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COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 16 din 15.08.2020 
 
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, 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”, urmare a analizei 
situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării 
nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia Extraordinară de 
Sănătate Publică (CESP) a municipiului Chișinău,  
     

HOTĂRĂȘTE: 
 
1. Se transpune, spre executare în municipiul Chișinău, Hotărârea Comisiei naționale 
extraordinare de sănătate publică (CNESP) nr. 25 din 15 august 2020. 
 
2. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura transpunerea și 
executarea deciziilor în hotărârile adoptate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile 
Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova și 
Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău. 
 
3. Se admite reluarea, din data de 17 august 2020, a procesului educațional în cadrul 
instituțiilor de educație timpurie private, în cazul corespunderii condițiilor de 
desfășurarea activității instituției cu prevederile Instrucțiunii privind pregătirea pentru 
redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul 
pandemiei COVID-19, precum și după coordonarea cu Centrul de Sănătate Publică 
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Chișinău și cu structura teritorială Chișinău a Agenției Naționale pentru Siguranța 
Alimentelor, cu completarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru 
redeschidere a instituției de educație timpurie, conform Anexei nr. 2 și Anexei 3 la 
Hotărârea nr. 14 din 29 iulie 2020 a Comisiei extraordinare de sănătate publică a mun. 
Chișinău. 
 
4. În scopul pregătirii către reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de 
educație timpurie publice Direcția generală educație, tineret și sport în comun cu 
Direcția generală asistență socială și sănătate vor organiza în perioada 17-20 august 
2020 instruiri online a asistenților medicali din instituțiile de educație timpurie de stat 
din municipiul Chișinău privind măsurile de prevenire a infecției cu coronavirus de tip 
nou (COVID-19), în scopul protecției și siguranței copiilor (conform agendei și 
programului stabilit prin ordinul comun al DGETS și DGASS). 
  
5. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice prin infecția cu COVID-
19 măsurile restrictive vor fi revizuite. 
 
6. Direcția relații cu publicul a Primăriei municipiului Chișinău va asigura informarea 
populației din municipiu asupra restricțiilor impuse și necesitatea respectării 
obligatorii a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19. 
 
7. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 
oficială a Primăriei municipiului Chișinău. 
 
 
Președinte al Comisiei,                                           
Viceprimar                                                                      Ilie CEBAN 
 
Vicepreședinte al Comisiei, 
Viceprimar                                                                     Angela Cutasevici 
 
Secretar al Comisiei                                                        Tatiana Bucearschi  
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