
CONSILIUL RAIONAL LINGHENI

CELULA DE MONITORIZARE PERMANEN'|A A ITVOI,Ul'IIJI INI'TIC'IIEI COVID - i9

Nr. 5 din 23 nartie 2020

Cu privire la unele mdsuri de coordonare
a acliunilor intreprinse pentru combaterea infecliei COVID l9

in temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publica locala;
Umare examinarii Dispoziliei Comisiei pentru Situalii Irxcep{ionale a Republicii

Moldova nr.2 din 20 martie 2020 Ei propunerilor parvenite,

Celula de monitorizare permanenti a evolu{iei infec{iei COVID - 19 a raionului Ungheni

DECI DE:

Se ia act de Dispozila Comisiei pentru Situalii Excepfionale a Republicii Moldova nr.2
din 20 martie 2020 Ei propunerile parvenite.
Se preia/continuie, pe teritoriul raionului, cu asigurarea obligatorie a respectbrii normelor
pentru reducerea rdspindirii infecfiei COVID - 19, a:

- activitalilor de comerl cu ridicata a tuturor tipurilor de nrdrfuri;
- activitAtilor de servicii funerare Ei de conrer! cu produse conexe serviciilor lunerarc" prin
unitAli le comerciale specializate;
- comerlului electronic;
- prestdrilor serviciilor notariale de necesitate stringentd, la solicitarea bdncilor
comerciale: inregistrarea in Registrul garan{iilor reale rnobiliare Ei autentiflcarea
contractelor de ipotec6, pentru'a asigura acordarea creditelor, in primul rind din sectorul

agricol, precum qi agenfilor economici din toate ramurile perrnise pentru activitate, pentru

fi nanlarea urmdtoarelor scopuri :

1) procurarea tehnicii Ei utilajului agricol;
2) mijloace circulante (motorin6, produse alimentare, produse de igiena);
3) alte produse necesare asigurdrii activitdfii curente a agentului economic.
Instituliile medico-sanitare publice din raion vor asigura acordarea asisten{ei medicale
tuturor persoanelor care intrunesc criteriile definiliei de caz pentru COVID- 19, indiferent
de statutul acestora in sistemul Asigurdrilor Obligatorii de Asistenla Medical6
(asigurate/neasi gurate).
Institu{iile medico-sanitare publice de pe teritoriul raionului vor suspenda efectuarea

repara{iilor capitale Ei curente, a altor clreltuieli, precum qi achizilia de mijloace llxe, cu

exceplia celor de necesitate vitala intru acordarea asisten{ei medicale,
Persoanele care traverseazd liontiera de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova
prin intermediul Postului Vamal Sculeni vor completa, in mod obligatoriu, fi$a

epidemiologicd gi vor semna declaralia pe propria rdspundere de a respecta regimul de

autoizolare o perioadi de l4 zile in locurile determinate.
Prin derogare de la punctul 5, conducdtorii auto ;i personalul de deservire a mijloacelor
de transport,care ef-ectueazi transportarea mdrfurilo, in cazul itr care nu prezinta semne

autoizolare

l.

,,

3.

4.

6.

Preqedintel

Secretar

Ghenadi MITRIUC

Octavian RTJSU


