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Nr. 15 -  d din 16 martie 2020

Cu privire Ia constituirea 
Celulei teritoriale de monitorizare 
permanentă a evoluţiei infecţiei 
COVID -19 pe teritoriul satului Ghidighici

în vederea îndeplinirii acţiunilor ce se impun prin Hotărârea Comisiei Naţionale 
extraordinare de sănătate publică nr.8 din 15 martie 2020, privind evoluţia situaţiei 
epidemiologice a infecţiei COVID -  19, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. x) şi art. 32 alin. 
(1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, în legătură cu intensificarea răspândirii infecţiei COVID - 
19, Primarul satului Ghidighici DISPUNE:

1. Se constituie Celula teritorială de monitorizare permanentă a evoluţiei infecţiei
COVID -  19, în cadrul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Primăriei
Ghidighici, în următoarea componenţă:
1.1. Preşedinte:
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- Victor DURBALĂ -  primar al satului Ghidighici;
1.2. Locţiitorul preşedintelui:

- Polişciuc Dorin;
1.3. Membrii celulei;

- Bădărău Eugen;
- Guţu Aurelia;
- Novac Lilia;

Graur Ion;
- Graur Mihail;
- Graur Ion;
- Coroliuc Alexandru;

1.4. Secretarul Comisiei:
- Stratan Emanoil;

2. Celula teritorială de supraveghere permanentă a evoluţiei infecţiei COVID -19, va
realiza următoarele sarcini de bază:
a) în limita unităţii administrativ-teritoriale, colectează, analizează,

generalizează şi sistematizează informaţii privind persoanele contacte, suspecte şi 
confirmate COVID-19;

b) asigură pregătirea propunerilor pentru adoptarea deciziilor de către 
preşedintele comisiei pentru situaţii excepţionale;

c) coordonează acţiunile autorităţilor la nivel local pentru stabilirea
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comunicării cu persoanele suspecte, confirmate şi contacte;
d) coordonează activitatea de monitorizare a situaţiei privind persoanele aflate 

în autoizolare la domiciliu;
e) coordonează acţiunile autorităţilor locale privind supravegherea procesului 

de sistare a activităţii instituţiilor/obiectivelor stabilite prin Hotărârea nr. 8 din 
15.03.2020, privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID -  19;

f) aduce la cunoştinţă executorilor deciziile adoptate şi asigură controlul 
îndeplinirii acestora;

g) cooperează cu entităţile similare din unităţile administrativ-teritoriale 
adiacente, în scopul schimbului de informaţii operative;

h) reieşind din evaluarea riscurilor, propune instituirea măsurilor de carantină 
în privinţa localităţilor sau unităţii administrative teritoriale;

i) verifică veridicitatea datelor prezentate privind listele persoanelor aflate în 
autoizolare la domiciliu şi contactele stabilite;

j) la solicitare, prin intermediul poştei electronice sau mijloacelor de 
comunicare, prezintă datele relevante pentru Centru de lucru, constituit la nivel naţional 
în vederea gestionării fluxului informaţional şi asigurării procesului decizional;

3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-1 asum.

Primar
al satului Ghidighici


