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A.O. ASOCIAŢIA PENTRU SIGURANŢĂ URBANĂ ŞI MEDIERE 

 

RAPORT nr. 1  

Acțiune de verificare a respectării regulilor de sănătate publică privind 

răspândirea și infecția Covid-19 

 

Domeniu: Sănătate publică, siguranță publică 

Scop:  

1. Supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de 

prevenire și control a infecției Covid-19.  

2. Sensibilizarea și responsabilizarea cetățenilor în protejarea sănătății publice. 

Program: 

11:00 – Întâlnire delegați ai Inspectoratului de Poliție Edineț și A.O. Asociația 

pentru Siguranță Urbană și Mediere 

- Verificarea cadrului legal; 

- Stabilirea responsabilităților specifice fiecărei părți implicate în acțiunea comună 

desfășurată de monitorizare și control cu aplicarea prevederilor legale în ceea ce 

privește nepurtarea măștii și a altor măsuri de protecție și de ocrotire a sănătății; 

Responsabilități specifice: 

1. Înregistrare foto/video persoane fizice și juridice care încalcă măsurile de 

protecție privind purtarea măștilor în spațiul public. Responsabil delegat 

asociație; 

2. Explicarea prevederilor legale și a consecințelor cetățenilor. Responsabil I.P. 

Edineț și asociația; 

3. Întocmire avertismente verbale/scrise sau amenzi. Responsabil I.P. Edineț; 

Destinație: 

Mun. Edineț, prioritare locurile publice aglomerate – supermarketuri, piața orășenească, 

instituții/organizații cu servicii publice. 



Pagina 2 din 5 
 

Durată:  

Programată: 11:00 – 16:00 (cu pauza de masă) 

Efectuată: 11:06 – 14:15 (fără pauză de masă) 

Timp rezervat per persoană fizică –  max. 7 minute.  

Timp rezervat per persoană juridică – max. 15 minute, în funcție de numărul de 

persoane depistate. 

La ora 11:06, trei delegați din partea I.P. Edineț s-au prezentat în fața Inspectoratului. 

Delegatul ASUM a readus la cunoștința agenților de poliție ai IP Edineț scopul acțiunii 

– purtarea obligatorie și corespunzătoare a măștilor de protecție, păstrarea distanței 

sociale și alte măsuri obligatorii. S-a verificat cadrul legal de comun, respectiv 

Hotărârea CNESP nr. 45/15.02.2021 și aplicarea art. 761 din Codul Contravențional 

218/2008 și zonele propuse spre monitorizare – spațiile publice aglomerate din mun. 

Edineț. 

Cu ocazia acțiunii desfășurate, printre cazurile cele mai importante putem constata: 

Cazul 1. 

Primul loc monitorizat a fost Î.S. ”Poșta Moldovei” din mun. Edineț. În respectivul loc 

au fost depistate: la intrarea în incintă – 1 persoană nu purta mască, 1 persoană nu purta 

corespunzător masca, în holul de la intrare – persoanele nu păstrau distanța minimă 

recomandată, în interior - 1 angajată nu purta și nici nu avea mască. Persoana vinovată 

după ce a făcut rost de o mască de la superiori a revenit la locul de muncă având o 

atitudine revoltătoare nemotivată și cu argumente nejustificate precum că nu ar lucra cu 

publicul. Agenții de poliție nu au dat dovadă de fermitate în atitudine. La final s-a decis 

aplicarea avertismentului verbal. 

Până la prima destinație și după prima verificare delegatul ASUM a constatat că agenții 

de poliție nu respectă art. 26 (a), (d), (l) din Legea 320/2012 cu privire la activitatea 

Poliției și statutul polițistului – lipsă atitudine fermă, lipsă inițiativă și perseverență, 

lipsă prezentare și legitimare. 

Cazul 2.  

Printre imediat următoarele persoane, a fost cazul unui tânăr de pe stradă care a fost 

atenționat și i s-a adus la cunoștință despre obligativitatea purtării măștii, fiind rugat 

respectuos să-și pună pe față masca de protecție. Aceasta nu a respectat indicațiile 

noastre și se îndrepta în continuare hotărât în direcția proprie de interes. După o bună 
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distanță de ținut pasul cu acesta, agenții de poliție nu au inițiat nicio acțiune concretă, 

să-l oprească, să-l identifice sau să întreprindă alte acțiuni conform legii.  

Se constată lipsa personalului instruit. Respectiv – ce facem când cineva refuză să se 

supună ordinelor agenților de poliție? Când și cum îl imobilizăm? Ce facem cu gentuțele 

pe care doi dintre polițiști le purtau în mână și le-ar fi incomodat eventualele acțiuni de 

imobilizare. 

Recomandăm: evitarea purtării gentuțelor, echiparea personalului cu cătușe pentru 

orice eventualitate. 

Întâmpinând chiar de la bun început cele 2 situații descrise, pentru buna desfășurare a 

lucrurilor, s-a decis de comun acord aplicarea avertismentului verbal în mod egal tuturor 

persoanelor, indiferent de situația întâmpinată.  

Cazul 3. 

La oprirea unei persoane fizice care nu purta mască și căreia ne-am adresat, aceasta însă 

se prefăcea a nu cunoaște limba română, răspunzându-ne în limba rusă și insistând că 

nu înțelege mesajul transmis. Nici una dintre persoane nu a putut să comunice în limba 

rusă. Situație fără soluție. 

Recomandăm: formarea echipelor din minim 1 persoană vorbitoare de limba română 

și una vorbitoare de limba rusă. 

Cazul 4. 

Pe durata acțiunii, mulți dintre cetățeni, pentru a ieși din situație, afirmau că nu pot purta 

mască din cauza diferitor boli – fie de inimă, fie respiratorii. Nimeni însă nu putea să 

prezinte un permis medical în acest sens, chiar și la solicitarea noastră insistentă. 

Constatăm că nu se aplică legea pentru acest aspect. 

Recomandăm: prezentarea în mod obligatoriu a buletinului de identitate și a permisului 

medical de către cetățeni. În caz contrar, aplicarea prevederilor legale este obligatorie. 

Cazul 5. 

Tânărul din Bălți fără mască. Acesta s-a arătat indignat de faptul că Inspectoratul de 

Poliție Edineț și-a permis să facă astfel de acțiuni, indicându-ne că dumnealui în Bălți 

merge liber pe stradă fără mască pe lângă polițiști și că nimeni nu-i face observație, că 

acolo Poliția nu întreprinde astfel de acțiuni. Din acest punct de vedere, remarcăm 

interesul și grija Inspectoratului de Poliție Edineț pentru siguranța și sănătatea publică 

a cetățenilor săi. 
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Recomandăm: efectuarea câtor mai multe astfel de acțiuni comune, astfel ca populația 

să se obișnuiască cu respectarea legislației. 

Cazul 6. 

Vitrina frigorifică. Fiind în unul din magazinele alimentare din piața agricolă, după ce 

am făcut observație câtorva persoane privind purtarea corectă a măștilor, unul dintre 

polițiști a întrebat vânzătoarea dacă vitrina frigorifică are nu știu ce autorizații. Am 

reamintit domnului polițist că scopul nostru de astăzi vizează doar măsurile de protecție 

împotriva răspândirii și infecției Covid-19, respectiv purtarea măștii, distanța socială și 

nu trebuie să facem abateri de la scopul inițial.  

Recomandăm: respectarea scopului stabilit pentru fiecare control efectuat.  

Cazul 7. 

Aflați în piața agricolă, aproape de sfârșitul sesiunii de lucru, unul dintre polițiști, având 

în față o persoană fără mască, după ce i-a făcut observație privind nerespectarea măsurii 

obligatorii de purtare a măștii, a scos un proces-verbal pentru a-l întocmi. Delegatul 

ASUM i-a reamintit să tratăm în mod egal toate persoanele verificate doar prin 

avertizare verbală, așa cum am stabilit inițial după verificarea primelor persoane. 

Recomandăm: tratarea în mod egal a măsurilor generale stabilite per acțiune 

desfășurată vizavi de cetățeni. 

Concluzii: 

• La data prezentului Raport, respondenții la sondajul de opinie cu privire la 

Gradul de satisfacție al cetățenilor vizavi de activitatea Inspectoratului de Poliție 

Edineț, au indicat principalele 2 probleme: intensificarea muncii pe teren și 

nivelul de pregătire (a se vedea mai jos). În urma primei noastre acțiuni 

desfășurate în comun, cea din urmă problemă o putem confirma; 

 
• În total au fost avertizate verbal cca 300 persoane. Din păcate persoanele nu 

tratează cu seriozitate problema Coronavirusului existent. Masca este purtată 
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formal, în foarte multe cazuri chiar nepurtată, ținută în buzunar, iar alții nici nu o 

aveau asupra lor. Persoanelor care încălcau măsurile de protecție li s-a explicat 

riscurile la care se expun. Principalele persoane juridice depistate cu probleme: 

Î.S. ”Poșta Moldovei” Edineț – 1 angajată fără mască, FinComBank - 2 angajați 

fără mască, Supermarket Linella – 1 client în interior fără mască, ulterior evacuat; 

Supermarket Igora – 1 vânzătoare cu mască purtată necorespunzător, 3 clienți 

fără mască, piața agricolă și Î.M. ”Piața orășenească” – mai multe persoane fără 

mască sau cu masca purtată necorespunzător. Câteva poze în atașament; 

• Pentru obiectivitate, transparență și profesionalism propunem o grilă supusă 

modificărilor cu privire la calcularea amenzii, aplicabilă pentru următoarele 

acțiuni din același domeniu. Dacă există alta, se recomandă prezentarea și 

utilizarea acesteia; 

• Recomandăm de asemenea efectuarea instruirilor pentru înlăturarea carențelor și 

aplicarea recomandărilor de mai sus; 

• Sugerăm, după caz, efectuarea altor acțiuni comune cu personal din aceeași 

echipă pentru a putea observa schimbări pozitive în urma instruirii. 
 

Grilă model 

Încălcare  Persoane fizice 

Unități contravenționale 

Persoane juridice  

Unități contrav. x N% angajați 

depistați 

Lipsă mască   

Purtarea măștii 

necorespunzător 

  

Nerespectarea distanței 

sociale 

  

Neprezentarea 

permisului medical 

anti-mască 

  

Lipsă igienizant   

Alte măsuri    

Total unități    

 

Red. E.V. – S.C. la data de 01.03.2021 


