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RAPORT nr. 2 

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: 

9:00 – 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 

I.P. Edineț și asociația; 

2. Explicarea prevederilor legale și a consecințelor cetățenilor. Responsabil 

I.P. Edineț și asociația; 

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

Destinație: 

Mun. Edineț, or. Cupcini, prioritare locurile publice aglomerate – transport public 

local și raional, autogări, supermarketuri, piața orășenească, instituții servicii 

publice, bănci, școli, ș.a.. 

Durată:  
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Programată: 9:00 – 15:00 (cu pauza de masă) 

Efectuată: 9:30 – 12:15 (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 9:00, conform programării prealabile, din partea I.P. Edineț nu s-a prezentat 

nicio persoană la sediul Inspectoratului de Poliție. 

La 09:15 la insistența noastră solicităm personal, fapt pentru care ni se comunică să 

mergem în piața orășenească, întrucât personalul ne va aștepta la intrare. 

Astfel, cu ocazia acțiunii desfășurate, putem constata următoarele: 

1. Lipsă de comunicare internă și punctualitate. 

La fel ca și prima dată, personalul I.P. Edineț nu a fost înștiințat despre intenția de a 

desfășura acțiunea comună. Prima dată ni s-a spus să așteptăm afară că domnii 

polițiști imediat vor veni dintr-o anumită direcție, văzând că trece timpul și nu vine 

nimeni, am insistat. Atunci am presupus că e o simplă întâmplare, însă și a doua oară 

s-a întâmplat la fel. 

De data aceasta după un sfert de așteptare zadarnică, am reamintit persoanei delegate 

că încă așteptăm să vină cineva, moment în care s-a luat legătura și ni s-a comunicat 

să mergem în piața orășenească, că acolo vom găsi persoanele din partea 

Inspectoratului de Poliție. 

Totodată nu ne-a comunicat nimeni cum și cu cine putem desfășura acțiunea în or. 

Cupcini, deși aceasta a fost planificată, în fapt aceasta a rămas nerealizată. 

Recomandăm: înștiințarea cu o zi înainte a persoanelor delegate pentru fiecare 

acțiune comună. 

2. Alte constatări: 

✓ Am constatat că formarea unei echipe din 2 persoane din partea IP Edineț este 

mai practică decât cele mai numeroase; 

✓ Apreciem formarea unei echipe bilingve; 

✓ Apreciem inițiativa personalului de a se legitima periodic. Insistăm ca aceasta 

să devină o practică pe viitor; 
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✓ Nu s-a observat o claritate în stabilirea mărimii amenzii individuale – pentru 

persoanele care purtau masca sub nas sau pentru cele care nu purtau deloc. 

✓ Nu se respectă amendarea persoanelor juridice, ci se aplică doar persoanei 

fizice din încăperea juridică (în toate cazurile). 

✓ Constatăm un caz jenant în care o persoană în timp ce era amendată a atras 

atenția polițistului că masca acestuia era foarte veche și extrem de pufoasă 

(ceea ce confirmăm). Astfel, atragem atenția ca personalul implicat de ambele 

părți trebuie să fie primul exemplu dat pentru cetățeni, atât în acțiunile 

desfășurate în comun, cât și în afara acestora. 

✓ Nu am sesizat fermitatea polițiștilor în situațiile încălcate de către persoanele 

juridice. 

✓ S-au constatat încălcări de către șoferi rute interne care permit îmbarcarea 

pasagerilor mai mult decât permite autovehicul și nu păstrează distanța 

recomandată între persoane. 

✓ S-au constatat încălcări ai altor șoferi, precum și pasageri care nu purtau 

mască. 

✓ S-au constatat încălcări repetate din partea angajaților Moldindconbank care 

nu purtau mască. Unora dintre aceștia li s-a atras atenția în mod individual în 

trecut de către asociație, fapt ce au recunoscut acum, dar de data aceasta 

aplicându-li-se amendă. Tot în acest caz se constată lipsă de fermitate a 

angajaților Inspectoratului de Poliție în discuția cu directorul băncii (art. 26 

lit. a) Legea 320/2012); 

✓ S-a constatat lipsa de instruire privind cazul în care persoana vinovată refuză 

semnarea procesului-verbal, astfel că polițistul a cerut instrucțiuni de 

procedură prin telefon de la superiori. 

Recomandăm: instruirea tuturor polițiștilor cu privire procedurile privind 

modul de completare a proceselor-verbale. 

✓ S-au identificat 2 persoane care au intrat în magazine fără a purta mască. Una 

a fost escortată la poliție, întrucât nu dorea să se legitimeze, cealaltă a fost 

amendată pe lor. Pe această cale vom solicita informații despre finalitatea 

cazului persoanei escortate la poliție.  

✓ S-a constatat că în astfel de situații când persoana nu dorește să se legitimeze, 

procedura internă presupune solicitarea unui autovehicul de poliție pentru a 

însoți persoana la Inspectoratul de Poliție.  

✓ Se constată că vânzătorii/angajații nu atrag atenția clienților la intrarea în 

incintă de a purta în mod obligatoriu masca de protecție; 
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✓ S-a constatat că sporadic, 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 și perseverență, lipsă legitimare completă, conform legii. 

Concluzii: 

• Principalele persoane juridice depistate cu probleme: Moldincondbank,  

magazin Bebeluș (str. 31 August),  magazin Piese auto (str. Independenței), 

rutele de transport intern, Autogara.  

• Recomandăm de asemenea înlăturarea carențelor și aplicarea recomandărilor 

de mai sus. 
 

 

 

Red. S.C., E.V. la data de 01.04.2021 


