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D I S P O Z I Ț I E nr. 85-d  

din 04.12.2020 

 

Cu privire la sporirea măsurilor aplicate 

de prevenire și control a infecției COVID 19 

pe teritoriul or. Durlești 

 

       În scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire și control a infecției COVID-

19, având în Hotărârea nr. 35 din 27.11.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare 

de Sănătate Publică, prin care s-a declarat stare de urgență în sănătate publică pe 

întreg teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 30.11.2020 – 15.01.2021, în 

baza procesului verbal al Punctului Local de Dirijare în Situații Excepționale a or. 

Durlești din 01.12.2020, în temeiul articolului 29 alineatul (1) literele h) și x),  din 

Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală,  

 

D I S P U N : 

 

1. Pentru perioada 05.12.2020 – 05.01.2021: 

1.1. Se interzice organizarea și desfășurarea întrunirilor, 

antrenamentelor, competițiilor sportive și a activităților cultural-

artistice cu prezența spectatorilor; 

1.2. Se interzice aflarea persoanelor pe terenurile de joacă pentru copii, 

terenuri sportive, zone de agrement. 

1.3. Se instituie obligativitatea tuturor presoanelor aflate pe teritoriul or. 

Durlești de a purta măști de protecție în transportul public, în 

spațiile închise, cât și în spațiile publice deschise. 

2. Administrația Publică Locală a or. Durlești va activa în deplină capacitate, în 

regim special, cu instituirea pentru perioada menționată la pct.1, a ghișeului 

unic pentru recepționarea și eliberarea actelor. 

2.1. Se recomandă peroanaelor fizice și juridice, să opereze în procesul 

de comunicare cu APL Durlești pentru perioada menționată la 

pct.2.1. accesând poșta electronică durlestiprimarie@gmail.com, 

prin intermediul Oficiilor poștale sau la nr. de telefon 022 58-44-78, 

022 58-32-79; 

3. Agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul or. Durlești: 

3.1. Vor asigura angajații proprii cu măști de protecție, inclusiv purtatea 

corectă a acestora (acoperirea gurii, nasului) și dezinfectanți; 
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3.2. Vor efectua triajul zilnic al angajaților, consemnând acest lucru în 

fișe/registru de igienă; 

3.3. Vor asigura amplasarea, la intrarea în spațiile comerciale, în 

locurile cele mai vizibile, a dezinfectanților și a îndemnelor sub 

formă de text cu privire la obligativitatea dezinfectării mâinilor și 

purtării măștilor de protecție; 

3.4. Vor asigura, în funcție de suprafața destinată vizitatorilor, accesul 

pe spațiul comercial a unui număr restricționat de persoane astfel 

încât să fie posibilă respectarea distanței de cel puțin 1 metru dintre 

persoane.   

3.5. Vor asigura dezinfectarea spațiilor, suprafețelor, obiectelor de uz 

comun din incinta spațiilor economice cel puțin o dată în 4 ore. 

4. Instituțiile de învățământ precum și cele de educație timpurie de pe teritoriul 

or. Durlești, vor asigura respectarea regimului antiepidemiologic privind 

infecția COVID-19 în strictă conformitate cu regulamentul aprobat în acest 

sens de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și DGETS a mun. 

Chișinău. 

5. Petrecerea slujbelor divine în lăcașele de cult religios din localitate se vor 

petrece în strictă conformitate cu prevedrile pct. 3.1–3.5 al prezentei 

dispoziții. 

6. SP-6 al Inspectoratului de Poliție a sectorului Buiucani, vă asigura 

monitorizarea strictă a persoanelor aflate în carantină (bolnavii COVID-19, 

contacții din focare, persoane în autoizolare), precum și respectarea de către 

persoanele fizice și juridice a prevederilor prezentei dispoziții. 

7. De adus conținutul prevederilor prezentei dispoziții la cunoștința tuturor 

persoanelor juridice, culte religioase din or. Durlești, precum și amplasarea 

acesteia pe pagina web a APL Durlești și spațiile publice comune pentru 

informarea în acest sens a persoanelor fizice. 

8. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții se pune în seama SP-6 

IP Buiucani. 

 

 

Primar                                       (semnătură)                Eleonora ȘARAN 
 


