
                                                                                                                                                  

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL NISPORENI 
CONSILIUL   SĂTESC  GROZEȘTI 
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Tel : (0264 - 43) 2-36 ,  (0264 - 43) 6-68  , (0264 - 43) 2-38 -fax 
Primaria.Grozesti@gmail.com 
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                                                                                                       PROIECT  

DECIZIE nr. 1 / 4 

 

din  27  martie   2021                                                                                  s. Grozești 
 

’’  Cu privire la măsurile întreprinse de către 

      Centrul de  Sănătate  Grozești în  vederea  
      prevenirii   răspândirii epidemiei virusului COVID - 19  

      în s. Grozești .   “  

 

      În baza Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006  , Art. 14,  

p.( 2), lit. ( z ) Art. 29 p.( 1 ) , lit. ( x) , Programul de activitate a consiliului local pentru 

trimestrul II- 2021  și  ținînd cont de  avizul  comisiei pentru învăţămînt, protecţie  socială, 

sănătate publică şi muncă ,  cultură, tineret și sport și culte,   Consiliul local, 

DECIDE: 

1.Se ia act de  Raportul prezentat de  șefa  CS Nisporeni Tăbăcaru  Vera cu privire la măsurile  

    întreprinse de către  Centrul de  Sănătate  Grozești în  vederea   prevenirii   răspândirii  

    epidemiei virusului COVID -19  în s. Grozești.   / Anexa nr. 1  /  

2.  Se propune  Centrului de  Sănătate  Grozești și Asistenței Sociale comunitare să  

       monitorizeze, de comun acord, categoria persoanelor solitare și a celor social –  

       vulnerabile.  / Anexa nr. 2 / 

3.Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului Tofan  Serghei . 

 

 

Autor : 

Primar                                                    Tofan Serghei 

                                                              Tel : (0264 - 43) 6-68,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

mailto:Primaria.Grozesti@gmail.com
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Anexă nr. 1  

la Decizia nr. 4 / 1 

din 27. 05. 2021 

 

Raport 
     Cu privire la măsurile întreprinse de către  Centrul de  Sănătate  
Grozești în  vederea  prevenirii   răspândirii epidemiei virusului COVID - 
19   în s. Grozești .    

În contextul acțiunilor de prevenire a coronavirusului (2019-nCoV), în 

scopul asigurării sănătății și în vederea realizării Hotărârii Comisiei naționale 

extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 10.03.2020 privind evoluția situației 

epidemiologice a infecției COVID-19, Centrul de  sănătate  Grozești a întreprins 

un șir de acțiuni :  

1. Un accent deosebit  din start s-a pus pe sporirirea vigilenţei lucrătorilor 

medicali pentru pregătirea  instituției medicale  și angajaților în  depistarea 

precoce a bolnavilor COVID-19, organizînd  pe interior  instruiri privind 

reactualizarea cunoştinţelor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului şi  

măsurilor de limitare şi control al infecţiei, precum și evaluarea şi suplinirea 

stocurilor  de echipament de protecţie individuală, medicamente şi  preparate 

dezinfectante  etc. 

2. A fost aprobat un program de activitate cu regim limitat la contactul cu 

pacienții . 

3. Au fost informați pacienții și populația despre necesitatrea programării 

prealabile la medic, cu accent pe consultarea  telefonică . 

4. Am dat curs  convocării de  către  Primăria  Grozești a ședinței Comsiei locale 

pentru Situații   Exepționale  și a a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea 

planului de răspuns şi control al infecţiei COVID-19 pentru  s. Grozești pentru a 

elabora de comun acord un Plan de acțiuni.  

https://gov.md/sites/default/files/final_hotarire_cnesp_cov_10.03.2020_final_red.pdf
https://gov.md/sites/default/files/final_hotarire_cnesp_cov_10.03.2020_final_red.pdf
https://gov.md/sites/default/files/final_hotarire_cnesp_cov_10.03.2020_final_red.pdf


În rezultat , împreună cu toate structurile statului și cele raionale  au fost 

instituite un șir de  Măsuri generale recomandate : 

 Măsuri de restricție și izolare la domiciliu a persoanelor ; 

 Liceul și grădinița  închise; 

 Interzicerea adunărilor în masă; 

 Prestarea serviciilor esențiale (vitale); 

 Servicii de asistență medicală ajustată și doar cele esențiale;  

 Interzicerea vizitelor neesențiale la unitățile de interes public  ( primărie , 

poștă etc).  

 Interzisă  aflarea în locuri publice în grupuri mai mari de 3 persoane;  

  Respectarea  distanței sociale/ fizice de 1 metru;  

 Interzisă  aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 ani,  în afara 

domiciliului fără necesitate stringentă;  

 Interzisă  aflarea pe terenuri de joacă și sportive;  

  Interzisă  desfășurarea oricăror  activități de masă . 

5. Dat fiind faptul, ccă la nivel guvernamental  fiind stabilite o serie de măsuri 

de  sănătate publică la punctele de trecere a frontierei de stat pentru depistarea 

precoce a pontențialillor bolnavi COVID-19 , Centrul de Sănătate și Primăria 

Grozești au colaborat eficient din primele zile ,  punînd   accent pe prevenirea 

importului  prin  schimb de informație despre  persoanele care au trecut frontiera 

și monitorizarea comună  de respectare de către aceștia a  izolării la domiciliu  la 

întoarcere  în localitate  din țările / regiunile unde circulă coronavirusul de tip 

nou . Astfel, toate persoanele au fost informate despre obligația de  a-și 

monitoriza  starea de sănătate pe durata unei perioade de 14 zile și în caz  de 

apariție a simptomelor clinice (febră, tuse, dificultăți la respirație) să solicite  

asistență medicală și să informeze lucrătorii medicali starea sănătății și  despre 

istoricul călătoriei. 



6. În comun cu Primăria Grozești, centrul de Sănătate Nisporeni și Comisia 

Situații Exepționale a Consiliului raional Nisporeni au fost efectuate verificări 

sub următorul aspect : 

 Dacă instituțiile au instituit regimul de  acces  interzis sau, după caz 

limitat  în interior a altor persoane decît angajații  și dacă de 

implementează  Screeningul de intrare (măsurarea temperaturii , 

prezența măștii de protecție, a materialelor dezinfectante etc ) 

 Dacă  Angajatorii au revizuit programul de lucru și au organzniat 

modul de muncă la  domiciliu /  On-line ; 

 Dacă a fost sistată activitatea de comerț a unităților comerciale cu 

amănuntul, cu  excepția unităților de comercializare a produselor 

alimentare, a produselor  farmaceutice ; 

 Dacă este respectată distanța socială și regimul de mască în unitățile 

comerciale. 

Încălcările au fost sancționate, inclusive, prin amenzi. 

Statistica  locală  în perioada 2020- 2021 : 

Testați total : - 79 

Depistați “ pozitiv ” – 52 

Depistați “  negativ ” – 27 

S-au aflat în carantină – 57 

 

Experiența  ne adduce la  concluzia , că  COVID- 19  este  un test de 

funcționalitate și rezistență pentru toți, dar , în special, pentru sistemul medical , 

iar rezultatele  acestui test ne arată, că trebuie în continuare  ca  Statul R. 

Moldova  să aiba prioritate pentru : 

 Consolidarea capacităților sistemului de sănătate în gestionarea 

răspunsului la situații de urgență în sănătate publică; 

Îmbunătățirea managementului resurselor umane cu accent pe asigurarea 



mobilității pe verticală și orizontală și mecanismelor de motivare  salarială 

a personalului  medical ; 

Îmbunătățirea comunicării la nivel de comunitate, autorități publice  

locale și centrale pentru asigurarea informării populației și solidarizării 

sociale.  

 Asigurarea finanțării durabile a sistemului de sănătate;  

Îmbunătățirea infrastructurii și dotării instituțiilor medicale cu 

echipamente și  dispozitive esențiale pentru asigurarea asistenței 

medicale; 

    Pe final, vin să mulțumesc tuturor celor implicați în luarea deciziilor, deloc 

ușoare , Centrul de Sănătate Nisporeni, Serviciului de Urgență local ,  Consiliul 

raional și Comisia raională Situații  Exepționale, Primăriei și consiliului local 

Grozești prin angajații acestora , care s-au implicat plenar alături de cadrele 

medicale locale  în  depistarea, monitorizarea și  prevenirea   răspândirii 

epidemiei virusului COVID - 19   în s. Grozești .    
 

 

 

Asistent medical  CS Grozești                          Iancu Tatiana  

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
  Anexa   

la decizia nr. 4 / 1  

din 27.05.2021 

 
Notă informativă 

la  Proiectul de decizie  nr. 4 / 1  din 27.05. 2021  „  Cu privire la măsurile întreprinse de 
către  Centrul de  Sănătate  Grozești în  vederea  prevenirii   răspândirii epidemiei 
virusului COVID - 19   în s. Grozești .  “  

 
 Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este promovat de către  primarul  s.  Grozești  Tofan  Serghei întru 
realizarea obligației ce-i revine primarului prin art.29 (p.1,  lit.a), art. 30 a Legii 
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică locală . 
 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie  

Conform art.29 (p.1,  lit.x ),  a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică 
locală , primarul în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice 
desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor epidemiilor . 

 
Scopul  acestui Proiect este o analiză funcţională  și evaluarea impactului  măsurilor de 
prevenire şi diminuare a consecinţelor  epidemiei COVID- 19 în localitate. 

Obiectivele  spre care se  tinde în sinteza activităţilor anti – COVID  este dezvoltarea  

capacităților APL , Centrului de Sănătate și Asistenței Sociale de a răspunde la nevoile 
cetățenilor în condițiile pandemice.  

Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 

 Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative  ale APL Grozești 
 ( Strategia de dezvoltare a localității , la capitolul- sănătate publică ) și legislative 
actuale și este elaborat în vederea implementării  Legii nr. 239 din 13.11.2008 
privind transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu 
privire la actele normative.  
 
 

Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  
Proiectul presupune evaluarea impactului măsurilor  întreprinse de către  Centrul de  Sănătate  

Grozești în  vederea prevenirii   răspândirii epidemiei virusului COVID - 19    în s. Grozești .   

Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.  



 
Implementarea  măsurilor necesită și specifică   sursele de  finanțare – Bugetul de 
stat și cel al  instituției medicale..  
 
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ  
 Proiectul de decizie a fost elaborat în Conform art.29 (p.1,  lit.a), art. 30 a Legii 
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică locală, Legea nr. 100 din 
22.12.2017 cu privire la actele normative și nu presupune modificarea sau 
abrogarea de acte normative , aprobate de Consiliul local Grozești . 
 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 
decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul cu toate 
anexele și explicațiile de rigoare au fost plasate pe pagina  WEB : grozesti.sat.md  

 Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 
Consiliului  local pentru  examinare și adoptare în ședință.  

8.Constatările expertizei  anticorupție  

 Proiectul  de  decizie este unul de interes public și   nu prezintă elemente de corupție . 

9. Constatările expertizei  juridice  

 Proiectul de decizie corespunde normelor legale: 

 art.29 (p.1,  lit.a), art. 30 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică 
locală ”, 

 Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative 
 Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional  
 S-au respectat normele de tehnică legislativă obligatorii la elaborarea actelor normative. 

 

 

 

Primar                         Tofan  Serghei 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL NISPORENI 

PRIMĂRIA    SATULUI  GROZEȘTI 

MD - 6401, satul Grozesti, raionul Nisporeni 

Tel : (0264 - 43) 2-36 ,  (0264 - 43) 6-68  , (0264 - 43) 2-38 -fax 
Primaria.Grozesti@gmail.com 

WEB : grozesti.primarie.md 

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE 

La  Proiectul  de Decizie nr. 4 / 1  din 27.05. 2021  ’’  Cu privire la măsurile 
întreprinse de către  Centrul de  Sănătate  Grozești în  vederea  prevenirii   răspândirii 
epidemiei virusului COVID - 19   în s. Grozești .   “  

 

      Prezentul Raport de Expertiză Anticorupţie a fost întocmit de primarul s.  Grozești,   în 
baza Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, a Legii integrității nr.82/2017 
și a Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și 
normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.  
 

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului 

Proiectul deciziei  a fost elaborat  de către  primarul s. Grozești  în conformitate cu 
prevederile Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică 
locală,  Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 
iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice 
locale și Strategia de dezvoltare social- economic a satului Grozești,  aprobată  
prin Decizia nr.4 / 1 din 05.08.2016 . 
I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului și a procedurii  

de promovare a proiectului 

      Autor al proiectului de act normativ este  primarul s. Grozești , ceia ce corespunde art.112 
din Constituție și art.18 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017.  
 
 Categoria actului normativ propus este  Decizie de consiliul local, ceia ce corespunde art.112 
din Constituție și  art.18 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017.  
 

I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul decizional  
la promovarea proiectului 

 

Potrivit  art.8  al  Legii nr.239 / 2008  privind  transparenţa în procesul decizional „ etapele 
asigurării  transparenţei  procesului  de elaborare a deciziilor sunt : 

a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;  
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a  
    materialelor aferente acestuia;  

c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor  

mailto:Primaria.Grozesti@gmail.com
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Coat_of_arms_of_Moldova.svg


    părţi interesate; 
d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în  
    corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a  
    proiectelor de decizii;  

e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate. 

 

Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că : 

(1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente 
acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin 
asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte 
mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate. 

 (2)    Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe panoul informativ a 
autorităţii publice cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor. 

În vederea respectării rigorilor privind transparenţa decizională, autorul proiectului a anunţat 
despre  iniţierea elaborării deciziei prin intermediul plasării pe panoul informativ și pagina 
WEB  a Primăriei  Grozești . 

 De asemenea, anunţul privind organizarea consultărilor publice, textul proiectului şi nota 
informativă la acesta se regăsesc plasate pe panou, cu respectarea cerinţelor de conţinut, 
inclusiv cu respectarea termenului limită de 10 zile  lucrătoare pentru prezentarea 
propunerilor.  

    Totodată ,  în conformitate cu art.21 din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele 
normative:  Proiectul  deciziei a fost  elaborate  în cîteva etape  consecutive, după cum 
urmează:  

a) desemnarea persoanei responsabile care va  elabora proiectul, în cazul dat – contabilul 

Primăriei. 
    b) determinarea categoriei, conceptului şi stabilirea structurii actului normativ;  

    c) elaborarea versiunii iniţiale a proiectului şi întocmirea notei informative; 
    g) elaborarea versiunii finale a proiectului de act normativ.  

    (2) Procedura şi termenele privind elaborarea, avizarea, efectuarea expertizelor şi  
       definitivarea proiectelor actelor normative, care sînt prezentate spre examinare  

        comisiilor consultative ale consiliului local și, ulterior Consiliului local. 
 

                                   În urma analizei proiectului prenotat, constatăm că 

                                     promovarea acestuia se realizează cu respectarea  
                                    rigorilor impuse de Legea nr. 239/2008 privind  

                                    transparenţa în procesul decizional.  
 

I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului  



Potrivit  notei  informative,  Scopul  acestui Proiect este o analiză funcţională  și evaluarea 
impactului  măsurilor de prevenire şi diminuare a consecinţelor  epidemiei COVID- 19 

în localitate. 

Obiectivele  spre care se  tinde în sinteza activităţilor anti – COVID  este dezvoltarea  

capacităților APL , Centrului de Sănătate și Asistenței Sociale de a răspunde la nevoile 
cetățenilor în condițiile pandemice.  

                                Analizând proiectul de decizie , se constată,  că Scopul  

                                       anunţat și scopul real al proiectului coincid  și atinge  
                                       obiectivele  scontate. 

                                       

I.4. Interesul public şi interesele private promovate prin proiect 

                                    Promovarea  proiectului  se realizează cu  respectarea  
                                       preponderentă a  interesului  public.  

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului 

I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă. 

     În conformitate cu art.30  din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, 
proiectele de  acte normative ( deciziile )  sunt însoțite  de 

 “ nota informativă” ,  care cuprinde   
 

a) denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului actului 
normativ; 

b) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite; 
d ) principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi; 

f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare; 

 

                            În nota informativă  autorul  relevă  condițiile  și  evidențiază   
                             elementele noi,  ce au impus   elaborarea   proiectului de decizie   

                                  Proiectul presupune evaluarea impactului măsurilor  întreprinse de către  

                                   Centrul de  Sănătate  Grozești în  vederea prevenirii   răspândirii  

                                  epidemiei virusului COVID –   19    în s. Grozești     și   prezintă  

                                   impactul  proiectului  cu argumentele corespunzătoare ,   în   

                                   conformitate  cu  art.30  din Legea nr. 100   din 22.12.2017. 

 

I.5.2. Argumentarea economic - financiară. 

       Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100 / 2017 cu privire la actele normative, nota 
informativă trebuie să conţină „ fundamentarea economico-financiară în cazul în care 
realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare  şi de altă natură".       



    Potrivit notei informative, implementarea  măsurilor anti-COVD necesită și 
specifică   sursele de  finanțare – Bugetul de stat și cel al  instituției medicale. 

 

                                  Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului 

II.1. Limbajul proiectului 

       Potrivit art.54 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative „textul 
proiectului de  de decizie a  fost elaborat cu respectarea următoarelor reguli:  

1. Este  expus  în limbaj simplu, clar şi concis , se exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a 
regulilor gramaticale, de ortografie şi de punctuaţie ; 

2.  Nu sunt  folosite  neologisme  ; 

3.  Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice ; 
4.  Termenii de specialitate , denumiri  și abreviaturi  sunt utilizaţi numai    cei consacraţi în 

domeniul la care se referă reglementarea; 
5. Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei 

juridice. 

 

                          Textul proiectului de decizie întrunește cerințele  
                                prevăzute de art. 54 al  Legii  nr.100 din 

                               22.12.2017 cu privire la actele normative .   

II.2. Coierența legislativă a proiectului 

    În   textul proiectului nu  au fost identificate  norme contradictorii  sau conflicte dintre 
prevederile acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.  

II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților publice reglementată în proiect 

    Prevederile proiectului reglementează  activitatea  responsabililor de implementare  şi 
stabileşte  domeniile  și limitele  profesionale de acțiune a acestora.  

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea 

            proiectului. 

      Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului  
consacrate de Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.  

III. Concluzia expertizei 

Proiectul  i nr. 4 / 1  din 27.05. 2021  ’’  Cu privire la măsurile întreprinse de către  
Centrul de  Sănătate  Grozești în  vederea  prevenirii   răspândirii epidemiei virusului 
COVID - 19   în s. Grozești .   “  a fost elaborat de către  primarul   Grozești   , avînd drept  
scop  principal  analiză funcţională  și evaluarea impactului  măsurilor de prevenire şi 
diminuare a consecinţelor  epidemiei COVID- 19 în localitate. 

 



 Autorul a respectat  rigorile  de transparenţă stabilite prin Legea nr. 239 din 13.11.2008 
privind transparența în procesul decizional. 

Nota informativă  stabilește argumente pertinente și valabile pentru justificarea soluțiilor 
acestui proiect. 
 
Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu aduc atingere 
drepturilor fundamentale ale omului .  

 

În cadrul proiectului expertizat nu au fost identificați factori  și riscuri de corupție.  
 

 
 
Expertizat : Primarul  s. Grozești ,  Tofan  Serghei 
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