
COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
LEOVA

Hotărârea nr.5 din 26 februarie 2021

w

In temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare 
a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan raional. Comisia raională 
extraordinară de sănătate publică constatând că situaţia epidemiologică privind 
răspândirea infecţiei COVID-19 în raion rămâne a fi neschimbată,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se permite organizarea şi desfăşurarea concertului de deschidere a 
Festivalului „Mărţişor 2021” la data de 1 martie 2021 în incinta Casei de Cultură 
orăşeneşti din or. Leova, concert în spaţiu închis cu participarea colectivelor de copii 
a casei de cultură şi a rudelor acestora, cu respectarea măsurilor de prevenire şi 
control a infecţiei COVID -  19 (purtarea măştii de protecţie, mănuşi, respectarea 
distanţei sociale).

2. Se permite organizarea olimpiadelor şcolare în instituţiile de învăţământ 
din cadrul raionului Leova, în conformitate cu Ordinul nr. 182 din 24.02.2021 al 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării a Republicii Moldova.

3. Se permite organizarea concertelor dedicate zilei de „8 Martie”, în spaţii 
închise, fără spectatori, cu participarea colectivelor de copii şi rudele acestora cu 
respectarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID -  19 (purtarea măştii 
de protecţie, mănuşi, respectarea distanţei sociale).

4. Se permite desfăşurarea concertului „Mărţişoare Muzicale”, organizat 
în cadrul Festivalului „Mărţişor 2021” de către şcoala de arte „Petru si Ion 
Teodorovici” din or. Leova în incinta Casei de Cultură orăşeneşti din or. Leova, 
concert în spaţiu închis cu participarea colectivelor de copii a casei de cultură şi a 
rudelor acestora, cu respectarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID 
-  19 (purtarea măştii de protecţie, mănuşi, respectarea distanţei sociale).

5. Se instituie regim de carantină începând cu data de 26 februarie 2021 
în incinta Instituţiei Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate Leova, pe o 
perioadă de 14 zile. Acordarea asistenţei medicale de către cadrul medical al
Centrului de Sănătate Leova va fi acordat la distantă.»

6. Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică în corespundere 
cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat şi âinând cont de evoluţia 
situaţiei, va institui şi alte măsuri de sănătate publică ce se impun, sau va înăspri 
măsurile stabilite, în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu 
Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei



Raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 19 din 30 septembrie 2020.

7. Se dispune Inspectoratului de Poliţie, CSP, să continue supravegherea 
respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a 
infecţiei COVID-19.

8. Hotărârea Comisiei Raionale 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.

9. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul 
despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei 
COVID-19.

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

11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică 
pe pagina oficială a Consiliului raional Leova .
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