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COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ 

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OCNIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR.37 DIN 10 MAI 2021 
 

    În temeiul art.58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu 

modificările ulterioare a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia 

extraordinară de sănătate publică”, în contextul tendinței epidemiologice favorabile 

prin COVID-19, cu descreșterea esențială a numărului zilnic de infectări cu 

coronavirus din teritoriul administrat, Comisia Teritorială  Extraordinară de Sănătate 

Publică Ocnița, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1.Pe teritoriul raionului Ocnița sunt obligatorii măsurile de sănătate publică stabilite în 

Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (Versiunea 2), 

aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP. 

2.În baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 se menține starea de urgență în 

sănătatea publică pe teritoriul localităților, în care s-a instituit gradul de alertă ”cod 

roșu”. 

3.IMPS din teritoriul administrat vor asigura mobilizarea deplină și imediată pentru 

imunizarea anti-COVID la adresare liberă (la cerere) a populației din localitățile 

raionului. 

4. Managerii IMPS vor organiza și desfășura procesul de imunizare în teritoriul 

adiministrat, conform graficului imunizării populației stabilit. 

5. Procesul educațional în instituțiile de învățământ preșcolar din raionul Ocnița va 

continuă cu prezență fizică a copiilor, în conformitate cu Regulamentul sanitar pentru 

instituțiile de educație timpurie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1211 /2016 și 

cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea 

COVID-19. 

6. Procesul educațional pentru elevii din clasele I-XII din instituțiile de învățământ 

primar și secundar din teritoriul administrat, începând cu 11 mai 2021, se organizează 

cu prezență fizică (cu excepția localităților cu grad de alertă „cod roșu„). Numărul de 

elevi prezenți în clasă va fi  stabilit în baza suprafeței sălii de clasă, cu respectarea 

strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a 

modelelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

7. Învăţământul extrașcolar în Casa de Creație, Școala de Arte, or.Ocnița, Școala 

Muzicală, or.Otaci, Şcoala sportivă şi activitatea extrașcolară în instituţiile de 

învăţământ primar şi secundar din raionul Ocnița, începând cu 11 mai 2021, se 
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organizează cu prezență fizică a unui număr de elevi stabilit în baza suprafeței sălii, cu 

respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea 

COVID-19. 

8. Se permite desfășurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori. 

9. Unitățile de alimentație publică din teritoriul administrat vor activa cu programul 

stabilit 7:00 - 23:00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet și cu 

livrare, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind 

prevenirea răspândirii infecţiei COVID-19, cu recomandarea utilizării preponderent a 

spațiilor amenajate în aer liber. 

10. Se admite desfășurarea evenimentelor în cadrul unităților de alimentare publică cu 

participarea a cel mult 50 persoane, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi 

control a infecției COVID-19, cu întocmirea obligatorie, de către organizatori, a listei 

participanților de evidența epidemiologică a evenimentului, după modelul stabilit 

(nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de la domiciliu).  

Se recomandă  desfășurarea evenimentelor în spații deschise. 

11. Măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 vor fi ajustate în funcție 

de evoluția situației epidemiologice în fiecare localitate din raionul Ocnița. 

12. Hotărârile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Ocnița sunt 

executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I, pentru 

persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de 

organizare din teritoriul administrat. 

 13. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie 

pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la răspundere 

contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 

14. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina 

oficială a Consiliului rational Ocnița www.ocnita.md. 

 

Președintele Comisiei Galina Zalevscaia 

 

 

Secretarul Comisiei Antonina Cebotari 
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