituțiile de învățământ extrașcolar;
tabere tematice în Centre comunitare pentru copii şi adolescenți;
tabere de artă în şcolile de artă;
taberele tematice „Provocările verii”, în baza Bibliotecii Municipale „B. P.
Hașdeu” și filialele acesteia;
tabără de vară în baza Centrului Municipal de Tineret Chișinău, în cadrul
proiectelor educaționale.

9. Se admite desfășurarea activităților cu prezentarea spectatorilor în incinta
instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură, cu respectarea
prevederilor instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției
COVID-19 (portul corect și obligatoriu al măștilor de protecție, evitarea
aglomerațiilor).
10.Se permite activitatea unităților de alimentație publică în regim de lucru
notificat, cu respectarea Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 în
activitatea unităților de alimentație publică.
11.Se admite desfășurarea evenimentelor festive cu caracter unic în cadrul
unităților de alimentație publică, cu ocuparea a cel mult 50% din numărul de
locuri, prevăzut în Notificarea privind inițierea activității de comerț, cu
respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 și
obligativitatea organizatorilor de a întocmi lista participanților, cu evidența
epidemiologică, conform modelului stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de
telefon, e-mail, adresa de la domiciliu). Se recomandă desfășurarea
evenimentelor în spații deschise.
12.Se interzice în continuare activitatea cluburilor de noapte, activitatea
discotecilor incluse în Codul CAEM 56.30 și a ringurilor de dans incluse în
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codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale
(discobar, club de noapte, karaoke, etc.).
13.Se permite activitatea piețelor comerciale în regim de lucru notificat, cu
menținerea zilei sanitare (luni) și respectarea Instrucțiunii cu privire la măsurile
de prevenire a infecției Covid-19 în cadrul piețelor comerciale.
14.Se sistează efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piețele
comerciale, cu menținerea portului obligatoriu a măștii de protecție de către
angajați și vizitatori.
15.Se permite activitatea unităților de agrement, recreere în regim de lucru
notificat, cu respectarea Instrucțiunii privind prevenirea răspândirii infecției
COVID-19.
16.Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate va asigura, în perioada 01 iunie –
30 septembrie 2021, acordarea pachetelor cu produse alimentare în schimbul
prânzurilor calde beneficiarilor serviciilor de alimentare, incluşi în liste de către
Direcţiile teritoriale de asistenţă socială. Prestatorii serviciilor de alimentare vor
purta responsabilitate pentru conţinutul pachetului acordat.
17.Se menţine regimul de acces restricţionat în Centrul de găzduire şi orientare a
persoanelor fără domiciliu stabil din str. Haltei nr. 2. Centrul va asigura
beneficiarilor acordarea serviciilor de găzduire şi orientare, în regim de 24/24
ore, 7 zile pe săptămână, precum şi alimentarea acestora, cu implementarea
măsurilor de control şi combatere a infecţiei COVID-19.
18.În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice măsurile de sănătate
publică vor fi revizuite.
19.Eliminarea graduală a măsurilor de sănătate publică va depinde de rata de
vaccinare (asigurarea vaccinărilor în ritm sporit a populației).
20.Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre
constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la
răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
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21.Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina
oficială a Primăriei municipiului Chișinău.
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