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   DECIZIA 22/01 

Din 24.02.2021 

CESP a raionului Calarasi decide: 

1. Se ia act de informatia prezentata. 

2. Se declară starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul raionului 

Călărași pînă la data de 15 martie 2021 cu posibilitate de prelungire. 

3. Se menţine mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice în conformitate 

cu ,,Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou 

(COVID-19) ˮ pentru raionul Călărași, aprobat la data de 02.10.2020 prin 

Hotărîrea nr.13 a CRESP Călărași. 

4.  Se stabilesc măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile 

la nivel naţional, valabile la teritoriul raionului Călărași ,conform Hotarîrilor 

CENSP. 

5. CSP Călărași va petrece ore de informare referitor la Campania de vaccinare 

anti covid împreună cu Direcţia Generală învăţământ Tineret Sport Călăraşi. 

6. D-l Timofte, de comun cu IP Călărași, reprezentanții CSP Călărași, AMP și 

AMS vor convoca o ședință de lucru cu primarii localitatilor din raionul 

Calarasi, cu privire la situația epidemiologica în fiecare localitate administrata. 

7. CRESP Calarasi Va elabora o adresare către Căile Ferate ale Moldovei cu 

solicitarea suplinirii numărului de vagoane pe ruta Ungheni-Chișinau, cu scopul 

de a asigura respectarea masurilor antiepidemice în unitățile de transport public 

feroviar. 

8. Hotărîrile Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii 

pentru autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele fizice și 

juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare. 

9. Nerespectarea prevederilor / măsurilor stabilite de către Comisia Raională 

Extraordinară de Sănătate Publică constituie pericol pentru sănătatea publică și 

va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a 

persoanelor vinovate.  

10. Decizia poate fi atacată conform Codului Administrativ. 

 

http://www.calarasi.md/


11. Prezenta Hotărîre va intra în vigoare din momentul publicării pe saitul 

Consiliului Raional. 

 

Presedintele CRESP                                                     Vasile TIMOFTE 


