
CONSILIUL RAIONA[, UNGI IHNI

CE,LULA DE MONITORIZARE PERMANE,NT'A A EVOLUTIEI INFEC'IIE,I

COVID - 19

Nr. l0 din 30 martie 2020

Cu privire la unele m[suri de coordonare

a acliunilor intreprinse pentru combaterea infecliei COVID 19

in temeiul Legii nr.436-XVI din 28. 12.2006 privind administrafia public[

localS;
in conformitate cu art. 22 din Legea nr,21212004 pr:ivind regimul starii de

urgen![, de asediu Ei de rdzboi, art. 2 dinHot[rirea Parlamentului nr. 5512020 privind

declararea stdrii de urgen!6;
Urmare ."u-inArii Dispoziliilor Comisiei pentru Situafii Lr,xcepfionalc a

Republicii Moldovatr. T din27 martie 2020, nr. 8 din 28 martie 2020, Dispoziliei

uicepreEedintelui Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova nr'

95-d din 29 martie 2020 gi propunerilor parvenite,

celula de monitorizare permanent[ a evolu{iei infec{iei covlD - l9 a

raionului Ungheni

DECIDE:

l. Se ia act de prevederile Dispoziliilor Comisiei pentru Situalii

Excepfion ale anepublicii Moldova nr. 7 din 2J martte 2020, nr' B din 28 rnartie

2020,bispozi1iei vicepreqedintelui comisiei pentru situalii fixceplionale a

Republicii Moldoua nr. 95-d din29 martie 2020 qi propunerilor parvcnitc'

2. Se taactde inform4iaprezentatd de qeful Direcfiei Centrul Sdn6tate

Ungheni cu referire la demersul Administratorului principal Z,EL "Unghcni-

Business" m.42 din 26.03.2020.

Dat fiind faptul, cd "monit orrzarea" e ste sinonimd cu "controlul" Ei

soiicitarea expusir-in demersul men{ionat contravine Dispozitiilor Comisiei pentru

Situalii Excep{ion ale aRM, este necesar, .utAdlninistralia Z[:L "tJnghcni-

Business" sd-asigure monitorizareacondiliilor de muncd qi respectarea normelor

sanitare de sinesiatdtor, cu implic area agenlilor ecolomici, amplasafi in teritoriu'

3. Se iaactde informalraprezentatdde geful Direcfiei Centrul Sdndtate

Ungheni cu referire la demersul Preqedintelui Cornisiei pentru Situalii

ExJeplion aIe aInun. Ungheni nr.353-0211-37 din 26.03 .2020.' 
Datfiind faptul, cd "monitoriz.area" cstc sinonimd cu "controlul" qi

solicitarea expus6 in demersul menlionat contravine Dispoziliilor Comisiei pentru

Situafii Exceilion ale aRM, se propune Comisiei pentru Situalii lixceplionale a

mun.'Ungheni'de a-Ei aduce deciziile luate in concordanlb cu dispoziliile Comisiei

pentru Situalii Excepfionale a Republicii Moldova'



4. PreEedinfii Comisiilor pentru Situagii lixcepfionale (Celulelor de
monitorizare) a mun. Ungheni, or. CorneEti, satelor/comunelor:

- vor identifica Ei desemna cite 2 inlocuitori, pentru fiecare membru titular
(in ordine succesivd) pentru intreaga componenfd a Comisiei pentru Situatii
Excepfionale (Celulclor dc monitorizarc) carc vor putca irrlocui doar
membrii iitulari;
- vor organrza activitatea inlocuitorilor astfel, incit sd fie asiguratb
continuitatea activitdlii instituliilor pe care Ie reprezintd;
- vor organrza activitatea cornisiilor (celulelor) la distanfd, in mdsura
posibilit[tilor, utilizind in acest scns rnijloacclc dc tclcconrr-rnicatii. inclusiv
pentru suplian{i;
- vor raporta, prin intermediul poqtei electronice c.cp1rul,qlrglctti(1,fpti11!4r,
Celulei de monitorrzare permanentd a evolu{iei infecfiei COVID - 19 a
raionului despre membrii suplian{i ai Preqedinfilor qi Secretarilor, cu
indicarea N.P.P., nr. telefon mobil/fix al acestora. cdtrc data de 31.03 .2020
ora 1 3.00.
5. Prezenta Decizie intrd in vigoare din momentul emiterii.
6. Secretarul Celulei de monitorizare permanentd a evolu{iei infecfiei

COVID - 19 a raionului (dl Octavian Rusu), prin PTDSE, al raionului, va remite,
prin poqtele electronice ale PTLDSII, in adresa Preqedinfilor Cornisiilor locale
pentrr-r situafii excepfionale (Celulelor de rnonitorizare) ale mun. lJnghcni, or,
CorneEti, satelor/comunelor, ataqat la prezenta Decizie, Dispoziliile Comisiei
pentru Situafii Exceplionale a Republicii Moldova nr. 7 din 27 marlie 2020 si nr.8
din 28 martie 2020 qi Dispozilia vicepreqedintelui Comisiei pentrr-r Situalii
Bxcep{ionale a Republicii Moldova nr. 95-d din29 martic 2020,

Prcsedintele Itt r- Ghcnadi MIT'RItJ(l

Secretar Octavian RUSU
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