
Comisia pentru situa{ii excep{ionale a raionului Strlseni

DISPOZIIE nr. 2
din 04 aprilie 2021

in legituri cu declarareaprin Hotir6rea Parlamentului rr.4912021 a stdrii de
urgen{d, pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in perio ada I aprilie - 30 mai
2021, in temeiul art.2l a1in.(l) al Legii nr.2l2l2O04 privind regimul starii de
urgent6, de asediu qi de rdzboi, Hotdrdrilor Guvemului nr. l34Ol200l cu privire
la Comisia pentru Situalii Exceplionale aRepublicii Moldova, nr. 80312018 cu
privire laCentrul de dirijare in situalii excep{ionale al Comisiei pentru Situalii
Exceplionale a Republicii Moldova qi structurile de asigurare a activitdlii
comisiei pentru situafii excep{ionale, Dispoziliei nr.ll202l a Comisiei pentru
Situalii Excepfionale a Republicii Moldova, Dispozilia nr.s7, 58-d a
Inspectoratul General pentru Situalii de Urgen(d a Ministerului Afacerilor
Interne cu privire la organizarea activitdtii CDSE al Comisiei penffu situapii
exceplionale al Republicii Moldova gi in vederea organizdrii qi sistematizdrii
fluxului informafional, privind situalia referitor la infec{ia cu COVID-19 qi
m6surile intreprinse de prevenire a acesteia, emit prezenta DISPOZI\IE:

1. Se activeazd,punctul teritorial de dirijare in situalii excep{ionale al Comisiei
pentru situafii exceplionale araionului Strdqeni (PTDSE).

2. Autorit6{ile publice locale de nivelul intii vor relua activitate Comisiei
pentru situafii exceplionale, a punctului teritorial de dirijare in situalii
exce,tjonale.

3. In localit5lile in care se atesti incidenla mai mare de 100 de cantri
COVID-19 la 100 mii populafie in ultimele 14 zile,procesul educalional, in
instituliile de invdfdm6nt publice qi private, se va desfEgura la distan{d, cu
exceplia institufiilor de educalie timpurie.

4. In cazlttl in care o unitatea economici, indiferent de tipul de proprietate
qi formd de organizare juridicd, incalcd regulamentele sanitare, mdsurile de
sdndtate publica instituite prin deciziile Comisiei pentru Situafii Exceplionale
qi/sau hotir6rile Comisiei Nalionale Extraordinare de Sdndtate Publicd, iar
continuarea activitdlii sale pune in pericol sdnitatea publicS, conducdtorul
subdiviziunii teritoriale a Centrului de Sdnitate Publicd Chiqindu
subdiviziunea Strdqeni Boris Granaci va veni cu propuneri citre Comisia
pentru situalii excefionale a raionului pentru suspendarea activitdlii acesteia
sau, dupd caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia, pentru perioada stdrii de
urgenld.

5. Batalionul de geniu Negreqti va acorda sprijinul necesar, in limita
competenfelor, pentru prevenirea gi combaterea infecliei COVID-19 pe intreg
teritoriului raionului Strdseni.



6. Se pune in sarcina $ef Secfiei Situafii Exce{ionale, vicepre;edinte al
Comisiei pentru situafii excepfionale araionului Strdqeni Vasile Zaharia:- conducerea generala a organului de lucru al Comisiei pentru situalii
exceplionale - evectivul Punctului de Dirijare

- asigurarea zilnicd, prin intermediul PTDSE, informarea CDSE despre
situalia in teritoriu privind infeclia cu Covid-19 gi mdsurile intreprinse pentru
gestionarea acesteia

- cu strictefe gi fermitate sd aplice deciziile preqedintelui Comisiei situalii
excepfionale

- sd pregdteascd propuneri pe marginea deciziilor preqedintelui Comisiei
pentru situalii excepfionale

- sd exercite controlul asupra indeplinirii dispoziliilor preqedintelui Comisiei
pentru situalii excepfionale.

7. Mdsurile de supraveghere gi control a infecfiei COVID-l9, pe perioada
st6rii de urgenfd, vor fi realizate conform Dispoziliei Comisiei pentru situalii
exceplionale a Republicii Mooldova nr. 1 din I aprilie 2O2l

8. In funcfie de evolu{ia situaliei epidimiologice, mdsurile restrictive vor fi
revizuite qi actualizate.

3. Controlul executdrii prevederilor prezentei decizii se pune in sarcina
pregedintelui Comisiei pentru situa{ii exceplionale araionului (P. Tamaciuc).

4. Prezenta dispozi{ie intrd in vigoare la data semndrii.

Preqedinte al Comisiei pentru Situafii
Excep{ionale a raionului Str5geni Pavel TAMACIUC

Vicepregedinte al Comisiei pentru Situa
Excep{ionale a raionului Strlgeni

Secretar al Comisiei pentru Situa(ii
Excepfionale a raionului Striqeni

sile ZAHARIA

Oleg DRAGOMAN
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