PROCESUL-VERBAL
al Celulei de criză a Comisiei Extraordinare pentru Situații Excepționale
din mun. Ungheni
Nr. 15

din 20 iulie 2020

Total membrii celulei - 13 pers.
Au fost prezenți: 9 membri ai Celulei de criză a Comisiei Situații Excepționale din mun. Ungheni:
Ambros Alexandru, Ternovschi Dionisie, Gălușcă Ion, Ciobanu Ghenadie, Scutaru Petru, Coniuhov
Claudia, Donici Nicolae, Iuri Oleg, Pavliuc Tatiana.

ORDINEA DE ZI:
I.

Cu privire la prelungirea stării de urgenţă în sănătate publică, pe întreg teritoriul mun.
Ungheni, pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19
S-A HOTĂRÂT:

1. Se ia act de prevederile Hotărârilor nr. 20 din 10 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare
de Sănătate Publică .
2. Se prelungește starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul mun. Ungheni, până la data
de 31 iulie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei
epidemiologice.
3. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, persoanele juridice de drept
public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și
forma juridică de organizare, precum și cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate
pe teritoriul mun. Ungheni, vor asigura respectarea strictă a măsurilor de prevenire stipulate în
„Reguli Generale referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19”;
4. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de
persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internaţional cît şi activităţile conexe (gări
auto/feroviare, staţii de testare auto,etc.,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de
prevenire şi control a infecţiei COVID - 19:
4.1. asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi conexe, prin: (i)
echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (ii) dezinfectând (pentru mâini şi suprafeţe); (iii) triajul
zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii);
4.2. ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după necesitate în orele
de vârf;
4.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea
angajatorului;
4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar şi rutier în trafic raional şi
interraional- proporţional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru
transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
4.5. purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe
parcursul călătoriei;
4.6. respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gările feroviare, autogări şi
mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată la
staţia terminus;
4.7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele
de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internaţional, 2 care nu trebuie să depăşească
37° grade Celsius.
5. Suplimentar prevederilor punctului 3, unităţile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea
strictă a următoarelor măsuri:

5.1. distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior;
5.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor;
5.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă;
5.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;
5.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
5.6. accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;
5.7. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. şi asigurarea
regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
5.8. aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisirea permanentă.
6. Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje
etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie
în funcţie de situaţia epidemiologică. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne
a fî obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
7. Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei)
ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de
prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
8. Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă pentru copii,
terenuri sportive, parcuri de distracţii şi zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a
termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
9. Se restricţionează până la data de 1 august 2020 activitatea cluburilor de noapte ce se referă la
activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul
CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii 4 comerciale (ca exemplu: disco-bar,
club de noapte, lcaraoke, night-club, discotecă, club etc.).
10. Se interzice pînă la data de 1 august 2020 organizarea ceremoniilor (nunţi, cumetrii, omagieri,
mese de pomenire) în orice instituţie, indiferent de statut public sau privat, cu posibilitatea de
prelungire a restricţiei menţionate, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional
11. Se interzic până la data de 1 august 2020 activităţile în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor
de concerte.
12. Se suspendă, până la data de 1 august 2020, procesul educaţional, cu excepţia procesului de
admitere, în cadrul instituţiilor de învăţământ general, profesional şi universitar (pentru instituţiile
publice şi private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia
epidemiologică.
13. Se prelungeşte până la 1 august 2020 sistarea activităţii taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii
copiilor, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia
epidemiologică.
14. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic
de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de
către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume,
prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi
organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc
sporit de infecţie.
15. Reluarea activității zilnice a piețelor mixte și închise din mun. Ungheni, cu excepția Pieței
Centrale, cu respectarea măsurilor de sănătate publică prevăzute în Anexa nr.2 din Hotărîrea 13
din 29 mai 2020 a CNESP.
16. Piața Centrală mixtă din mun. Ungheni, va activa în ziele de marți, joi, sâmbătă și duminică, cu
respectarea măsurilor de sănătate publică prevăzute în Anexa nr.2 din Hotărîrea 13 din 29 mai
2020 a CNESP.
17. Reluarea antrenamentelor/competiţiilor sportive desfășurate în aer liber de către Federaţiile
Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, cu număr limitat
de spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a instrucţiunilor aprobate de
Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării.
18. Reluarea antranamentelor în aer liber la tenis, desfășurate pe stadionul central orășenesc, cu
aflarea pe teren numai a două personae și cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a
infecției COVID-19.

19. Reluarea activităţilor sălilor de sport, bazine, săli de fîtness cu vestiare, baie, piscine, cu
respectarea măsurilor de sănătate publică prevăzute în Anexa nr.2 din Hotărîrea 13 din 29 mai
2020 a CNESP.
20. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de
către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
21. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie pericol pentru
sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a
persoanelor vinovate.
22. Responsabilii relații cu publicul și massmedia din cadrul Administrației Publice Locale vor aduce
la cunoștință populația mun. Ungheni despre prezenta Hotărâre, prin intermediul publicațiilor
periodice, rețelelor de socializare.

Președintele CSE mun. Ungheni

Alexandru Ambros

Secretarul Comisiei

Ghenadie Ciobanu

