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Instituțiilor Publice și Private de profil sportiv 

 din Republica Moldova 

 

În scopul prevenirii răspândirii epidemiei virusului COVID -19 și în legătură cu 

interzicerea organizării și desfășurării manifestărilor sportive/antrenamentelor/întrunirilor în 

masă în instituțiile publice și private cu profil sportiv din țară ( școli spor tive, centre sportive, 

săli de sport) Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării vine cu următoarele precizări:  

- se interzice desfășurarea antrenamentelor în instituțiile publice și private cu profil sportiv 

până la data de 23 martie 2020 (Ordinul MECC nr. 292/2020); 

- se suspendă organizarea competițiilor, cantonamentelor, manifestărilor sportive cu 

participarea unui număr mai mare de 50 persoane până la data de 1 aprilie 2020 (Ordinul MECC 

294/2020); 

- conducătorii instituțiilor sportive vor plasa informația despre anularea 

competițiilor/antrenamentelor/manifestărilor inclusiv și pe pagina oficială a instituției;  

- se recomandă instituțiilor să informeze angajații despre măsurile de prevenire a infecției 

COVID-19; 

- administratorii instituțiilor sportive vor interzice accesul persoanelor străine în 

instituțiile publice și private  cu profil sportiv;  

- directorii instituțiilor vor asigura procesul de igienizare a tuturor spațiilor cu substanțe 

dezinfectante pe bază de alcool (70%);  

- zilnic se va monitoriza prin intermediul profesorilor antrenori starea sănătății în rândul 

sportivilor/angajaților (prin contact telefonic şi alte mijloace tehnice de comunicare); 

- aplicarea recomandărilor ANSP pentru persoanele  care au revenit din regiunile cu 

izbucniri în focare de COVID-19 sau care au avut contact cu o persoană bolnavă de COVID -19. 

În cazul apariției cazurilor de infecții respiratorii acute vor informa operativ Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării la  următoarele adrese electronice: 

ivan.gheorghiu@mecc.gov.md, petru.mutruc@mecc.gov.md ion.iacub@mecc.gov.md . 
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