
COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Hotărârea nr.38 din 16 decembrie 2020

în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Legii 
nr. 1073/1996 privind învestitura Preşedintelui Republicii Moldova, urmare a analizei 
evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate 
publică constată că situaţia epidemiologică se agravează constant, fiind determinată 
în principal de tendinţele negative ale evoluţiei procesului epidemic în toate unităţile 
administrativ -  teritoriale ale ţării. în scopul asigurării condiţiilor optime de siguranţă 
epidemiologică în cadrul desfăşurării ceremoniei de învestitură a Preşedintelui 
Republicii Moldova, precum şi a respectării măsurilor de prevenire şi control al 
infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Ceremonia de învestitură a Preşedintelui Republicii Moldova, 
planificată pentru data de 24 decembrie 2020, în incinta Palatului Republicii, se va 
desfăşura cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire şi control al infecţiei 
COVID-19. Durata ceremoniei va fi de maxim 2 ore, numărul participanţilor -  nu 
mai mare de 250 persoane.

2. Asigurarea respectării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei 
COVID-19 în cadrul ceremoniei de învestitură a Preşedintelui Republicii Moldova, 
prevăzute în prezenta hotărîrea, se pune în sarcina organizatorilor.

3. întocmirea listei de evidenţă epidemiologică a participanţilor la 
eveniment după modelul: nume, prenume, număr de telefon, adresă oficială, adresă 
e-mail, şi prezentarea acesteia organelor abilitate de lege, cu respectarea normelor în 
vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.

4. Asigurarea termometriei fiecărui participant la ceremonie, la intrarea în 
Palatul Republicii. Persoanele cu temperatura corpului mai mare de 37,5°C nu vor fi 
admise la ceremonie.

5. Asigurarea accesului strict cu măşti de protecţie a participanţilor la 
ceremonie şi monitorizarea purtării corecte a măştilor pe toată durata ceremoniei.

6. Asigurarea cu substanţe dezinfectante pe bază de alcool în locurile 
vizibile la intrare, pe holuri, în grupurile sanitare, la vestiare şi în sala festivă a 
Palatului Republicii.

7. Asigurarea efectuării dereticării şi dezinfecţiei tuturor încăperilor,
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inclusiv a sălii festive, a holurilor, a grupurilor sanitare, în ajun şi cu 3 ore înainte de 
ceremonie.

8. Asigurarea circuitelor pentru participanţi, astfel încât să fie evitate 
aglomerările de persoane şi să fie respectată distanţa fizică de 1,5 metri de către toţi 
participanţii la ceremonie.

9. Asigurarea verificării sistemelor de ventilaţie, aparatelor de aer 
condiţionat în Palatul Republicii, dezinfecţia şi exploatarea lor în regimul şi 
parametrii tehnici stabiliţi.

10. Amplasarea fotoliilor/scaunelor în sala festivă cu respectarea distanţei 
de 1,5 metri în faţă, spate şi lateral.

11. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să asigure 
supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de 
prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe teritoriul aferent Palatului Republicii.

12. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 
pagina oficială a Guvernului.

Preşedinte al Comisiei, 
Prim-ministru
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Vicepreşedinte al 
Comisiei, ministru al 
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Secretar al Comisiei,
Director interimar al Agenţiei Naţionale
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