COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ RAIONUL ANENII NOI
or. Anenii Noi Piața 31 August,4 bir.218 tel. 026523143, 026522650,026525720

Hotărârea nr. 1 din 22 februarie 2021
În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a
analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice in plan rational şi naţional, Comisia
extraordinară de sănătate publică Anenii Noi constata ca situaţia epidemiologică
rămîne a fi nefavorabilă.
În raionul Anenii Noi de la începutul pandemiei de COVID-19 pînă la data de
19.02.2021 au fost înregistrate 3857 cazuri, dintre care decese 98 și 3414 cazuri tratate.
În Republica Moldova, până la data de 14 februarie 2021 au fost înregistrate m
total 170 186 cazuri, dintre care 3 651 decese şi 157 427 au fost vindecate, iar 9 10
rămân a fi cazuri active, 4 779 persoane au forme uşoare ale bolii şi urmeaza tratament
la domiciliu, 3 146 persoane sunt spitalizate, dintre care 282 persoane sunt în stare
extrem de gravă, 1 110 - în stare gravă şi 1 594 - în stare medie.
Reieşind din cele menţionate, Comisia extraordinară de sănătate publică Anenii Noi,
HOTĂRĂŞTE:
1.

Se prelungeşte până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul
raionului Anenii Noi, starea de urgenţă în sănătate publică cu posibilitatea de
revizuire a termenului în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel
naţional.

2.

Se menţin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la
nivel raional.

3.

Se interzice desfăşurarea activităţilor unităţilor comerciale/de deservire pentru
genurile de activitate incluse în codul CAEM 56.30 şi codul CAEM 93.29,
indiferent de denumirea de firmă a unităţii (ca exemplu: disco-bar, club de noapte,
karaoke, night-club, discotecă, club etc.)

4.

Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie
publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor) în intervalul
orelor 22.00 - 07.00, cu excepţia comercializării produselor alimentare la pachet,
cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.

5.

Se interzice deservirea clienţilor în unităţile de alimentaţie publica în punctele de
comercializare a produselor petroliere, la pachet în intervalul orelor
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6.

Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de
alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 20 de inivitaţi, cu
respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea
infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de
alimentaţie publică, conform Anexei nr. 1 a Hotărîrii nr. 21 din 24 iulie 2020 a
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

7.

Activitatea pieţelor comerciale pe întreg teritoriul raionului Anenii Noi se va
realiza cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică ce se impun pentru
organizarea activității piețelor stabilite în Planul de pregătire și răspuns la infecția
cu Coronovirus de tip nou (COVID-19)- Versiunea 2 și Instrucţiunii cu privire la
măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19 în cadrul pieţelor comerciale, aprobată
prin Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii
Moldova nr.12 din 25 mai 2020.

8.

Se admite desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor, în incinta caselor de
cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, cu respectarea prevederilor
Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicate
la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituţiilor teatralconcertistice şi a caselor de cultură, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24
septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
Responsabilitatea de executarea a acestor măsuri o poartă preşedinţii Comisiilor
pentru Situaţii Excepţionale locale.

9.

Se admite organizarea ședințelor Consiliului raional în incinta Casei raionale de
cultură cu cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei
COVID-19 cu întocmirea listei epidimiologice.

10. Se recomandă autorităţilor publice locale de nevelul I să organizeze ședințele
consiliilor locale cu respectarea normelor de protecție contra infecţiei COVID-19.
Spații mai mari pentru respectarea distanței, termometria, echipament de protecție.
11. Se recomandă conducătorilor instituţiilor publice şi private stabilirea unui regim
flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar
pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei şi a personalului activitatea căruia
necesită prezenţa obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu
necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanţă.
Pe perioada desfăşurării activităţii prin muncă la domiciliu, salariaţii îşi îndeplinesc
atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. Angajatorul este în drept să verifice
activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă derealizare a
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controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.
12. Inspectoratul de Poliţie Anenii Noi v-a continua supravegherea respectării de către
persoanele fizice şi juridice a masurilor e prevenire şi control a infecţiei COVID19 cu informarea săptăminala a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Anenii
Noi..
13. Hotărârile Comisiei extraordinare de sănătate publica Anenii Noi sunt executorii
pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice si juridice,
indiferent de domeniul de activitate şi forma juridica de organizare.
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Se recomandă autorităţilor publice locale, persoanelor fizice şi juridice, indiferent
de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare de a informa publicul prin
mijloacele de informare în masa disponibile despre necesitatea respectării stricte a
măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

16. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse in prezenta Hotărâre constituie
pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragerea la răspundere
contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
17. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publica pe pagina
oficială a Consiliului raional Anenii Noi.
Președintele Comisiei Raionale
Extraordinare de Sănătate Publică Anenii Noi
Vice președintele Comisiei Raionale
Extraordinare de Sănătate Publică Anenii Noi
Secretar al Comisiei
Agenţia pentru Sănătate Publică

Ion Vicol

Octavian Zelinski

Alexandru Coteață
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