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Proces verbal Nr. 14
din _22_ martie anul 2021
al Comisiei de Situații Excepționale a primăriei Puțintei
Total membri ai comisiei

10

Prezenți

7

Absenți

3

Președintele Comisiei – Iațco Elena – primar al comunei Puțintei
Secretar al Comisiei – Zatic Tudor – Secretar interimar al consiliului local Puțintei

ORDINEA DE ZI
I. Cu privire la organizarea unor măsuri de răspuns și control la urgență de sănătate publică
determinată de virusul Covid – 19.
II. Cu privire la consecintele incendiului din 20.03.2021 in familia sinistraților Butucel/Rudi.

I.
1.

S-a examinat:
Raspunsul Centrului de Sănătate Publică Orhei la interpelarea Primăriei nr. 68 din
15.03.2021 Cu privire la situația epidemiologică determinată prin infecția cu COVID-19;

2. Hotărîrea nr. 51 din 19 martie 2021.
Raportor: Iațco Elena, presedintele comisiei
-

A fost trecut în revistă răspunsul Centrului de Sănătate Publică privind analiza
epidemiologică pe comună, în care este atribuit Cod Roșu după cazurile de îmbolnăvire
după numărul de populație.

A luat cuvântul:
-

Medicul de familie dna Panfilii Victoria a raportat privind situatia la zi în comună privind
situația epidemiologică.

-

Membrii comisiei și-au expus părerea cu privire la situația creată de răspândirea infectării a
virusului Covid-19 în comunitatea Puțintei.

S-a hotărât: Cu privire la organizarea unor măsuri de răspuns și control la urgență de sănătate
publică determinată de virusul Covid – 19:
1. Se ia act de raspunsul Centrului de Sănătate Publică Orhei la interpelarea Primăriei nr. 68
din 15.03.2021 Cu privire la situația epidemiologică determinată prin infecția cu COVID19;
2. Se ia act de Hotărîrea nr. 51 din 19 martie 2021 a Comisiei Naționale pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova.
3. Se declară starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul comunei Puțintei în
perioada 22 martie – 18 aprilie 2021, inclusiv.
4. Restricționarea deplasării populației și izolarea la domiciliu.
5. Interzicerea adunărilor în masă, inclusiv activitățile culturale, artistice, sportive sau de
divertisment.
6. Prestarea doar a serviciilor esențiale.
7. Interzicerea vizitelor neesențiale la unitățile de interes public (oficiul postal, localul
primăriei etc.).
8. Ajustarea serviciilor de asistență medicală și prestarea doar a celor esențiale.
9. Se interzice aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, etc.), în grupuri mai mari de 3
persoane, cu excepția membrilor unei familii.
10. Se interzice aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara domiciliului
și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția:
(i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță,
(ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistență
medicală ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi
amânate.
11. Se interzice aflarea pe terenuri de joacă a copiilor în absența părinților/tutorelui legal.
Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică.
12. Se interzice aflarea persoanelor în zone de agrement în grupuri mai mari de 3 persoane, cu
excepția membrilor unei familii.
Se stabilesc măsurile obligatorii de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la
nivel național pe perioada stării de urgență în sănătate publică:
13. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice (de uz comun) deschise
și închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

14. Respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor
când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane, ori în
cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.
15. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.
16. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.
17. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora
li se stabilește regimul respectiv.
18. Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de
carantină a măsurilor impuse de autorități.
19. Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea
timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistență medicală la apariția primelor
simptome specifice ale infecției COVID-19.
20. Monitorizarea permanentă a numărului vizitatorilor și neadmiterea formării aglomerațiilor.
Se stabilesc interdicțiile și restricțiile pentru anumite genuri de activitate:
21. Se interzice organizarea și desfășurarea, cu prezența fizică a persoanelor, a adunărilor și
întrunirilor profesionale în masă, olimpiadelor, competițiilor sportive.
22. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta casei de cultură și
căminelor culturale din comună.
23. Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim după a
10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.
24. Comisilia teritorială de Situații Exceptionale înaintează o propunere către Consiliul local
Puțintei, privind adoptarea Deciziei de sistare a procesului educațional în instituțiile de
învățământ preșcolar (IET Dîșcova și IET Puțintei) pe perioada nominalizată în pct. 3 al
prezentului proces-verbal și trecerea la instruirea distanțată a preșcolarilor.
25. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile vor fi revizuite cu o
periodicitate de 14 zile (perioadă maximă de incubare).
26. Se solicită reprezentanților culturii din comunitate (șefii caselor de cultură), inclusiv
reprezentanților ordinii de drept (poliția de sector) prin intermediul mass-media și direct în
teren să informeze populația locală despre prevederile prezentului proces-verbal și
necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire şi control al
infecției COVID-19.
27. Nerespectarea prevederilor stabilite în baza prezentului proces-verbal al Comisiei pentru
Situații Excepționale Puțintei, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei
de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

II.

S-a examinat: Cu privire la consecintele incendiului din 20.03.2021 in familia
sinistraților Butucel/Rudi
Raportor: Iațco Elena, presedintele comisiei
Ungureanu Liuba, asistent social comunitar

A luat cuvântul:
- Iațco Elena, primarul comunei și președințele comisiei de Situații Excepționale Puțintei, care
a relatat despre situația în familie la zi.
-

Ungureanu Liuba, asistentul social comunitar a generalizat subiectul, indicând că pentru
perfectarea dosarelor care vor fi depuse ulterior la Direcția Raională de Asistență Socială
sunt necesare actele de stare civilă, care au fost pierdute în urma incendiului, și este necesar
restabilirea lor. S-a relatat și asupra faptului, că familia va primi donații de haine pentru
copii, produse alimentare, cât și tehnică casnică de prima necesitate (frigider, masina de
spalat, cuptor cu microunde, ceainic electric).

S-a hotărât:
Cu privire la consecintele incendiului din 20.03.2021 in familia sinistraților Butucel/Rudi
-

Se înaintează o propunere către Consiliul local Puțintei privind acordarea unui suport
financiar pentru soluționarea problemei cu un loc de trai.

-

Asistentul social comunitar după obținerea actelor de stare civilă va perfecta dosarele pentru
depunerea lor la Direcția Raională de Asistență Socială.

-

Responsabilul pe protecția civilă din comuna Puțintei, Eduard Sorocean, să monitorizeze
adițional familia sinistrată.

Președintele comisiei
Secretarul comisiei

_________________ Iațco Elena
__________________ Zatic Tudor

