
CONSILIUL RAIONAL SANGEREI

COMISIA EXTRAORDINARA dE SANATATE PUBLICA
HoTARAREA Nr.2 din t6.02.2022

Avdnd in vedere analiza evoluliei epidemiologice determinate de pandemia

COVID-19 in teritoriul raionului. Timp de o siptdmAni in localitSlile raionului
s-a inregistrat o descregtere a morbiditdlii cu peste 35oh.

In ultima sdptdmAnd in raion se atestd o incidenld de 249,4 cazuri la 100 mii
populalie. Raionului conform gradului de risc se atribuie alertd de cod portocaliu
in rdspdndirea infecliei SARS-COV-2.

In temeiul Hot6rArii Nr.3 din 14 februarie 2022 a Comisiei Nalionale
ExtraordinarS de Sdndtate Public6 in scopul asigurdrii unui grad adecvat de
pregdtire qi rdspuns la infeclia COVID-l9, precum qi a asigurdrii controlului
asupra realizdrii acestora, Comisia Raionald Extraordinard de Sdndtate Publicd

HOTARASTE:

f . incepind cu 16.02.2022 se abrog[ Hotdr6rea Comisiei Extraordinare
Raionale de Sdndtate Publicd nr. I din 20 ianuarie 2022.
2. Se institue gradul de alerti Cod Verde (in care incidenld de cazuri de

infeclia cu COVID-l9 constitue sub 50 cazuri la 100 mii populalie pentru
ultimele 7 zile cumulativ) in urmdtoarele primdrii: Bdldqeqti, Cotiujenii Mici,
Iezdrenii Vechi, Drigdneqti qi se vor aplicd mdsurile de prevenire qi control al
infecliei COVID-19, conforrn anexei nr.1, aprobatd prin Hotdrdrea nr.62 din 22
septembrie 2021a CNESP (se anexeazd).
3. Se institue gradul de alertd Cod Galben (in care incidenla de cazuri de

infecfie cu COVID-19 se constituie intre 50 qi 99 de cazuri la 100 mii populalie
pentru 7 zlle cumulativ) in urmdtoarele primirii: Bilicenii Vechi - 92,0, Rddoaia

- 57,0 qi se vor aplica mdsurile de prevenire qi control al infecliei COVID-19
conform anexei nr.l, aprobatd prin Hotdr6rea nr.62 din22 septembrie 2021 a
CNESP, prevederilor art.4 din Hotdrdrea nr.61 din 09 septembrie 2021 a

CNESP qi urmitoarele misuri:
3.1. Unitdlile de alimentalie publicd iqi vor organiza activitatea la capacitate
maximS, cu respectarea m[surilor prev6zute in anexa 1, aprobat[ prin HotSrdrea
nr.62 din22 septembrie202l a CNESP.
3.2. Organizarea de evenimente private (nun!i, botezuri, mese festive, mese
pomenire etc.) va fi permisd inbaza uneia din opfiuni:
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a) Cu participarea a cel mult 100 de persoane in spalii interioare, respectiv
150 de persoane in spalii exterioare, cu asigurarea in spaliul de deservire a unei
suprafele de cel pulin 2 m2 pentru fiecare vizitatorlclient.

b) Cu participarea a cel mult 300 de persoane in spafii interioare, respectiv
350 de persoane in spalii exterioare, cu asigurarea in spaliul de deservire a unei
suprafele de cel pulin 2 m2 pentru fiecare vizitatorlclient, cu obligalia ca aceqtia
sI prezinte certificatul COVID-19, persoanei desemnate de cdtre administratorul
spaliului unde are loc evenimentul.

3.3. Zonele de agrement qi parcurile de distraclie i,si vor organiza activitatea,
cu asigurarea unei suprafele, in spaliul destinat vizitatorilor/clien1ilor, de cel
pulin 2m2 pentru fi ecare vizitator I client.
3.4. Centrele de sport/fitness iqi vor organiza activitatea in baza uneia din
opliuni:
a) Cu asigurarea unei suprafele de cel pulin 4 m2 pentru fiecare persoanS,
sau

b) La capacitate maxim6, dacd toli clienlii prezintd la intrarea in unitate
certificatul COVID-19, personalului desemnat de cdtre administrator in acest
SCNS.

3.5. Evenimentele sportive vor fr organizate in bazauneia din opliuni:
a) Cu participarea spectatorilor pdnd la 50 la sutd din capacitatea maximS a
spafiului, at6t in interior, cdt gi in exterior.

b) La capacitate de 75 la sutd, cu obligalia ca toli spectatorii prezintl, la
intrarea in spafiul unde se desfrqoarS activitatea certificatul COVID-19,
personalului desemnat de citre administrator in acest sens.

3.6. intrunirile qtiinlifice, conferinfele, seminarele sau alte evenimente similare
vor fi organizateinbaza uneia din opliuni:
a) Cu participarea a cel mult 150 de persoane in spalii interioare, respectiv
200 de persoane in spalii exterioare, cu asigurarea unei suprafele de cel pulin 2
m2 pentru fiecare persoand.

b) Cu asigurarea unei suprafele de cel pulin 2 m2 pentru fiecare persoand,
fErS limitarea numSrului de participanfi, cu obligalia ca toli participanlii sa
prezinte certificatul COVID-19, persoanei desemnate de c6tre administratorul
spaliului unde are loc evenimentul.

3.7. Activitdlile previzute la art.4 din Hotdrdrea CNESP nr. 61 din 9
septembrie 2021 se vor desflqura in urmdtoarele condilii:

a) La capacitatea maxim6 prevdzutd, pentru activitdlile din incinta teatrelor,
cinematografelor, sililor de concert, in spalii inchise qi deschise, cu obligalia ca
tofi vizitatorii/clienfii sd prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19,
personalului desemnat de c6tre administrator in acest sens.



b) La capacitate care asigurd o suprafafi, in spaliul destinat
vizitatorilor/clienfilor, de cel pufin 2 m2 pentru fiecare vizitatorlclient, pentru
activitelile din incinta cluburilor de noapte Ei ringurilor de dans, cu obligalia ca
toli vizitatorii/clienfii s5 prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID -19 ,

personalului desemnat de cdtre administrator in acest sens.

c) Evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se

organizeazd, cu prezenla spectatorilor, cu obligalia ca toli vizitatorii/clienfii si
prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID -I9 , personalului desemnat de
c[tre administrator in acest sens.

4. Se institue grad de alertd Cod Portocaliu ( in care incidenla de cazuri de
infeclie cu COVID-I9 se constitue intre 100 qi 249 de cazuri la 100 mii
populalie pentru ultimele 7 zi\e cumulativ) in urmltoarele primirii : Alexandreni

179,0, Bilicenii Noi - 168,0, Bursuceni - 234,0 , Chigcdreni - 193,0 ,

Cop[ceni - 109,0 , Cubolta -220,1 , Dumbraviga- 134,2, Heciul Nou- 119,0 ,

Grigor6uca-127,1 , Pepeni -l4l,2,Prepeli1a- 152,1, Singereii Noi -234,0,
Tiura Veche -165,2 , qi se vor aplica mdsurile de prevenire gi control al
infecliei COVID-19, conform anexei nr.1, aprobat prin Hotdrdrea CNESP nr.62
din22 septembrie 2021, precum qi urmitoarele mdsuri:

a. Entitdlile publice qi private vor organiza regimul de muncd in urmdtoarele
condilii:
a) Cu introducerea muncii la domiciliu, dac[ specificul activitelii permite;

b) Cu introducerea programului de lucru diferenliat, dacd nu este posibild
munca la domiciliu, prin impdrfirea angajalilor pe grupe care s5 inceapd,
respectiv sd incheie programul la o diferen![ de cel pulin o o16;

c) La stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate
la stabilirea programului de lucru angajalilor care au in intrelinere copii minori.

b. Unit6lile de alimentalie publicd iqi vor organiza activitatea la capacitate
maximd in spaliile exterioare, iar in cele interioare in baza uneia din opliuni:

a) Cu utilizarea a cel mult 35 la sutS din numdrul locurilor existente in
interior sau

b) Cu utilizarea a cel mult 75 la sutd din numdrul locurilor existente in
interior, cu obliga\ia ca toli clienlii sd prezinte la intrarea in unitate certificatul
COVID-19, personalului desemnat de cdtre administrator in acest sens.

c. Organizarea de evenimente private (nun!i, botezuri, mese festive) va fi
permisd cu participarea a cel mult 200 de persoane in spalii interioare, respectiv
250 de persoane in spafii exterioare, cu asigurarea in spafiul de deservire aunei
suprafele de cel pulin 2 m2 pentru fiecare vizitatorlclient, cu obligalia ca aceqtia
sd prezinte certificatul COVID-19 ,persoanei desemnate de cdtre administratorul
spaliului unde are loc evenimentul.



d' intrunirile qtiinfifice, conferinfele, seminarele sau alte evenimente similarevor fi organizate cu participarea a cel mult 150 de persoane in spafii interioare,respectiv 200 de persoane in spalii exterioare, cu oblig a[ia catofi'farticipanfii s6prezinte certificatul COVID-I9, persoanei desemnate de c6tre administratorul
spaliului unde are loc evenimentul.

e' Activitdlile prevdzute la art. 4 din Hotararea CNESP nr. 6l din g
septembrie 2021se vor desftgura in urmdtoarele condilii:
a) La capacitate de 50Yo din numdrul de locuri existente in interiorpentruactiviEtile din incinta sdlilor de concert, in spalii inchise gi deschise, cu
lb]iq4' ca toli vizitatorii/clien{ii sd prezinte la intrarea in unitate certificatulCOVID-19 , personalului desemnat deietre administrator in acest sens;

b) La capacitate care asigur[ o suprafa!5, in spafiul destinat vizitatorilorlclienlilor, de cel pulin 7 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru activitelle dinincinta cluburilor de noapte qi ringurilor de dans, cu obligalia ca tolivizitatorii/clien{ii sd prezinte la intrarea in unitate certificatui covto-tq,personalului desemnat de citre administrator in acest sens.

5' Se institue gradul de alertd Cod Roqu in care inciden{a de cazuri deinfecfie cu covlD-19 constitue 250 d" .arr.i sau mai mult la ttio mii populaliepentru ultimele 7 zile cumulativ in urmdtoarele primdrii : Biruinla - 307,0 ,s6ngerei -402,1, ciuciueni - 259,0, coqcodeni- irs,r , Dodrogea vech e _ 602,l,rzvoare - 355, 0 ,Jambula - 332,t gi se vor aplica mdsurii"e de prevenire gi
1?ry91 al infecfiei covlD-I9, conforrn anexei nr.l, aprobat prin Hot6r6rea
CNESP nr.62 din 22 septembrie 2021, precum qi urmdtoarele m6suri:

a. Entitdlile publice qi private vor organiza regimul de munci in urmdtoarelecondilii:
a) Cu introducerea muncii la domiciliu, dacd specificul activitAlii permite;
b) Cu introducerea programului de lucru diferenfiat, dacd. nu este posibil5munca la domiciliu, prin impdrfirea angajafilor pe grupe care sd inceapd,respectiv sd incheie programul la o diferenld de cel pufln o o16;

c) La stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate
la stabilirea programului de lucru angajaliio r careau in intrefinere copii minori.
b' unitdlile de alimentalie publi.l iq] vor organiza activitateala capacitatemaximd in spaliile exterioare, iar in cele interioarJ cu utiliza rea acel mult 50 lasut[ din numdrul locurilor existente ii_g, obliga]ia ca tofi clienlii sd prezinte laintrarea in unitate certificatut COvto-l9, "personalului 

desemnat de cdtreadministrator in acest sens.

c' Otganizatea de evenimente private (nun!i, botezuri, mese festive) va fipermisd cu participarea a cel mult 100 de p.irour. in spa{ii interioare sau 150 depersoane in spafii exterioare, cu asiguiarea in .puiiui de deservire a uneisuprafele de cel pu{in 2m2 pentru fiecaie vizitatorlcfient , cu obligaf ia caaceqtia
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sd' prezinte certiftcatul COVID-LI, persoanei desemnat e de cdtre administratorul
spafiului unde are Ioc evenimentul.

d. Zonele de agrement qi parcurile de distracfie iqi sisteazd activitatea.

e. Centrele de sport/fitness iqi vor organiza activitatea cu asigurarea unei
suprafele de cel pufin 7m2 pentru fiecare client, cu obligalia ca toji clien{ii sd
prezinte,la intrarea in unitate certificatul COVID-19, pesronalului desemnat de
citre administrator in acest sens. Se sisteazd antrenamentele de grup.

f. Evenimentele sportive vor fi organizate frrd spectatori in interior sau cu
participarea spectatorilor pdnd la 50 la sutd din capacitatea maximd a spaliului
exterior, cu obliga[ia ca to{i spectatorii sd prezinte la intrarea in spaliul unde se
desfrqoard activitatea certificatul COVId-19, personalului desemnat de cdtre
administrator in acest sens.

g. intrunirile qtiin{ifice, conferinfele, seminarele sau alte evenimente similare
cu prezentd, frzicd' se sisteazi qi se organizeazd,in regim on-line.

h. Activitelile prevdzute la art. 4 din Hotdrdrea CNESP nr. 6l din
09.09.2021 se vor desfEqura in urmdtoarele condilii:

a) Se sisteaz[ evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte,
festivaluri.

6. Instituliile de invdfim6nt qi educafie timpurie vor activa in regim obiqnuit,
cu prezenla fizicd, cu respectarea mdsurilor de precaulie in vigoare, conform
instrucfiunilor aprobate prin hotdrdrile CNESP indeferent de codul de alertd,
atribuit localitdlii.
7. Mdsurile prevdzute pentru prevenirea rdspdndirii qi contrlul infecfiei
COVID-l9 se vor aplica de la 16.02.2022 qi se vor menline pentru o perioadd
de 14 zile.
8. Inspectoratul de Polilie Raional, DRSA, CSp vor intensifica
supravegherea respectdrii de cdtre persoanele fizice qi juridice a mdsurilor de
prevenire qi control al infec{iei COVID-l9, in conformitate cu domeniile de
competen![.
9. Reprezentanlii mass-media vor informa publicul despre prevederile
prezentei hotir6ri qi despre necesitatea respectdrii stricte a mdsurilor restrictive
qi a mdsurilor de prevenire qi control a infecliei COVID-19
10. Hotdr6rile CRE,SP sunt executorii pentru autoritdlile administraliei
publice locale, pentru persoanle fizice qi juridice, indifirent de domeniul de
activitate qi forma juridicd de organizare.
1 1. Nerespectarea misurilor de sdndtate public6, expuse in prezenta HotdrAre
constituie pericol pentru sdn[tate publicd qi va servi drept temei pentru aplicarea
mdsurilor de rispundere contraventionalE qi/sau penald a persoanelor fizice qi
juridice.
12. Prezenta Hotirdre intr6 in vigoare la momentul emiterii qi se publicS pe
pagina oficialS a Consiliului Raional SAngerei .



d/
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Preqedintele comisiei Tudor Tutunaru

Gheorghe Balea
Vicepreqedintele comisiei
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Anexa nr. 1 

la Hotarirea nr. 62 din 22 septembrie 2021 a Comisiei 

Nationale Extraordinare pentru Sanatate Publica 

 
 

Masuri de prevenire si control al 

infectiei COVID-19, aplicabile la nivel 

national 

 
1. Se instituie masurile de prevenire și control al infectiei COVID-19, 

aplicabile la nivel national: 

1.1 purtarea obligatorie a mastilor de protectie in toate spatiile publice 

inchise, inclusiv in transportul public, precum si in spatiile deschise unde nu este 

posibila respectarea distantei fizice de cel putin 1 (unu) metru. Masca trebuie sa 

acopere atat gura, cat si nasul; 

1.2 respectarea distantei fizice intre persoane de minimum  1 (unu) 

metru, cu exceplia cazurilor cand, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea 

unei alte distante intre persoane ori in cazul regulilor de transportare a 

persoanelor in transportul public; 

1.3 respectarea regulilor de igiena a mainilor; 

1.4 respectarea regulilor de igiena respiratorie; 

1.5 respectarea, sub proprie raspundere, a regimului de autoizolare de 

catre persoanele carora este stabilit regimul respectiv; 

1.6 respectarea de catre persoanele fizice care se afla in teritoriile sau 

institutiile cu regim de carantina a masurilor impuse de autoritati; 

1.7 monitorizarea personala de catre fiecare persoana fizica a starii de 

sanatate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la institutiile de asistenta 

medicala la aparitia primelor simptome specifice ale infectiei COVID-19. 

 
2. Conducatorii institutiilor medico-sanitare publice si private, ai 

institutiilor socio-medicale si ai institutiilor de reabilitare/recuperare/balneo- 

sanatoriale vor asigura implementarea, sub raspundere personala, a urmatoarelor 

masuri de prevenire și control al infectiei COVID-19: 

2.1 incurajarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului; 

2.2 realizarea stricta a masurilor de control al infectiei COVID-19, in 

conformitate cu actele normative in vigoare; 

2.3 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor §i insotitorilor in cadrul 

institutiei/prestatorului; 

2.4 efectuarea triajului și monitorizarea zilnica la COVID-

19 a pacientului/beneficiarului/insotitorului; 

2.5 organizarea si   efectuarea   triajului   zilnic   al   personalului   
angajat   la 

inceputul turei de lucru; 
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2.6 asigurarea personalului angajat cu echipament de proteepe  conform                        

riscului de expunere; 

2.7 monitorizarea utilizarii corecte a echipamentului de 

protecțieasigurarea institutiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru  

igiena mainilor, și organizarea masurilor de curațare și dezinfectie; 

2.8 organizarea instruirii personalului la locul de munca privind 

masurile de prevenire, control și combatere a infectiei cu COVTD-19; 

2.9 organizarea activitatii si amenajarii locului de munca cu 

respectarea masurilor de prevenire conform Ghidului practic „Masuri-cheie 

pentru prevenirea infectiei COVID-19 la locul de munca”, aprobat de 

catre Ministerul Sanatatii. 

 

3. Conducatorii institutiilor publice si private vor asigura 

implementarea, sub raspundere personala, a urmatoarelor masuri de prevenire 

și control al infectiei COVID-19: 

3.1 asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de munca, 

facilitarea si incurajarea activa a personalului din subordine pentru 

vaccinarea impotriva COVID- 19, ca cea mai eficienta masura de sanatate 

publica si interventie de baza in prevenirea si controlul infectiei SARS-

CoV-2; 

3.2 asigurarea respectarii masurilor sanitare la locul de munca, 

precum aerisirea spatiilor inchise, respectarea distantei sociale si purtarea 

mastii in toate spatiile inchise de catre toate persoanele indiferent de 

statutul de vaccinare; 

3.3 realizarea stricta a masurilor de control al infectiei COVID-19, in 

conformitate cu actele normative in vigoare; 

3.4 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor si insotitorilor in 

cadrul institutiei/prestatorului (dupa caz) cu purtarea măștii de protectie; 

3.5 monitorizarea starii de sanatate a angajatilor la inceputul zilei 

de munca, cu asigurarea evidentei. In cazul prezentei simptomelor unei  

infectii respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza 

și informeaza medicul de familie; 

3.6 asigurarea personalului cu cantitati suficiente de echipament de 

protectie personala (masti, manusi, viziere, dupa caz); 

3.7 monitorizarea utilizarii corecte a mastilor (masca trebuie sa 

acopere atat gura, cat și nasul); 

3.8 Instalarea laintrare in locuri vizibile a dozatoarelor cu 

dezinfectantpentru maini pe baza de alcool; 

3.9 in   vederea    evitarii    aglomerarii   transportului   public,    
autoritatile    si 

institutiile publice centrale si locale, angajatorii din sistemul public si privat 

vor organiza, in cazul posibilitatii de ajustare la tipul de activitate 

desfasurat, programul de munca astfel incat personalul sa fie impartit in 

grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la о diferenta de cel 

putin о ora („in evantai”). Programul salariatilor care au copii de varsta 
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prescolara si scolara va fi ajustat la programul de activitate a institutiilor de 

invatamant. 
 

4. Administratorii unitatilor de alimentatie publica vor asigura 

respectarea urmatoarelor masuri specifice de prevenire și control al infectiei 

COVID-19: 

4.1 incurajarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului unitatii, a  căror 

activitate implică  contact direct cu clientii; 
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4.2 monitorizarea starii de sanatate a angaj aților la inceputul zilei de munca, 

cu asigurarea evidentei. In cazul prezentei simptomelor unei infecții respiratorii 

acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza și informeaza medicul de 

familie; 

4.3 asigurarea personalului   cu   cantitafi   suficiente   de   echipament   
de 

protectie personala (maști, manusi, șorțuri si viziere, dupa caz). Monitorizarea 

utilizarii corecte a mastilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât si nasul), precum 

și a frecventei de schimbare a echipamentului de protecție; 

4.4 instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant 

pentru mâini pe baza de alcool; 

4.5 excluderea posibilitafilor de creare a aglomeratiilor prin asigurarea 

respectarii distanfei fizice de 1 (unu) metru intre persoane, cu exceptia persoanelor 

aflate    la   mese.    Se   va   admite   deservirea   concomitenta   la   mese    a   maximum 

4 persoane, cu exceptia grupurilor constitute din membrii unei familii; 

4.6 aplicarea ecranelor de protectie din plexiglas/sticla la case si locurile de 

preluare a comenzilor; 

4.7 asigurarea conditiilor pentru respectarea igienei mainilor, dupa fiecare 

client, la prepararea bucatelor - inainte și dupa orice contact cu produsele 

alimentare; 

4.8 igienizarea și dezinfectarea meselor de deservire dupa fiecare 

client; 

4.9 igienizarea si dezinfectarea spatiilor de lucru a personalului, spatiilor de 

deservire și grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu inregistrarea acestor lucrari intr- 

un registru special, tinut de operator in forma libera. 

 
5. Administratorii unitatilor comerciale cu amanuntul  vor  asigura 

respectarea urmatoarelor masuri specifice de prevenire §i control al infectiei COVID-

19: 

5.1 asigurarea accesului fluidizat   al   vizitatorilor/cumparatorilor   in 

interiorul unitatii comerciale; 

5.2 admiterea in spaliile comerciale gestionate a unui numar limitat de 

vizitatori/cumparatori, exclusiv asigurati cu masti de protectie, reieșind din 

normativul 1 persoana per 4 m 2 din spațiul comercial liber. Copiii cu varsta pana la 

12 ani nu vor cadea sub incidenta acestor restrictii și vor fi admiși in spatiul 

comercial impreuna cu adultii care ii insotesc; 

5.3 instalarea, la intrare in spatiul comercial gestionat, in locuri vizibile si 

accesibile pentru vizitatori/cumparatori, a dozatoarelor cu solute  dezinfectanta pe 

baza de alcool pentru respectarea igienei mainilor clientilor; 

5.4 monitorizarea starii de  sanatate a angajatilor din subordine la 
inceputul 

§i pe parcursul zilei de munca, cu asigurarea evidentei. In cazul depistarii unor 

simptome ale infectiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se 

autoizoleaza și  informeaza medicul de familie; 

5.5 asigurarea personalului cu cantitati suficiente de echipament de 
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protectie personala (maști, manuși, șorfuri și vizier, dupa caz). Monitorizarea utilizarii 

corecte a maștilor (masca trebuie sa acopere atat gura, cat și nasul), precum si a 

frecventei de schimbare a echipamentului de protectie; 
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5.6 admiterea in spatiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ 

cumparatorilor asigurap cu maști de protectie, cu exceptia copiilor cu varsta mai 

mica sau egala cu 12 ani; 

5.7 crearea unui numar maxim de case, cu organizarea lor in mod 
special 

in orele de varf, pentru evitarea crearii aglomerarilor. Instalarea 

semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea  pentru a asigura respectarea distantei 

fizice de 1 (unu) metru in apropierea caselor; 

5.8 instalarea ecranelor de protectie din plexiglas/sticla la case; 

5.9 vanzatorii și lucratorii unitaplor comerciale vor atenliona clientii despre 

necesitatea respectarii distantei fizice de cel putin 1 (unu) metru, cu exceppa 

membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane; 

5.10 prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafe(elor cu care contacteaza 

fizic cumparatorii (cosurilor, carucioarelor etc.) si asigurarea regimului de curatare 

umeda de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu inregistrarea acestor lucrari intr-un 

registru special, elaborat de operator in forma libera. 

 

6. Administrator centrelor comerciale vor asigura implementarea si 

monitorizarea respectarii masurilor de prevenire si control COVID-19  specifice 

pentru activitatea centrelor comerciale: 

6.1 admiterea in centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumparatorilor 

asigurap cu maști de protecție, cu exceppa copiilor cu varsta mai mica de 12 ani; 

6.2 monitorizarea starii de sanatate a angajaplor din subordine la inceputul 

zilei de munca, cu asigurarea evidenfei. In caz de depistare a unor  simptome ale 

infecpei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza §i 

informeaza medicul de familie; 

6.3 atenționarea   vizitatorilor/cumparatorilor   despre   obligativitatea 

respectarii distantei fizice de 1 (unu) metru, cu exceppa membrilor unei familii sau 

a grupurilor de maximum 3 persoane; 

6.4 monitorizarea igienizarii de catre fiecare   vizitator/cumparator   a 

mainilor prin intermediul dozatoarelor cu solupe dezinfectanta pe baza de alcool 

instalate la intrarea in centrul comercial, la ascensoare, in WC p la fiecare nivel/etaj; 

6.5 admiterea in incinta Centrului comercial a unui numar limitat de 

vizitatori/cumparatori, reiepnd din normativul de cca. 1 vizitator per  4 m2 din 

suprafafa comerciala; 

6.6 plasarea la intrare in centrul comercial a informapei privind numarul de 

vizitatori care pot sa se afle concomitent in incinta centrului comercial; 

6.7 monitorizarea numarului de persoane care se afla concomitent in incinta 

centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numarare   a 

persoanelor la intrare si iesire sau prin monitorizarea fizica de catre personalul din 

paza;  

6.8 amplasarea avertismentelor despre limita numarului de persoane care 

pot sa se afle concomitent in spapile de uz comun din incinta centrului comercial (de 

ex.: WC, ascensor etc.), reieșind din necesitatea asigurarii unei distante de cel putin 

1 (unu) metru dintre persoane; 
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6.9 deschiderea la maximum a tuturor cailor de acces pentrii a evita crearea 

aglomerapilor la intrare/iesire in/din centrul comercial; 

6.10 separarea punctelor de intrare si ie§ire prin instalarea indicatoarelor 

respective, in cazul in care unitatea dispune de asa posibilitati tehnice; 

6.11 instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) in fata utilajelor de 

deservire automata (precum bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, 

terminalelor de plata etc.) pentru respectarea distan(ei fizice de 1 (unu) metru intre 

persoane; 

6.12 Asigurarea cu о igienizare de cel pu(in 2-3 ori pe zi a suprafetelor de 

exploatare intensa (ascensor, escalator, WC, bancomate, terminate de plata, scari 

etc.); 

6.13 informarea comerciantilor §i cumparatorilor referitor la masurile   de 

sanatate publica pentru prevenirea infectiei COVID-19 prin intermediul postului 

local de radio sau alte dispozitive audio, daca acestea exista, precum §i prin afisarea 

materialelor informative care promoveaza regulile de igiena si de prevenire a 

infectiei. 

 

7. Administratorii pictelor si operatorii economici de pe teritoriul acestora   vor   asigura   

respectarea   urmatoarelor   masuri   specifice   de   prevenire    si control al infectiei COVID -

19: 

7.1 admiterea pe teritoriul pieiei exclusiv a vizitatorilor/cumparatorilor 

asigurati cu masti de protectie, cu exceptia copiilor cu varsta mai mica sau egala cu 

12 ani; 

7.2 monitorizarea starii de sanatate a angajatilor la inceputul zilei de munca, 

cu asigurarea evideniei. In caz de depistare a unor simptome ale infectiei respiratorii 

acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza si informeaza medicul de 

familie; 

7.3 atentionarea   vizitatorilor/cumparatorilor   despre   obligativitatea 

respectarii distantei fizice de 1 (unu) metru, inclusiv la solicitarea vanzatorilor/ 

comerciantilor; 

7.4 organizarea si monitorizarea fluxului de vizitatori/cumparatori, cu 

asigurarea unei d istant dintre fluxurile de ie§iri §i intrari separate; 

7.5 instalarea in locuri vizibile si accesibile pentru vizitatori/cumparatori a 

dozatoarelor cu solute dezinfectanta pe baza de alcool pentru respectarea igienei 

mainilor; 

7.6 asigurarea obligatorie a tuturor   angajatilor/comerciantilor   cu 

echipament de protectie (maști, manuși); 

7.7 organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distante de 2 metri 

intre ele; 

7.8 Asigurarea bunei functionari a unitatilor sanitare (WC, vestiare) de pe 

teritoriul pietelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanenta a acestora cu 

solutii/substante dezinfectante, conectarea la reteaua de apeduct, sistem de 

canalizare; 
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7.9 organizarea de catre comerciant a masurilor de dezinfecpe a 

inventarului si suprafetelor de lucru cu solutii pe baza de alcool, cu о periodicitate 

de cel pupn 3 ore, fara deteriorarea calitatea și siguranlei produselor alimentare; 

7.10 efectuarea, la finele fiecarei zile, a dezinfecpei 
utilajului/inventarului 

de lucru, utilajului frigorific, spapilor de depozitare și comercializare a 

produselor/marfurilor, tejghelelor si intregului teritoriu; 

7.11 informarea comercianplor si cumparatorilor referitor la masurile de 

sanatate publica pentru prevenirea infecpei COVID-19 prin intermediul postului 

local de radio sau alte dispozitive audio, precum și prin afisarea materialelor 

informative, care promoveaza regulile de igiena și prevenire a infectiei COVID-19. 

 
8. Administratorii unitatllor de deservire ce presteaza servicii de 

coafura si alte servicii de infrumusetare (ce se atribuie codului CAEM  96.02), 

care vor asigura implementarea si respectarea urmatoarelor masuri de control si 

prevenire COVID19: 

8.1 incurajarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului unitatii, a 

caror activitate implica contact direct cu clientii; 

8.2 organizarea prestarii serviciilor asigurand о distanta dintre persoanele 

care se afla in asteptare de cel putin 1 metru; 

8.3 purtarea obligatorie a maștilor de catre angajați și clienți. Masca trebuie 

sa acopere atat gura, cat si nasul; 

8.4 monitorizarea zilnica a starii de sanatate la angajaplor la inceputul turei 

de lucru, cu asigurarea evidentei. In caz de prezenta a unor simptome ale infecpei 

respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza și informeaza 

medicul de familie; 

8.5 instalarea la intrare, in locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu 

dezinfectant pentru prelucrarea mainilor; 

8.6 Amplasarea locurilor de munca cu respectarea stricta a distance! intre 

ele de cel pupn 2 (doi) metri; 

8.7 Asigurarea angajaților cu echipamente de protecpe individuals (masca, 

manusi); 

8.8 aerisirea și curațarea incaperilor la un interval de cel mult 2 (doua) 

ore; 

8.9 prelucrarea cu soluții dezinfectante pe baza de alcool a locului de munca 

dupa fiecare client și a suprafetelor (manere, intrerupatoare, mese, scaune etc.). 

 
9. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport si bazinelor 

sportive in procesul de organizare a antrenamentelor individuate §i contact vor 

asigura implementarea și monitorizarea respectarii urmatoarelor masuri de prevenire 

§i control al infecpei COVID-19: 

9.1 organizarea activitaților si a evenimentelor in mod prioritar, atunci cand 

este posibil, in are liber; 

9.2 informarea antrenorilor și sportivilor privind recomandarile autoritapi 

centrale de specialitate despre noimele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru 



15 

 

reducerea raspandirii infecpei COVID-19; 
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9.3 asigurarea angajatilor cu echipamente de protecfie individuala - masca, 

manusi, dezinfectant. Purtarea obligatorie a mastii de proteetie de catre toti angajati; 

9.4 aerisirea/ventilarea tuturor spatiilor, inclusiv a birourilor angajatilor, 

vestiarelor; 

9.5 dezinfectarea vestiarelor si a echipamentelor sportive folosite in cadrul 

instruirii §i antrenamentelor la fmalizarea fiecarui antrenament; 

9.6 mentinerea distantei fizice de cel putin 1 (unu) m intre persoane; 

9.7 plasarea, la intrarea in institutia sportiva, a recipientelor cu dezinfectant 

pentru maini, persoanele fiind obligate sa isi dezinfecteze mainile; 

9.8 afisarea, la intrarea in institutia sportiva, a pliantelor informative cu 

privire la masurile de igiena, numarul maxim de vizitatori care se pot afla 

concomitent in sala, obligativitatea de pastrare a distantei fizice de cel putin 1 (unu) 

metru; 

9.9 stabilirea protocoalelor clare de curafenie si dezinfectie atat pentru 

zonele si locatiile utilizate, cat și pentru materialele și inventarul folosit, toate 

echipamentele și spatiile utilizate fiind curafate §i dezinfectate dupa fiecare 

antrenament; 

9.10 stabilirea si respectarea stricta a orarului antrenamentelor. Se va permite 

organizarea concomitenta a antrenamentelor doar in cazul disponibilitafii mai multor 

terenuri de antrenament; 

9.11 permiterea accesului in cadrul entitafii in funcfie de capacitatea 

centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerafia, in baza   programarii 

prealabile, calculate astfel incat intre grupurile de utilizatori sa fie suficient timp 

pentru efectuarea dezinfectarii spafiului §i a suprafetelor de contact; 

9.12 informarea vizitatorilor referitor la masurile de sanatate publica pentru 

prevenirea infecfiei COVID-19 prin intermediul sistemelor de difuzare audio/video 

instalate, precum  §i prin afisarea materialelor informative, care promoveaza regulile 

de igiena si prevenire a infecfiei COVID-19. 

 

10. Se menfin urmatoarele masuri de prevenire si control al infecfiei COVID- 19 la 

traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova: 

10.1. traversarea frontierei de stat pe senul de intrare in Republica Moldova 

se permite fara restricfii in urmatoarele condifii: 

10.1.1. prezentarea certificatului de vaccinare impotriva virusului SARS- 

CoV-2 cu schema completa de vaccinare. Dovada imunizarii este valabila daca au 

trecut cel pufin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul 

trebuie sa fie prezentat in una dintre limbile romana, engleza, franceza, germana, 

italiana sau rusa; 

10.1.2. prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecfia cu 

virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al 

unui test antigen rapid pentru infecfia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 

48 de ore inaintea imbarcarii, pentru persoanele care calatoresc cu mijloace de 

transport in comun, sau inaintea intrarii pe teritoriul Republicii Moldova, pentru 

persoanele care calatoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie sa 
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fie prezentata in una dintre limbile romana, engleza, franceza, germana, italiana sau 

rusa; 

10.1.3. prezentarea   concluziei medicale   confirmative   in   cazul 
persoanelor 

care au suportat COVID-19, in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi (6 luni) 

sau un act confirmativ de prezenta a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat in una 

dintre limbile romana, engleza, franceza, germana, italiana sau rusa. Actul 

confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuarii 

investigatiei; 

10.2. persoanele care nu prezinta conditiile stipulate in punctul 10.1 sunt 

obligate sa respecte regimul de autoizolare cu о durata de 14 zile. Persoanele 

respective vor completa, in mod  obligatoriu, fi§a epidemiologies, precum §i vor 

semna declarafia pe propria raspundere de a respecta regimul   de   autoizolare   de 

14 zile, in locurile declarate. in cazul minorilor pana la 14 ani, fisa epidemiologies 

si declarafia pe propria răspundere sunt completate si semnate de reprezentantul 

legal sau insofitor. Acest regim poate fi intrerupt dupS a 7-a zi dacă efectuează un 

test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul 

acestuia este negativ prin act confirmat; 

10.3. se stabilesc excepții de la prevederile punctului 10.2 pentru 

următoarele categorii de persoane, in cazul in care nu prezintă semne clinice de 

infeecție respiratorie sau stare febrilă: 

10.3.1. copiii cu varsta pană la 12 ani; 

10.3.2. elevii/studenfii cu varsta de pana la 18 ani, care urmează să susțină 

examene, care merg la studii in instituții de invățămant pe teritoriul Republicii 

Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activitațile legate de 

finalizarea/organizarea/desfasurarea   studiilor/participarea   la   concursuri    sau 

olimpiade intemafionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum si 

insotitorii acestora; 

10.3.3. echipajele si personalul de deservire a aeronavelor/navelor si 

brigăzile 

și personalul de deservire a gamiturilor de tren, conducătorii auto și personalul de 

deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa și a vehiculelor rutiere de transport 

de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 

conducatorului. Aceasta excepfie va fi valabila pana la data de 30 septembrie 2021; 

10.3.4. persoanele care ealatorese din motive de sanatate, inclusiv insolitorul, 

dupa caz (cu prezentarea documentelor confirmative); 

10.3.5. lucratorii transfrontalieri care intra in Republica Moldova  din 

Romania sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajati ai agenților 

economici din tarile menționate, care fac dovada raporturilor contractual cu agenții 

economici respectivi (aceasta excepție va fi valabila pana la data de 30 septembrie 

2021); 

10.3.6. posesorii pasapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale si speciale §i 

altele asimilate acestora, precum §i titularii documentelor de calatorie tip Laissez- 

Passer eliberate de catre Organizatia Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor 

personalului misiunilor diplomatice si consulare, ai organizatiilor/misiunilor 
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intemafionale acreditate in Republica Moldova, și/sau personalul implicat in 

asigurarea aiutorului umanitar; 
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10.3.7. persoanele in tranzit (care nu depaseste 24 ore de la data inregistrarii 

intrarii in Republica Moldova), itinerarul tranzitarii fiind stabilit de Inspectoratul 

General al Politiei de Frontiera; 

10.3.8. persoanele care sunt citate de instantele de judecata/organele de drept 

din Republica Moldova, precum si reprezentanfii lor legali, fapt dovedit prin 

documente confirmative in acest sens. 

 

11. Persoanele fizice si persoanele juridice care efectueaza activitati de 

transport feroviar si rutier de persoane in traflc local, urban, interurban, 

international, precum si activitati conexe (gari auto/feroviare, starii de testare auto 

etc.) vor asigura respectarea stricta a urmatoarelor masuri de prevenire și control al 

infecfiei COVID-19: 

11.1. asigurarea protecfiei personalului care efectueaza transport rutier si 

activitafi conexe, prin: (i) incurajarea activa pentru vaccinarea impotriva COVID- 

19; (ii) asigurarea cu echipament de protecfie (masti, manu§i); (iii) asigruarea cu 

dezinfectanti (pentru maini și suprafete); (iv) triajul zilnic al personalului angajat la 

inceputul turei de lucru (starea sanatafii); 

11.2. asigurarea respectarii masurilor sanitare in unitatile de transport, 

precum aerisire, asigurare cu dezinfectanti si purtarea obligatorie a maștilor de 

protecfie pentru conducatorii auto, taxatori și pasageri, pe parcursul calatoriei; 

11.3. afisarea in toate unitatile de transport public a materialelor informative, 

care promoveaza regulile de igiena și prevenire a infecfiei COVID-19 si difiizarea 

regulata prin intermediul sistemelor audio si video instalate in unitatile de transport 

public a mesajelor privind importanta respectarii masurilor sanitare in transport 

public; 

11.4. ajustarea orarului de calatorie §i mobilizarea la maximum  a unitatilor 

de transport disponibile, in special in orele de varf (7.00 - 10.00 si 16.00 - 19.00), 

pentru a evita aglomeratiile de pasageri; 

11.5. monitorizarea starii de sanatate a personalului pe parcursul zilei de 

munca, cu asigurarea evidentei. In caz de prezenta a unor simptome ale infecfiei 

respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza si informeaza 

medicul de familie; 

11.6. majorarea la maximum de catre garile si stafiile auto autorizate in modul 

corespunzator a numarului de ghișee pentru vanzarea biletelor de calatorie; 

11.7. monitorizarea permanenta a fluxului de persoane si neadmiterea crearii 

aglomerafiilor; 

11.8. respectarea masurilor de curafare, dezinfectare a suprafefelor din garile 

feroviare, autogari si mijloace de transport public la inceputul orelor de lucru, dar §i 

dupa fiecare ruta/cursa efectuata la stafia terminus; 

 
12. Desfașurarea activitafii cultelor religioase, ce fine de organizarea 

intrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor si a rugaciunilor cu caracter 

colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradifionale religioase 

cu respectarea urmatoarelor masuri de prevenire și control al infecfiei COVID-19: 
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12.1. organizarea, daca conditiile meteo permit, a activitatilor religioase 

oficiate de catre slujitorii de cult in aer liber cu menfinerea distantei fizice de 1 

(unu) metru intre persoane si purtarea mastii de protectie; 

12.2. admiterea in interiorul laca§urilor de cult a unui numar  limitat de 

persoane, astfel meat sa fie asigurata о suprafafa de minimum 4 m 2 pentru 

fiecare persoana și о distanfa fizica de siguranfa de minimum 1 (unu) metru intre 

persoanele participate la activitafile religioase (cu exceptia slujitorilor de cult). 

Fluxul de persoane va fi dirijat astfel incat sa se evite formarea aglomerafiilor. 

Slujitorii de cult vor asigura respectarea stricta de catre toate persoanele ce intra 

in laca§ul de cult a prevederilor prezentului subpunct; 

12.3. instalarea la intrare in lacașul de cult, in locuri vizibile și accesibile, 

a dozatoarelor cu solufie dezinfectanta pe baza de alcool pentru respectarea 

igienei mainilor. La intrarea in lacasul de cult si in locul de organizare a slujbelor, 

fiecare persoana este obligata sa isi dezinfecteze mainile; 

12.4. purtarea obligatorie a ma§tii de protectie pe toata durata aflarii in 

interiorul lacafului de cult. Masca trebuie sa acopere atat gura, cat §i nasul; 

12.5. plasarea, la loc vizibil, a informatiei privind regulile de distantare 

fizica, de evitare a aglomerafiilor, de acces limitat in lacasurile de cult §i in 

locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numarul maxim admis de persoane 

aflate concomitent in lacașul de cult), precum și despre obligativitatea purtarii 

corecte a maștii de protectie, respectarii igienei mainilor și a etichetei tusei si a 

stranutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de catre toate persoanele 

aflate in lacașul de cult a regulilor stabilite; 

12.6. monitorizarea starii de sanatate a slujitorilor de cult la inceputul zilei 

de munca. In caz de depistare a unor simptome speeifice infecfiei respiratorii 

acute persoana nu este admisa la oficierea slujbelor, se autoizoleaza si 

informeaza medicul de familie; 

12.7. evitarea contactului și a sarutarii obiectelor de cult; 
12.8. neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii 

acestora, in incinta lacașului de cult; 

12.9. promovarea salutului intre credincio§i si slujitorii de cult exclusiv 

prin plecarea capului și inchinaciune, fara imbrațișari; 

12.10. binecuvantarea se va oferi/primi de la о distanfa de cel 
pufin 1 (unu) 

metru; 

12.11. dezinfectarea periodica, о data la 3-4 ore, a obiectelor 

sau suprafetelor 

de contact freevent (manerele ușilor, balustradele, scaunele etc.); 

12.12. indemnarea persoanelor din grupurile de rise, celor varstnice si 

cu bob cronice, sa evite locurile aglomerate și sa faca rugaciunea de acasa; 

12.13. evitarea organizarii pelerinajelor. 
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