
                               Comisia Situaţii Excepţionale a raionului Cimișlia 

                     Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Cimișlia 
 

                                         DECIZIA nr.5  din 20 martie 2020 
 

  

 Privind evoluția situației epidemiologice a infecției 

 cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) în RM şi raionul Cimișlia. 

 

       Privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 a fost examinată situația 

epidemiologică prin COVID-19, inclusiv tendințele de evoluție a bolii la nivel global, 

regional și național. Se constată că la data  de 19 martie 2020, în Republica Moldova au fost 

înregistrate 13 cazuri noi de infecție cu Coroonavirus de tip nou (Covid-19) confirmate, 

dintre care 7 cazuri sunt de import și 6 cazuri de transmitere locală, respectiv numărul total 

a ajuns la 49 persoane. Sunt înregistrate 96 de persoane suspecte la infecția cu COVID-19. 

A fost înregistrat un caz de deces la o persoană diagnosticată cu COVID-19. 

      La data de 19.03.2020 în raionul Hîncești sunt înregistrate 13 cazuri de COVID-19 

confirmate în localitățile Bălceana și Sofia. Este înregistrat un caz de deces în s. Bălceana. 

În raionul Cimișlia sunt înregistrate 3 cazuri suspecte la infecția COVID-19, 2 cazuri sunt 

spitalizate în instituțiile specializate din Chișinău, un caz se monitorizează la domiciliu, 

Comisia Situații Excepționale și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a 

raionului Cimișlia,  

DECIDE: 

   
1. Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de 

învățământ general, profesional, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, cu revizuirea 

ulterioară a termenului indicat, în funcție de situația epidemiologică. Organizarea 

procesului educațional în instituțiile de învățământ de toate nivelurile la distanță prin 

utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în perioada în care este 

restricționată desfășurarea procesului educațional în incinta instituțiilor de învățământ.  

2. Reluarea, începând cu data de 23 martie 2020, ora 00:00: 

- a activității de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unitățile 

comerciale specializate; 

- a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole 

specializate ce comercializează semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte materii 

prime și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al producătorilor agricoli 

și al companiilor din industria alimentară; 

- a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a 

pieselor de schimb și altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de 

transport și utilajului agricol (Testarea-Auto,Vulcanizarea cu prezentarea actelor: permis 

autorizare și permis CSP); . 

3. I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, va 

acorda doar servicii de necesitate stringentă: eliberarea actului de identitate provizoriu; 

înregistrarea decesului; serviciile cadastrale, înregistrarea și licențierea unităților de drept. 

4. Î.S. „Poșta Moldovei”, prin intermediul subdiviziunilor sale, va acorda doar 

servicii de necesitate stringentă. 

 

        

 



5.  Agenții economici, care desfășoară  activitate economică, pe perioada instituirii 

stării de urgență, sunt obligați să asigure accesul colaboratorilor biroului Național de 

Statistică, responsabili de înregistrarea prețurilor de consum la mărfuri și servicii, pentru 

exercitarea atribuțiilor sale, asigurarea respectării normelor pentru  reducerea răspîndirii 

infecției COVID-10. 

6.  Președintele raionului va asigura alocarea prin Dispoziție, mijloace financiare 

în sumă de 100 mii lei, din fondul de rezervă, pentru achiziționarea în regim de urgență a 

următoarelor bunuri: 

1) mănuși medicale – în cantitate de 2000 bucăți. 

2) măști medicale – în cantitate de 1000 bucăți. 

3) Dezinfectanți – în cantitate de 200 bucăți. 

4) Combustibil pentru serviciile implicate. 

5) Alte necesare pentru asigurarea securității publice raionale.   

7. Autoritățile publice locale de nivelul I și II, toate persoanele juridice de drept 

public și de drept privat înregistrate înteritoriul raionului, indiferent de tipul de proprietate și 

forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii raionului și alte persoanele fizice aflate 

la momentul actual pe teritoriul raionului, vor asigura executarea tuturor prevederilor 

Hotărârilor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate 

publică  și Comisiei pentru situații excepționale emise în perioada 28 februarie 2020 – 20 

martie 2020. 

               8.   Primarii localităților: 

− vor convoca în regim de urgență ședința Comisiei pentru Situații Excepționale 

și vor crea celula de criză, în componența primarului lucrătorului medical, 

inspectoratul de poliție, 1-2 consilieri. 

− vor monitorizarea situația epidemiologică în localități cu prezentarea 

informației zilnic în adresa celulei de criză raionale pe adresa electronică: 

centru.cimislia@mail.ru sau la numărul de tel: 0797110806, 024122088. 

− vor informa populația locațităților despre măsurile întreprinse de către autorități 

și vor contribui la implementarea, respectarea măsurilor de prevenire a infecției 

COVID-19. 

9.  Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui 

comisiei pentru situații excepționale, dlui Marin Brînză, președintelui comisiei teritoriale 

extraordinare de sănătate publică, dnei Pascari Tamara, șefului, Inspectoratului de Poliție 

Cimișlia, comisar-principal, Dl Doni Oleg.  
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