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Nr. 04 
Din 04 februarie 2021   
 

Domnului Aureliu CIOCOI, 
Președinte al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 

 

 

Stimate Domnule Președinte, 
 
 

Susținem integral eforturile autorităților publice privind combaterea pandemiei. Asociația 
confirmă respectarea necondiționată a stării de urgență în sănătate publică și a măsurilor aplicate în 
cadrul acesteia de către autoritățile publice.  

 
Pct. 8 din Hotărîrea CNESP nr. 35 din 27 noiembrie 2020 prevedea următoarele: ”Se interzice 

desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de 
concerte, caselor de cultură.”  

 
Potrivit datelor preluate de pe site-ul msmps.gov.md, rezultă următoarea statistică de noi cazuri 

de infectare cu COVID-19: 

• 27.11.2020 – 1246 cazuri 

• 04.12.2020 – 1522 cazuri 

• 13.01.2021 – 808 cazuri 

• 27.01.2021 – 654 cazuri. 
 

Prin urmare, se constată o dinamică descendentă a numărului de noi cazuri de îmbolnăvire. Mai 
mult, la momentul actual, acestea s-au redus practic de trei ori în comparație cu perioada de intrare în 
vigoare a restricției menționate. 

 
Luînd în considerare evoluția descendentă a noilor cazuri de infectare, CNESP a emis Hotărîrea 

nr. 42 din 13 ianuarie 2021, care anulează interdicția pentru teatre, prin pct. 8: “Se admite 
desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor, în incinta instituţiilor teatrale, cu respectarea 
prevederilor Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicate la 
organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituţiilor teatrale, aprobată prin 
Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică .” 

 
Totodată, această Hotărâre poartă un caracter discriminatoriu față de celelalte unități din 

aceeași categorie, păstrând interdicția de desfășurare a activităților în incinta cinematografelor la 
punctul 7: „Se interzice desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta 
cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.”, deoarece în cinematografe nu sunt actori, 
ceea ce din start semnifică un număr mai redus de persoane. 
 

Propunem atenției Dumneavoastră exemplul Moscovei, unde autoritățile locale au decis 
ridicarea restricțiilor indicate, ținând cont de reducerea noilor cazuri de îmbolnăvire 
(https://www.kommersant.ru/doc/4662884?from=main).  

https://www.kommersant.ru/doc/4662884?from=main
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Un alt exemplu ne furnizează autoritățile din mun. București, care din aceiași rațiune au ridicat 
restricțiile aplicate cinematografelor, cu anumite condiții (https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/se-
redeschid-restaurantele-barurile-cinematografele-si-salile-de-jocuri-din-bucuresti-de-luni-1438636). 

 
Conform art. 4 din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător nr. 235-XVI  din  20.07.2006: ”În sensul prezentei legi, reglementarea activităţii de 
întreprinzător are loc pe următoarele principii de bază: 

a) previzibilitatea reglementării activităţii de întreprinzător;  
b) transparenţa decizională şi transparenţa reglementării activităţii de întreprinzător;  
c) analiza impactului de reglementare;  
d) reglementarea materială şi procedurală a iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii prin acte 
legislative;  
e) echitabilitatea (proporţionalitatea) în raporturile dintre stat şi întreprinzător.” 
 
În susținerea celor expuse mai sus, Asociația solicită respectuos anularea restricțiilor de 

activitate pentru cinematografe, cu respectarea măsurilor de siguranță sanitară precum ar fi:  
prezența în sală a 50% din capacitatea maximă, pentru a fi păstrată distanța, dezinfectarea, 
termometria vizitatorilor, purtarea măștilor, iar filmul nu trebuie să dureze mai mult de trei ore. 
 

În speranța unei reacții prompte, Vă mulțumim anticipat! 
 

 
Cu deosebit respect,  
Ana Groza,   
Director executiv                                
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