
COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărârea nr. 58 din 23 iulie 2021

în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 
ulterioare, şi al Planului naţional de imunizare antiCOVID-19, în contextul asigurării 
bunei organizări şi desfăşurări a competiţiilor internaţionale găzduite de Republica 
Moldova, realizării programului competiţional internaţional şi menţinerii performanţei 
jucătorilor, în condiţiile necesităţii asigurării continuităţii activităţii ramurii transporturilor 
internaţionale, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan naţional şi 
internaţional şi a datelor de acoperire vaccinală în plan naţional şi internaţional, precum şi 
a necesităţii continue de respectare strictă a măsurilor de sănătate publică în condiţiile 
situaţiei pandemice provocate de infecţia cu COVID-19, Comisia naţională extraordinară 
de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se menţin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile 
la nivel naţional, conform Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică 
nr. 54 din 29 aprilie 2021, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Comisiei Naţionale 
Extraordinare de Sănătate Publică nr. 57 din 17 iulie 2021.

2. Punctul 3.3 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate 
publică nr. 57 din 17 iulie 2021 va avea următorul cuprins:

„3.3. Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în 
Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde (inclusiv cele care au 
tranzitat ţări clasificate ca zonă roşie în termen ce nu depăşeşte 24 ore) se instituie 
obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel 
mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport 
în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru 
persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie 
prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.”

3. Subpunctul 3.5.5 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate 
publică nr. 57 din 17 iulie 2021 va avea următorul cuprins:



„3.5.5. echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi 
personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de 
deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport 
de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 
conducătorului. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021.”

4. Punctul 3.7 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 
57 din 17 iulie 2021 se completează cu următoarele subpuncte:

„3.7.6. sportivii care se deplasează în scopul participării la competiţii sportive 
internaţionale, cantonamente şi şedinţe, precum şi organizatorii, oficialii şi membrii 
delegaţiilor sportive sau însoţitorii acestora (părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor 
minori), dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 efectuat cu cel mult 
72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în 
comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru 
persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie 
prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;

3.7.7. echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi 
personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de 
deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de 
persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 
conducătorului. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021.”

5. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt 
executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele 
fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea 
tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile 
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

7. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre 
prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive şi a 
măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

8. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre 
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la 
răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.



9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii şi se publică pe 
pagina oficială a Guvernului.

Preşedinte al Comisiei,
Prim-ministru interimar
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