
Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică 
 

Hotărârea nr. 55 din 31 mai 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, și ca urmare a analizei evoluției infecției SARS-CoV-2 pe plan 
național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată 
că situaţia epidemiologică rămâne a fi îngrijorătoare.  

Incidența înaltă, menținerea ratei de contagiozitate, menținerea sporită a formelor 
grave ale bolii și a numărului de decese, creșterea numărului de forme asimptomatice, 
riscurile induse de răspândirea noilor variante ale virusului SARS-CoV-2 în contextul 
creșterii numărului de persoane ce traversează frontiera de stat, toate acestea 
contribuie la menținerea procesului epidemic nefavorabil al infecției cu COVID-19 în 
Republica Moldova. 

Pornind de la cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate 
publică 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexa la Hotărârea nr. 54 din 29 aprilie 2021 a Comisiei naţionale 
extraordinare de sănătate publică se modifică după cum urmează: 

1.1. La pct. 1, subpct. 1.1 va avea următorul cuprins: „1.1. Purtarea obligatorie 
a măştilor de protecţie în toate spaţiile publice închise, inclusiv în transportul public, 
precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel 
puțin 1 metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.”;  

1.2. Pct. 4 se completează cu subpct. 4.3.13 cu următorul cuprins: „4.3.13. în 
baza  acordului încheiat prin schimb de note între Republica Moldova și Ungaria, 
minorii care dețin cetățenia Ungariei, cu vârsta până la 18 ani, însoțiți de persoane cu 
cetățenia Ungariei, posesori ai unui act confirmativ de administrare a vaccinului anti-
COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană 
sau rusă.” 

 
2.  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. 

 



3. 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. 

 
4. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre 

prevederile prezentei hotărâri, să asigure informarea corectă a societății pe subiectul 
vaccinării și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de 
prevenire şi control al infecţiei cu COVID-19.  

 
5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre 

constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la 
răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 

 
6.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe  pagina 

oficială a Guvernului.  
 
 

 

Președinte al Comisiei, 
Prim-ministru interimar       Aureliu CIOCOI 
 

 

Contrasemnează: 

 
Vicepreședinte al Comisiei, 
Secretar de stat al 
Ministerului Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale             Igor CUROV 
 
 
Secretar al Comisiei, 
Director interimar 
al Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică      Vasile GUȘTIUC 


