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 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu 

modificările ulterioare, a Hotaririi nr 51 a CNESP din 19.03.2021,  și ca urmare a 

analizei evoluției situației epidemiologice în satul Sadova, Comisia raionala 

extraordinară de sănătate publică decide: 

DECIZIA 27/01 

Din 31.03.2021 

CESP a raionului Calarasi decide: 

1.      Grădinița și gimnaziul Sadova vor funcționa în regimul actual cu posibilitate 

de modificare a deciziei date în caz de apariție a cazurilor de îmbolnaviri la copiii 

sau angajatii instituțiilor  numite . 

2. A sista activitatea agentilor economici care nu presteaza servicii vitale 

populației . 

3. A minimiza serviciile prestate de instituțiile de importanță vitală, fiind 

inclusi in munca doar angajatii indispensabili ( OMF Sadova, primăria, farmacia, 

statiile PECO s.a.). 

4. Biserica va petrece slujbele fără prezența enoriașilor. 

5. APL va supraveghea desfășurarea înmormîntărilor pentru a preveni adunări 

masive de oameni (în special persoane trecute de 63 ani) și care nu respectă măsuri 

de prevenire a Covid-19. 

6. Alte evenimente (nunți, cumătrii, onomastici ș.a.) sunt interzise. 

7. Toate instituțiile publice sau private care acordă anumite servicii populației 

vor revedea încă o dată să fie asigurați cu dezinfectant, măști și alte mijloace și 

metode de profilaxie a Covid19 conform Hotărîrilor Comisiei Nationale 

Extraordinare de sănătate publică care sunt în vigoare. 
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8.  Se interzice aflarea în spatiul public a locuitorilor ( cu exceptia necesitatilor 

vitale, deplasare la/de la serviciu) în perioada 21:00-06:00. 

9. Instituțiile responsabile de control vor supraveghea implimentarea și 

respectarea măsurilor date ( după specificul activității, conform Hotărîrii nr 26/2 

din 22.03.2021 a Comisiei Extraordinare raionala de Sanatate Publică, punctul 9.1) 

Termen: Perioada 01.04-15.04.2021 (o perioada de incubație) 

Responsabil: Primarul satului Sadova 

10. 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. 

11. 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.  

12. Decizia poate fi atacată conform Codului Administrativ. 

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

Consiliului Raional. 

Presedintele CRESP                                                     Vasile TIMOFTE 


