
Comisia Raională pentru Situaţii Excepţionale a raionului Leova 

DISPOZIŢIA nr. 02 din 05 aprilie 2021
A

In conformitate cu art. 22 din Legea nr, 212/2004 privind regimul stării de 
urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind 
declararea stării de urgenţă, punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin LIotărârea Guvernului nr. 
1340/2001, dispoziţia nr.l din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Leova,

DISPUNE:
1. Autorităţile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat 

înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică 
de organizare, precum şi toţi cetăţenii Republicii Moldova şi alte persoane fizice aflate 
la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea 
prevederilor Hotărârilor nr. 41, nr. 44, nr. 51, nr. 53 ale Comisiei naţionale 
extraordinare de sănătate publică, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei 
Dispoziţii.
2. Instrucţiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfăşurare a activităţii 
în contextul epidemiologie COVID-19, aprobate prin Hotărârile Comisiei naţionale 
extraordinarei de sănătate publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 - 17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 
29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu 
contravin prevederilor prezentei Dispoziţii.
3. In instituţiile de învăţământ din raionul Leova procesul educaţional, se va desfăşura 

la distanţă, cu excepţia instituţiilor de educaţie timpurie, a claselor primare şi claselor 
absolvente
4. Se instituie regim special de muncă pe întreg teritoriul raionului Leova:
4.1 Toate entităţile publice şi private, cu excepţia entităţilor din domeniile de producţie 
şi de prestare a serviciilor, vor atrage la serviciu cu prezenţă fizică, pentru activitate de 
birou, un număr de până la 30% din personal. Pentru ceilalţi angajaţi se va dispune 
organizarea muncii la distanţă.
4.2 în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim la distanţă, conducătorii 
vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe.
4.3 Şedinţele, întrunirile, reuniunile profesionale cu prezenţa fizică a persoanelor, se 
vor organiza şi desfăşura cu limitarea numărului de participanţi reieşind din normativul 
4 m2 per persbană din suprafaţa utilă a încăperii şi vor dura nu mai mult de 60 min.
4.4 Agenţia Servicii Publice va asigura procesul de prestare a serviciilor publice în baza 
programării prealabile cu respectarea strictă a măsurilor obligatorii de prevenire a 
infecţiei COVID-19.
4.5 Serviciile organelor cadastrale teritoriale, care necesită deplasare în teren pentru 
efectuarea lucrărilor cadastrale, vor fi prestate ţinând cont de stricta necesitate.



4.6 Se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou- 
născutului şi căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemna a 2 căsătoriei, astfel 
asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului stare civilă/centralui 
multifuncţional şi doar în prezenţa exclusiva a mirilor.
5. Se interzice desfăşurarea adunărilor, întrunirilor, manifestaţiilor publice, mitingurilor 
şi a altor acţiuni de masă.
6. Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze (prin 
deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor şi/sau să aplice penalităţi pe 
cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia 
electrică, energia termică, gazele naturale, telefonie fixă sau apa potabilă consumată, 
cu excepţia situaţiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a 
vieţii şi sănătăţii oamenilor sau prejudicierea proprietăţii.
7. Se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat 
planificate, efectuate la faţa locului, de către organele abilitate cu funcţii de control, în 
temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
8. Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către: a. Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Alimentelor; b. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; c. Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energetică - în domeniul supravegherii energetice de 
stat; d. Inspectoratul pentru Protecţia Mediului - în privinţa fondului forestier, spaţiilor 
verzi, ariilor naturale protejate de stat, fondului geologic şi acvatic.
9. în cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate şi formă de 
organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare, măsurile de sănătate publică 
instituite prin deciziile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi/sau hotărârile Comisiei 
naţionale extraordinare de sănătate publică, iar continuarea activităţii sale pune în 
pericol sănătatea publică, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale 
pentru Sănătate Publică suspendă activitatea acesteia sau, după caz, a uneia dintre 
subdiviziunile acesteia, pentru perioada stării de urgenţă.
10. Se sistează desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor (anuale şi/sau 
extraordinare), ţinute cu prezenta fizică a acţionarilor sau în formă mixtă, în cazurile în 
care numărul de acţionari incluşi în registrul acţionarilor societăţii excede numărul de 
persoane stabilit pentru întruniri de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale.
11. Termenele de desfăşurare a adunărilor generale anuale a acţionarilor şi de 
prezentare a dărilor de seamă anuale/specializate ale participanţilor profesionişti la 
piaţa de capital şi ale emitenţilor de valori mobiliare, precum şi de efectuare a auditului 
situaţiilor financiare/auditului tehnic al participanţilor profesionişti la piaţa de capital, 
ce decurg din actualele norme legale, se extind corespunzător cu 60 de zile din data 
expirării perioadei stării de urgenţă.
12. Activitatea cultelor religioase, ce ţine de organizarea întrunirilor cu caracter religios, 
oficierea slujbelor şi a rugăciunilor cu caracter colectiv sau privat, a serviciilor divine 
sau a altor evenimente tradiţionale religioase, se va desfăşura în interiorul şi/sau în afara 
lăcaşurilor de cult, cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire şi control al 
infecţiei COV1D-19:



12.1. Admiterea în interiorul lăcaşurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel 
încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană şi o distanţă 
fizică de siguranţă de minimum 2 metri între persoanele participante la activităţile 
religioasei (cu excepţia slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât 
să se evite formarea aglomeraţiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de 
către toate persoanele ce intră în lăcaşul de cult a prevederilor prezentului subpunct.
12.2. Instalarea la intrare în lăcaşul de cult, în locuri vizibile si accesibile, a dozatoarelor 
cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La 
intrarea în lăcaşul de cult şi în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este 
obligată să îşi dezinfecteze mâinile.
12.3. Efectuarea triajului observaţional şi măsurarea temperaturii corpului la intrarea în 
lăcaşurile de cult a fiecărei persoane, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor 
care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, 1 strănut, rinoree) sau stare febrilă 
şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.
12.4. Purtarea obligatorie a măştii de protecţie pe toată durata aflării în interiorul 
lăcaşului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
12.5. Plasarea, la loc vizibil, a anunţurilor scrise privind regulile de distanţare fizică, de 
evitare a aglomeraţiilor, de acces limitat în lăcaşurile de cult şi în locurile de organizare 
a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcaşul 
de cult), precum şi despre obligativitatea purtării corecte a măştii de protecţie, 
respectării igienei mâinilor şi a etichetei tusei şi a strănutului. Slujitorii de cult vor 
monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcaşul de cult a regulilor 
stabilite.
12.6. Monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult, inclusiv prin măsurarea 
temperaturii corpului, la începutul şi la sfârşitul zilei de muncă. In caz de depistare a 
unor simptome specifice infecţiei respiratorii acute (tuse, strănut, rinoree), persoana nu 
este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează şi informează medicul de familie.
12.7. Evitarea contactului şi a sărutării obiectelor de cult.
12.8. Neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în 
incinta lăcaşului de cult.
12.9. Promovarea salutului între credincioşi şi slujitorii de cult exclusiv prin plecarea 
capului şi închinăciune, tară îmbrăţişări.
12.10. Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel puţin 1 metru.
12.11. Se vor dezinfecta periodic, o dată la 3-4 ore, obiectele sau suprafeţele de contact
frecvent (de exemplu mânerele uşilor, balustradele, scaunele etc.).

/ \

12.12. îndemnarea persoanelor din grupele de risc, persoane vârstnice şi persoane cu 
boli cronice, să evite locurile aglomerate şi să facă rugăciunea de acasă.
12.13. Evitarea organizării pelerinajelor.
12.14. Activităţile religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber se vor 
desfăşura cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 metri între persoane.
12.15. Activităţile religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de 
cult, nu sunt considerate întruniri în masă.



13. Se aprobă Instrucţiunea de instituire a carantinei in localităţi, conform anexei nr. 1.
14. Se organizează activitatea Punctului Teritorial de Dirijare în Situaţii Excepţionale 
al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Leova începând cu data de 
05.04.2021 prin dispoziţia preşedintelui raionului Leova cu stabilirea regimului de 
activitate în format on-line.
15. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Leova sunt 
executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi 
juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
16. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 
web a Consiliului raional Leova.

Preşedintele comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale Raionale



A n exa  nr. 1
la Dispoziţia nr.02 din 5 aprilie 2021 

a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale

Instrucţiunea privind instituirea regimului de carantină 
în localităţi, pe perioada stării de urgenţă

1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul, criteriile, procedura de instituire a regimului 
de carantină în unităţile administrativ-teritoriale din cadrul raionului Leova. precum şi 
măsurile care urmează să fie adoptate şi executate de către autorităţile administraţiei 
publice locale respective.

2. Carantina reprezintă restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea şi/sau separarea de 
alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a 
bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi 
contaminate într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării.

3. Regimul de carantină în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale a raionului, se 
instituie în baza dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale raionale.

4. Comisiei pentru Situaţii Excepţionale raionale vor institui regimul de carantină:

4.1 la nivel de localitate urbană tinînd cont de următorii indicatori: incidenţa 9 9 la 
100 mii populaţie mai mare ca media incidenţei la 100 mii populaţie pentru toate raioanele 
Republicii Moldova (în afară de mun. Chişinău). asociat cu Indicele de contagiozitate mai 
mare ca 1,0.

4.2 Pentru localităţile rurale - în cazul în care incidenţa la 100 mii populaţie este mai 
mare decât media pe raionul respectiv.

5. Comisiile teritoriale pentru situaţii excepţionale a raionului Leova, după caz. vor 
beneficia de sprijin din partea Ministerului Sănătăţii. Muncii şi Protecţiei Sociale, 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 
pentru desfăşurarea acţiunilor care se impun.

6. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile din unităţile administrativ- 
teritoriale vor asigura următoarele măsuri: a) izolarea localităţii: b) eliberarea permiselor 
de circulaţie; c) interzicerea intrării/ieşirii din localitate, cu excepţia persoanelor ce 
desfăşoară activităţi de asigurare a localităţii cu servicii (poştale, bancare) şi produse 
(alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice). precum şi lucrători ai unităţilor din 
sectorul agro-alimentar; d) sistarea circulaţiei transportului, cu excepţia celui de tranzit şi 
celui care asigură vitalitatea localităţii; e) interzicerea aflării persoanelor în afara 
domiciliului şi în spaţiul public cu excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când 
activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, deplasări pentru asigurare cu produse 
alimentare, 12 medicamente, deplasări pentru acordarea asistenţei medicale şi pentru alte 
motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei); f) asistenţii sociali, lucrătorii 
sociali şi voluntarii vor asigura livrarea produselor de primă necesitate persoanelor social- 
defavorizate din localitate, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală.



7. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile administraţiei publice locale, de 
comun Ministerul Afacerilor Interne, vor asigura următoarele măsuri: a) verificarea 
deplasărilor la punctele de intrare/ieşire, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală: 
b) verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu instituţiile medico- 
sanitare teritoriale (care acordă asistenţă medicală primară): c) monitorizarea şi interzicerea 
aflării persoanelor în spaţii publice (străzi, lăcaşuri de cult. parcuri ele.), cu excepţia 
deplasărilor permise: d) verificarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 2 
(doi) metri; e) verificarea executării prevederilor hotărârilor/deciziilor emise de organele 
competente privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19: f) eliberarea 
tichetului de intrare pentru unităţile de transport în tranzit prin localitate, cu informarea 
persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină şi monitorizarea timpul parcurs şi 
ridicarea tichetului la ieşirea din localitate.

8. Se interzice folosirea unităţilor de transport de serviciu pentru transportarea 
persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale de protecţie.

9. Sistarea regimului de carantină în unitatea administraţiv-teritorială a raionului 
Leova se efectuează prin Decizia Comisiei pentru situaţii excepţionale raionale, în cazul în 
care, pe teritoriul respectiv nu se înregistrează nici un caz nou pozitiv de infectare cu 
COVID-19 pentru o perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de la ultimul caz declarat 
încheiat, cu informarea în scris a Comisiei pentru Situaţii Kxccpţionale a Republicii 
Moldova.


