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С O N  SI LI U L M U  N ICIP AL C H IŞIN Ă U  
P R IM A R  G EN ER A L AL M U N IC IPIU L U I C H IŞIN Ă U  

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMIE, COMERŢ SI TURISM
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A N U N Ţ
/V
In temeiul ordinului şefului Direcţiei generale nr. 10 din 

15 martie 2020, în legătură cu înregistrarea de noi cazuri 
de infectare cu COVID-19 în rândul angajaţilor Direcţiei 
generale economie, comerţ şi turism, ţinând cont de 
Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate 
publică în vederea reducerii riscului epidemio-logic, de 
transmitere a virusului COVID-19, se sistează audienţa
cetăţenilor în perioada 16 martie - 31 martie
2021.
/V
In cazuri de urgenţă, cetăţenii se vor adresa prin intermediul 
poştei electronice: dgect@cmc.md şi la numerele de telefon :
- 022 225078 (cancelaria DGECT),
- 022 225289 (contabilitatea DGECT),
- 022 276905, 022 274112 (Direcţia privatizarea patri
moniului municipal),
- 022 228132, 022 227388, 022 223316 (Direcţia 
economie, analiză şi dezvoltare durabilă),
- 022 223136, ’ 022222340, 022 222660 (Direcţia 
exploatarea patrimoniului municipal);
- 022 222761,022 221955,022 227458,022 224373,

022 222441 Direcţia comerţ, prestări servicii şi alimenta
ţie.
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CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU 
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMIE, COMERŢ ŞI TURISM

O R  D I N

тсиЛИ/ 2021 nr. Qi

Cu privire la accesul în sediile Direcţiei 
generale economie, comerţ şi turism 
impusă de situaţia epidemiologică din ţară

Având în vedere evoluţia la nivel naţional a situaţiei epidemioiogice luând 
în considerare, în mod special, creşterea numărului de persoane infectate la nivel 
naţional, precum şi creşterea numărului de cazuri noi confirmate de infectare cu 
COVID-19 în rândul angajaţilor Direcţiei generale, prevederile Hotărârii Comisiei 
Naţionale extraordinare de sănătate publică nr.45 din 15.02.2021, dispoziţiei 
Primarului General nr.99-d din 11 martie 2020 „Cu privire la măsurile de 
prevenire şi diminuare a răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul 
municipiului Chişinău”, în temeiul dispoziţiei Primarului General nr.760-dc din 
02.09.2020 „Cu privire la modificarea raporturilor de serviciu, prin promovare în 
funcţie publică de conducere ale dlui Roman Vitiuc“, ORDON :

1. Se stabilesc următoarele reguli cu privire la accesul angajaţilor şi 
solicitanţilor în sediile Direcţiei generale, după cum urmează:

1.1. Accesul angajaţilor şi solicitanţilor în sediile Direcţiei generale să fie cu 
purtarea mijloacelor de protecţie (măşti, mănuşi).

1.2. în mod obligatoriu de către paznicul din cadrul Direcţiei generale, va fi 
efectuată măsurarea temperaturii corpului fiecărei persoane, care va avea acces în 
sediul Direcţiei generale, cu ajutorul termometrului cu infraroşu, în cazul în care 
se vor atesta persoane cu temperatura corpului de peste 37° C, accesul acestora va 
fi interzisă .

1.3. întrarea solicitanţilor în sediile Direcţiei generale se permite conco
mitent, maxim la trei persoane, cu respectarea distanţei recomandate pentru 
menţinerea siguranţei individuale.

1.4 Se recomandă solicitanţilor, în perioada 02 martie 2021-15 aprilie 2021, de 
a se adresa prin intermediul poştei electronice: dgect@ cm c.m d, iar în caz de 
urgenţă de a se înscrie în prealabil la numerele de telefon :

- 022 225078 (cancelaria DGECT),
- .022 225289 (contabilitatea DGECT),
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- 022276905, 022274112, 022278125 (Direcţia privatizarea patrimoniului 
municipal),

022 228132, 022 227388, 022223316 (Direcţia economie, analiză şi 
dezvoltare durabilă),

- 022 223136, 022222340, 022 222660 (Direcţia exploatarea patrimoniului 
municipal);

- 022 222761, 022221955, 022227458, 022224373, 022222441 ( Direcţia 
comerţ, prestări servicii şi alimentaţie),

1.4. Conducătorii subdiviziunilor structurale din cadrul Direcţiei generale vor 
asigura informarea permanentă a funcţionarilor din cadrul subdiviziunii privind 
situaţia epidemiologică existentă, conform informaţiilor oficiale ale autorităţilor 
centrale de specialitate şi vor monitoriza respectarea măsurilor de prevenire şi 
control a infecţiei COVID-19.

2. în funcţie de situaţia epidemiologică, termenul stabilit poate fi modificat.
3. Prezentul ordin va fi adus la cunoştinţa funcţionarilor Direcţiei generale, 

sub semnătură.
4. Controlul îndeplinirii prezentului ordin mi-1 asum.


