HOTARIRE Nr. 556
din 10.10.1996
Cu privire la protec ia sanitar a teritoriului Republicii Moldova
de importul i r spînderea bolilor infec ioase conven ionale
i extrem de periculoase
Publicat : 21.11.1996 în Monitorul Oficial Nr. 075 Promulgat : 10.10.1996
În scopul asigur rii protec iei sanitare a teritoriului Republicii Moldova de importul i
spînderea infec iilor conven ionale i extrem de periculoase, Guvernul Republicii Moldova
HOT
TE:
1. Se aprob Principiile de baz ale protec iei sanitare a teritoriului Republicii Moldova
(se anexeaz ) i se pune în sarcina conduc torilor de ministere i departamente, organiza ii i
institu ii (independent de forma de proprietate),persoanelor juridice i fizice s asigure
îndeplinirea lor necondi ionat .
2. Ministerul S
ii va elabora în conformitate cu Regulile medico-sanitare
interna ionale i va aproba în modul stabilit Regulamentul privind protec ia sanitar a
teritoriului Republicii Moldova.
3. Ministerul Transporturilor i Gospod riei Drumurilor, administra ia de Stat a
Avia iei Civile, Calea Ferat din Moldova, Departamentul Controlului Vamal i Ministerul
ii, în comun cu prganele administra iei publice locale, vor lua m suri în vederea:
repartiz rii înc perilor necesare pentru amplasarea punctelor sanitare de control în locurile
de trecere a frontierei de stat;
organiz rii punctelor respective cu echipament pentru tratarea sanitar a mijloacelor de
transport feroviar, auto i aerian.
4. Departamentul Controlului Vamal, Ministerul Securit ii Na ionale Ministerul S
ii, în
comun cu organele administra iei publice locale, vor asigura la punctele de trecere a
frontierei crearea condi iilor pentru respectarea igienei individuale i sociale
(aprovizionarea cu ap potabil , canalizarea, WC, salubrizarea teritoriilor).
5. Departamentul Controlului Vamal în colaborare cu Serviciul Sanitar de Stat va
elabora proiectul-tip al vamei, prev zînd înc peri pentru punctele sanitare (medicale).
6. Ministerul S
ii va asigura cu utilaj i va completa cu personal punctele sanitare
(medicale) vamale din contul statelor existente ale institu iilor medicale teritoriale.
7. Societatea pe Ac iuni "Moldova-tur" la eliberarea licen elor pentru activitate turistic
interna ional va asigura în comun cu Ministerul S
ii preg tirea conduc torilor de
firme i grupe turistice în materia de profilaxie a bolilor infec ioase.
8. Ministerul Serviciilor Comunale i Exploat rii Fondului de Locuin e i Societatea pe
Ac iuni "Moldova-tur" vor asigura respectarea regimului sanitaro-igienic în hoteluri,
campinguri, moteluri i la alte obiecte unde sînt caza i turi ti de peste hotare.
9. Ministerul Afacerilor Interne va repartiza, la cererea institu iilor medicale,
mijloacele necesare în vederea asigur rii regimului de paz a institu iilor sanitare
(medicale) speciale, sectoarelor contaminate i spitaliz rii bolnavilor.
10. Institu iile, organiza iile, indiferent de forma de proprietate i apartenen a
departamental , care efectueaz angajarea cet enilor Republicii Moldova la lucru în ri
str ine:
vor efectua asigurarea medical a persoanelor ce pleac la lucru peste hotarele republicii;
vor organiza imunizarea contra febrei galbene i chimioprofilaxia malariei pentru
persoanele ce pleac în ri nefavorabile în privin a acestor boli infec ioase.
11. Organele administra iei publice locale în comun cu centrele de igien i epidemiologie
teritoriale vor elabora planuri (programe) complexe de protec ie sanitar a teritoriilor
respective.

12. Ministerul S
ii va organiza realizarea m surilor de protec ie sanitar a
teritoriului, va coordona activitatea serviciilor medicale departamentale i va efectua controlul
asupra activit ii acestora.
13. Deciziile Ministerului S
ii, organelor ocrotirii s
ii i institu iilor medicale
teritoriale vizînd problema în cauz , adoptate în limitele competen ei lor, sînt obligatorii pentru
toate ministerele, departamentele, agen ii economici (indiferent de forma de proprietate),
cet enii Republicii Moldova, apatrizii i cet enii str in tate care desf oar activit i pe
teritoriul republicii.
14. Realizarea prevederilor prezentei hot rîri se efectueaz în limita surselor prev zute în
aceste scopuri de bugetele anuale respective.
Controlul asupra îndeplinirii prezentei hot rîri se atribuie viceprim-mini trilor Valeriu
Bulgari i Grigore Ojog.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA
Andrei SANGHELI
Chi in u, 10 octombrie 1996.
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Principiile de baz ale protec iei sanitare a
teritoriului Republicii Moldova
I. No iuni generale
Protec ia sanitar teritoriului prezint un sistem de m suri de stat în vederea diminu rii
pericolului importului i r spîndirii bolilor conven ionale i altor infec ii focarelor epidemice
ale acestor maladii. Sistemul în cauz prevede m suri organizatorice, administrative,
medico-sanitare care sînt executorii pentru toate ministerele, departamentele, agen ii
economici (indiferent de forma de proprietate), cet enii Republicii Moldova i apatrizi i se
efectueaz pe întreg teritoriul republicii, precum i la punctele de trecere a frontierei de stat cu
orice mijloc de transport.
II. Organizarea protec iei sanitare
Protec ia sanitar a teritoriului se asigur prin realizarea legisla iei rii în domeniul
ocrotirii s
ii, asisten ei sanitaro-epidemiologice a popula iei, Regulilor medicosanitare interna ionale. Ministerul S
ii elaboreaz i prezint Guvernului propuneri
privind formarea politicii de stat în domeniul protec iei sanitare a teritoriului. Ministerele
i departamentele, agen ii economici, independent de apartenen a departamental i forma
de proprietate, posesorii mijloacelor de transport în rutele interna ionale poart r spundere
pentru nerespectarea m surilor i regulilor de protec ie sanitar a teritoriului rii i asigur :
respectarea strict a cerin elor Serviciului Sanitar de Stat în mijloacele de transport
interne ional, la g rile feroviare de frontier , aeroporturi, sta ii auto, porturi fluviale etc.;
preg tirea echipajelor (brig zilor) i personalului mijloacelor de transport, ce deservesc
rutele interna ionale, precum i personalului aeroporturilor, g rilor prin care se efectueaz
transport ri interna ionale în materia de profilaxie a bolilor infec ioase conven ionale i
extrem de periculoase;
îndeplinirea prescrip iilor Serviciului Sanitar de Stat privind efectuarea complexului de
suri în caz de depistare a bolnavilor i persoanelor suspectate de infec ii conven ionale sau
alte boli extrem de periculoase, precum i la depistarea roz toarelor sau insectelor infectate;
instruirea, profilaxia specific , investiga iile de laborator (în caz de necesitate) a
persoanelor ce pleac în ri nefavorabile, din punct de vedere a bolilor infec ioase
conven ionale, în comun cu institu iile medicale teritoriale;
crearea condi iilor pentru alimentare, aprovizionarea cu ap potabil a pasagerilor i
personalului mijloacelor de transport, pentru între inerea mijloacelor de transport, pentru
colectarea, eliminarea i decontaminarea de eurilor, condi ii care s exclud accesul i
transportarea roz toarelor i insectelor.
Ministerul S
ii, conform informa iilor Organiza iei Mondiale a S
ii (O.M.S.),
întocme te lista rilor pentru vizitarea c rora este obligatorie imunizarea i comunic
operativ aceast informa ie institu iilor medicale locale i departamentale.
În caz de pericol de import i r spîndire în teritoriul rii a infec iilor conven ionale i
extrem de periculoase, Guvernul, de comun acord cu O.V.S., poate s introduc restric ii
temporare la trecerea frontierei de stat.
În scopul respect rii regimului stabilit de trecere a frontierei, se antreneaz for e ale
Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Protec iei Civile i Situa iilor Excep ionale,
Ministerului Ap rii.
La punctele interna ionale de trecere a frontierei de stat se creeaz posturi sanitare de
control, care activeaz în comun cu toate serviciile punctelor de trecere a frontierei. M surile

restrictive concrete fa de cet eni, inclusiv din ri str ine, în caz de depistare a bolilor
extrem de periculoase, se efectueaz în volumul i termenele prev zute de Regulile medicosanitare interna ionale.
III. Asigurarea informa ional
În caz de înregistrare în rile str ine a bolilor extrem de periculoase, misiunile
diplomatice i consulare ale Republicii Moldova acreditate în aceste state informeaz neîntîrziat
Ministerul Afacerilor Externe i Ministerul S
ii al Republicii Moldova, cu indicarea
denumirii regiunii afectate, num rul de cazuri înregistrate i m surilor întreprinse de organele
locale.
Ministerul S
ii, în baza datelor proprii i informa iilor O.M.S., asigur informarea
operativ a ministerelor, departamentelor interesate, institu iilor medicale i popula iei rii.
Ministerul S
ii între ine rela ii externe în chestiunile supravegherii epidemiologice
interna ionale i respect rii Regulilor medico-sanitare interna ionale, informeaz O.M.S.,
Ministerul Afacerilor Externe, precum i, la cerere, misiunile diplomatice ale rilor str ine aflate
în Republica Moldova.
Despre depistarea cazurilor de îmboln vire sau suspectare de boli infec ioase, ministerele i
departamentele informeaz operativ Ministerul S
ii, iar agen ii economici, conduc torii
mijloacelor de transport care particip la traficul interna ional informeaz conducerea g rilor,
aeroporturilor i institu iile medicale teritoriale.

