
COMISIA TERITORIALA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA
RAIONUL LEOVA

Hotărârea nr. 13 din 21 mai 2021

/V

In temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art, 183), cu modificările 
ulterioare şi urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, se constată că 
situaţia epidemiologică în raion este favorabilă, fiind determinată în principal de 
tendinţe pozitive de micşorare a numărului de infectări cu virusul COVID-19,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act din informaţia prezentată de către dna Tamara PAS CARI, şef 
Centrul de Sănătate Publică Hînceşti, privind situaţia epidemiologică 
COVID-19 în raion.

2. Se pune în sarcina reprezentanţilor Autorităţilor Publice Locale de nivel I, II 
şefilor serviciilor publice desconcentrate să contribuie la intensificarea 
procesului de imunizare anti - COVID-19, a angajaţilor din subordine şi a 
populaţiei raionului, utilizând materiale informative prin orice mijloc posibil.

3. Se permite organizarea şi desfăşurarea activităţilor, evenimentelor culturale 
şi sportive cu prezenţa spectatorilor în spaţii închise în incinta instituţiilor la 
capacitate de până la 50% din numărul de locuri, cu respectarea strictă a 
normelor de sănătate publică privind prevenirea şi controlul infecţiei COVID- 
19 (triajul persoanelor, purtarea măştii de protecţie care să acopere gura şi 
nasul, păstrarea distanţei sociale, etc.).

4. Se permite organizarea şi desfăşurarea activităţilor, evenimentelor culturale 
şi sportive cu prezenţa spectatorilor în spaţii deschise cu menţinerea distanţei 
fizice de 1,5 metri între persoane, evitarea aglomeraţiilor, cu respectarea 
strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi controlul infecţiei 
COVID-19 (triajul persoanelor, purtarea măştii de: protecţie care să acopere 
gura şi nasul, etc.).

5. Se permite desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie 
publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), 
precum şi în unităţile de alimentaţie publică amplasate în punctele de

ul orelor 07:00 -24:00. 
din cadrul raionului, la

măsurilor de prevenire şi

comercializare a produselor petroliere, în interva'
6. Se permite participarea echipelor sportive 

turnee/campionate naţionale/intemaţionale.
7. Se solicită Inspectoratului de Poliţie Leova să continue supravegherea 

respectării de către persoanele fizice şi juridice a 
control a infecţiei COVID-19.

8. Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică este 
executorie pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele 
fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de 
organizare.



a taberelor de odihnă cu

9. Se permite desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu respectarea strictă a 
normelor de sănătate publică privind prevenirea şi controlul infecţiei COVIB- 
19.

10.Se permite organizarea şi desfăşurare activităţilor 
sejur de zi.

11.Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre 
necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei 
COVID-19şi promovarea campaniei naţionale de imunizare a populaţiei.

12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publica expuse în prezenta Hotărâre 
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la 
răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 21 mai 2021 şi se publică pe pagina web 
a Consiliului Raional Leova.
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