
Comisia Raională pentru Situaţii Excepţionale a raionului Leova

DISPOZIŢIA nr. 04 din 26 aprilie 2021

în 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 Hotărârea Guvernului nr. 
1340/2001, dispoziţia nr.6 din 22 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale 
a Republicii Moldova, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Leova,

DISPUNE:
1. Se ia act şi se execută Dispoziţia nr.6 din 22 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova.
2. Se abrogă, începând cu 26 aprilie 2021, subpct. 4.1-4.3 din Dispoziţia nr.l din 1 

aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
3. Se permite, începînd cu 26 aprilie 2021, reluarea procesului educaţional, cu 

prezenţa fizică a elevilor din învăţământul profesional tehnic, pentru realizarea 
stagiilor de practică, orelor practice şi a sesiunilor de evaluare care nu pot fi 
efectuate la distanţă, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind 
prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19.

4. Se admite reluarea:
4.1. din 26 aprilie 2021 - a acţiunilor culturale desfăşurate în aer liber de către 
instituţiile teatrale acreditate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu 
respectarea măsurilor de sănătate publică de prevenire şi control al infecţiei COVID19;
4.2. din 2 mai 2021 - a acţiunilor culturale desfăşurate în aer liber de către instituţiile 
teatral-concertistice şi de cinema acreditate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică de prevenire şi control al 
infecţiei COVID-19;
4.3. din 2 mai 2021 - a activităţilor cu prezenţa spectatorilor în incinta instituţiilor 
teatral-concertistice la capacitate de până la 30% din numărul de locuri, cu respectarea 
strictă a măsurilor de sănătate publică de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
5. In perioada 25 aprilie - 11 mai 2021, activitatea cultelor religioase ce ţine de 
organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor şi a rugăciunilor cu 
caracter colectiv, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiţionale religioase se 
va desfăşura în exteriorul lăcaşurilor de cult (în aer liber), cu menţinerea distanţei fizice 
de 1,5 metri între persoane şi cu respectarea măsurilor de prevenire şi control al 
infecţiei COVID-19.
6. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii Moldova constituie pericol pentru sănătatea publică şi va 
servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor.



7. 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.

8. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 
web a Consiliului raional Leova.

Preşedintele comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale Raionale


