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COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 18 din 26.08.2020 
 
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, 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 temeiul Hotărârii nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale 
Extraordinare de Sănătate Publică, urmare a analizei situației epidemiologice 
actuale, în contextul evoluției procesului epidemic în Republica Moldova, Comisia 
Extraordinară de Sănătate Publică (CESP) a municipiului Chișinău, 
     

HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică (CSP) Chișinău 
asupra situației epidemiologice alarmante prin infecția cu noul coronavirus 
COVID-19 în municipiul Chișinău.  
 

2. Se atenționează populația și vizitatorii municipiului Chișinău asupra 
respectării stricte și obligatorii a măsurilor de sănătate publică pentru controlul 
și prevenirea infecției cu noul coronavirus, inclusiv a prescripțiilor de 
prevenire individuale și colective, valabile pe perioada stării de urgență în 
sănătate publică. 

 

3. În corespundere cu evoluția situației epidemiologice prin infecția cu COVID-
19, măsurile de sănătate publică în municipiul Chișinău vor fi revizuite. 

 

4. Se relansează procesul educațional în instituțiile de învățământ general, 
începând cu data de 01 septembrie 2020, în baza deciziei fondatorului, cu 
avizul pozitiv/coordonarea acordată de Centrul de Sănătate Publică (CSP) 
Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), în baza 



Pagină 2 din 5 
 

asigurării condițiilor de desfășurare a activității instituției, conform 
prevederilor reglatorii aprobate în contextul pandemic COVID-19. 

 

5. Se organizează procesul educațional în instituțiile de educație timpurie, 
începând cu data de 01 septembrie 2020, eșalonat, în etape, conform planului 
aprobat de instituție, coordonat cu DGETS, în conformitate Reglementările-
cadru speciale de punere în aplicare a Instrucţiunii privind redeschiderea şi 
reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei 
Covid-19, aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 
(MECC) nr. 779 din 07.08.2020 şi ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale al Republicii Moldova (MSMPS) nr. 725 din 07.08.2020. Pe 
măsură ce situaţia epidemiologică din comunitate se va îmbunătăţi, vor putea 
fi admişi şi copii de 2-4 ani, conform unui grafic, aprobat de Consiliul de 
Administrație al instituției de învățământ. 

 

6. Se organizează procesul educațional pentru instituțiile de învățământ primar, 
gimnazial și liceal, începând cu data de 01 septembrie 2020, conform 
modelelor aprobate de instituție, coordonate de DGETS, în conformitate cu 
Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în 
contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituţiile de învăţământ 
primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar, aprobate prin ordinul Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării (MECC) nr. 840 din 19.08.2020.  

 

7. Se organizează procesul educațional pentru instituțiile de învățământ 
extraşcolar, eșalonat, în două etape, începând cu data de 01 septembrie 2020, 
cu respectarea Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 
2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituţiile de 
învăţământ primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar, aprobate prin ordinul 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) nr. 840 din 
19.08.2020.  În prima etapă, cu durata de o lună, procesul educațional se va 
desfășura on-line. Pe măsură ce situaţia epidemiologică din comunitate se va 
îmbunătăţi, în a doua etapă, conform unui grafic, aprobat de Consiliul de 
Administrație al instituției de învățământ, coordonat de DGETS, elevii vor 
relua activitatea în incinta instituțiilor de învățământ. 

 

8. Purtarea măștilor faciale de protecție (cu acoperirea nasului și a gurii), în 
cadrul instituției de învățământ este obligatorie pentru personalul instituției. 
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Ca măsură de prevenire și control al infecției cu COVID-19, elevii sunt 
încurajați să poarte mască de protecție în sălile de clasă și în situația în care nu 
poate fi respectată distanța fizică sau la indicații medicale. Este obligatorie 
purtarea măștilor de protecție (de orice tip, inclusiv din materiale textile) 
pentru elevii din clasele a V-XII-a  în spațiile de uz comun din incinta 
instituției de învățământ (coridoare, holuri, bibliotecă, etc.).  

 

9. Pe durata stării de urgență în sănătatea publică, în contextul pandemiei cu 
COVID-19, se restricționează accesul părinților, a persoanelor terțe sau 
reprezentanților acestora, a persoanelor străine pe teritoriul și în încăperile 
tuturor instituțiilor de învăţământ, cu excepția reprezentanților instituțiilor cu 
drept de control/monitorizare. 

 

10.  Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău 
(DGETS) și fondatorii instituțiilor de învățământ private și publice vor 
monitoriza permanent rezerva de substanțe virucide, a remediilor pentru igiena 
personală și a echipamentelor de protecție individuală, cu completarea 
acestora după caz. 

 

11.  Organizarea dezinfecției în instituțiile de învățământ, indiferent de statutul 
public sau privat, pe perioada stării de urgență în sănătate publică se va efectua 
cu preparate virucide, în modul indicat în instrucțiunea de utilizare. 

 

12.  Centrul de Sănătate Publică (CSP) Chișinău, structura teritorială a Agenției 
Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) Chișinău și Direcția generală 
asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău (DGASS) vor 
acorda, la necesitate, suport consultativ-metodic instituțiilor de învățământ din 
municipiul Chișinău, în contextul măsurilor de prevenire și control al infecției 
COVID-19. 

 

13.  Conducătorii instituțiilor de învățământ preșcolar și școlar, publice și private, 
vor asigura informarea și instruirea permanentă a tuturor angajaților, a 
copiilor, elevilor și părinților, referitor la cerințele impuse prin Hotărârile 
aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, Comisia 
extraordinară de sănătate publică a municipiului Chișinău, Ordinele 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și 
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Protecției Sociale și ale Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în 
contextul pandemic COVID-19. 

 

14. Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS), direcțiile de educație, 
tineret și sport din sectoarele municipiului Chișinău (DETS) și directorii 
instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, secundar (ciclul I și II) și 
extrașcolar vor asigura, pe domeniile de activitate, respectarea cu strictețe a 
prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate 
pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în 
contextul epidemiologic legat de infecția prin noul coronavirus. 

 

15.  Se avizează pozitiv solicitarea Teatrului Național „Satiricus I. L. Caragiale” 
de prezentare a spectacolelor planificate în zilele de 28, 29 și 30 august 2020. 
Spectacolele vor fi organizate în aer liber, pe scena din curtea interioară a 
teatrului, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică prescrise 
(distanța fizică, portul măștilor de protecție etc.) pentru un auditoriu care nu va 
depăși 50 persoane.  

 

16.  Se interzice și se extinde, pe perioada de urgență în sănătatea publică, 
scăldatul în bazinele acvatice din lacuri și râuri din municipiul Chişinău. 

 

17.  Direcția relații cu publicul a Primăriei municipiului Chișinău va asigura 
informarea populației din municipiu asupra prevederilor prezentei Hotărâri, 
precum și necesitatea respectării obligatorii a măsurilor de prevenire şi control 
a infecţiei cu COVID-19. 

 

18.  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 
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Secretar al Comisiei                                                        Tatiana Bucearschi 
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