
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ                COMISIA SITUAȚII EXCEPȚIONALE               
    DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CIMIȘLIA                                        A RAIONULUI CIMIȘLIA                                   

   

 

HOTĂRÂREA Nr.26/17 

din 08 octombrie  2020       

                                                                                                                      

           În temeiul pct. 6, 7 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, art. 55 alin. 2 din 

Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, urmare a analizei 

evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia situații excepționale și Comisia teritorială 

extraordinară de sănătate publică Cimișlia constată că situaţia epidemiologică este 

nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite 

unităţi administrativ-teritoriale ale raionului, ținînd cont de Hotărîrea nr. 33 din 28 

septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, de capitolul 11 din 

Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) aprobat  

prin Hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică nr. 30 din 11 septembrie 2020 și 

în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei 

COVID-19, precum şi a eficienţei gestionării resurselor, Comisia situații excepționale a 

raionului Cimișlia și   Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică Cimișlia: 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de prevederile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.33 din 28 

septembrie 2020. 

2. Se ia act de prevederile Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip 

nou (COVID-19) – versiunea 2, abrobat prin Hotărârea comisiei naționale extraordinare 

de sănătate publică a Republicii Moldova nr.30 din 11 septembrie 2020. 

3. Se ia act de Raportul prezentat de șef, Centrul de Sănătate Publică teritorial Hîncești cu 

referire la situația epidemiologică nefavorabilă prin COVID-19. 

4. Autoritățile administrației publice locale, conducătorii instituțiilor, toate persoanele 

juridice, indiferent de tipul de proprietate și formă juridică de organizare, precum și 

cetățenii raionului Cimișlia, alte persoane fizice aflate pe teritoriu raionului, vor asigura 

respectarea strictă a prevederilor și măsurilor de control și combatere a infecției COVID-

19, stabilite în Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a 

Republicii Moldova nr.33 din 28 septembrie 2020, precum și Planul de acțiunii privind 

asigurarea respectării măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 în gradul 

de alertă “COD ROȘU”. 

5. Se stabilesc, începînd cu 10 octombrie 2020 pînă la 24 octombrie 2020, pentru o perioadă 

de 14 zile, cu revizuirea ulterioară a evoluției stării epidemiologice din raion, următoarele 

măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19: 

5.1. Măsuri restrictive generale:  

5.1.1.Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei etc.), în grupuri mai mari 

de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi 

obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.  

5.1.2.Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara 

domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: 

(i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la 

distanţă,  



(ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; 

(iii) deplasarea pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amînată;  

(iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amînate.  

5.1.3.Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de 

distracţii şi zone de agrement.  

5.1.4.Interzicerea desfăşurării activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta 

cinematografelor; 

5.1.5.Respectarea regulilor de igienă a mâinilor și regulilor de igienă respiratorii;  

5.1.6.Sistarea activității transportului interurban și urban, cu excepția transportului taxi (cu 

condiția depunerii declarației pe proprie răspundere); 

5.1.7.Instituirea Comisiei mixte intersectoriale (reprezentanții Centrului de sănătate publică, 

Inspectoratul de Poliție, Direcția siguranța alimentelor, Serviciul Cimișlia, 

Basarabeasca a Direcției Patrulare Sud al INSP a IGP, Agenţia Naţională Transport 

Auto) în scopul verificării implementării măsurilor de prevenire și control a infecției 

COVID-19 impuse de autorități, cu aplicarea măsurilor de rigoare ce se impun în cazul 

depistării încălcărilor; 

5.2. Măsuri de control și combatere a infecției COVID-19: 

5.2.1.Interzicerea organizării adunărilor și/sau evenimentelor în masa (culturale) de 

divertisment, sportive, sociale, religioase, publicitare, zone de agreement și altele; 

5.2.2.Interzicerea organizării și desfășurării tuturor activităților/competițiilor cu caracter 

cultural sportive, precum și alte măsuri/evenimente în spații/clădiri închise; 

5.2.3.Interzicerea organizării ceremoniilor (nunți, cumătrii, omagieri, mese de pomenire, 

petreceri etc.) în orice instituție indiferent de statut public sau privat; 

5.2.4.Suspendarea activității frizeriilor și saloanelor de frumusețe, cabinetelor 

cosmetologice; 

5.2.5.Suspendarea activității pieții din or. Cimișlia și tuturor piețelor din localitățile rurale 

(s. Selemet, s. Batîr, s. Sagaidac, s. Gura-Galbenei, s. Troițcoe); 

5.2.6.Suspendarea activității unităților de alimentație publică de stat și private cu 

permisiunea prestării serviciilor de catering; 

5.2.7.Suspendarea activității unităților comerciale care prestează servicii cu ridicata  

         (cu excepția SRL“ECONOM”,  SRL„GHIGHEA”, SRL“LINELLA”, 

SRL“BASARABIA”, SRL“GHIOCEL NEGRU”, SRL„SALAMER COM”) și  

comerțul cu amănuntul (cu excepția magazinelor Orange, Unite, Moldcell, 

Moldtelecom, Poșta Moldovei, StarNet, Băncile comerciale și organizațiile de 

microfinanțare). 

5.2.8.Instituțiile de stat vor desfășura activitatea, asigurînd respectarea strictă a prevederilor 

și măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19, stabilite în Hotărârea 

Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova nr.33 din 

28 septembrie 2020, precum și Planul de acțiunii privind asigurarea respectării 

măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 în gradul de alertă “COD 

ROȘU” (verificarea termometriei la intrare, purtarea măștilor, dezinfectarea mâinilor 

etc.). 

5.2.9.Se permite activitatea magazinelor de construcție în regim de livrare la domiciliu; 

5.2.10.Se permite activitatea stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaze, testare 

auto, reparații auto, spălătoriile auto, vulcanizare; 

5.2.11. Se permite activitatea companiilor de construcții de toate tipurile; 



5.2.12.Activitatea instituțiilor de educație timpurie și învățămînt general din or. Cimișlia vor 

trece la modelul de instruire online, iar instituțiile de învățămînt din localitățile rurale 

vor desfășura activitatea cu prezența fizică a elevilor, cu asigurarea condițiilor de 

minimalizarea a riscurilor de infectare pentru copii și personalul instituției stabilite în 

Instrucțiunea de pregătire pentru redeschiderea și realuarea activității acestor 

instituții; 

5.2.13.Interzicerea organizării meselor de pomenire în toate localitățile raionului Cimișlia; 

5.2.14.Desfășurarea strictă a întrunilor cu caracter religios la aer liber ( în curțile bisericilor, 

mănăstirilor și alte lăcașe sfinte) cu respectarea distanței de 2 ( doi) metri între 

personae și purtarea măștilor de protecție, cu limitarea numărului de enoriași sau cu 

transmitere la distanță/online); 

6. Instituțiile medico-sanitare indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de 

organizare vor asigura acordarea asistenței medicale, tuturor persoanelor care întrunesc 

criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență medical (asigurate/neasigurate); 

6.1. Asigurarea măsurilor impuse în condițile gradului de alertă ROȘU; 

6.2. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate inclusive a măsurilor 

de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare; 

6.3.Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul 

instituției/prestatorului; 

6.4. Restricționarea vizitatorilor în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private; 

7. În dependență de evoluția si tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, 

măsurile respective vor fi revizuite.  

8. Nerespectarea măsurilor de sanatate publică expuse în prezenta hotărîre constituie pericol 

pentru sănătatea publică si va servi temei pentru tragere la răpundere contravențională 

si/sau penală a persoanelor vinovate. 

9. Prezenta Hotărâre întră în vigoare din momentul emiterii si se publică pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimislia.  

 

Președintele comisiei 

Extraodinare de Sănătate Publică                                                      Tamara Pascari 

 

Președintele comisiei 
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