
 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

RAIONUL CIMIȘLIA 

 

Hotărîre nr. 22 din 01 octombrie 2020 

 
    Bilantul cazurilor de infecție  cu COVID-19 in Republica Moldova la data de 

01.10.2020 a ajuns la 53 042 cazuri, persoane tratate-38997, decese-1320. În ultimele 24 

ore au fost confirmate 1013 cazuri noi de infectie cu COVID-19. 

    In raionul Cimislia sunt inregistrate 438 persoane. Cele mai multe cazuri sunt 

inregistrate in or. Cimislia-225, s. Gura-Galbena-54, s. Mihalovca-18, s. Selemet-16, s. 

Ciucur-Mingir 15 s. Sagaidac-12. 

   In institutia de invatamint gimnaziu ”Ștefan cel Mare” , r. Cimișlia s. Mihailovca s-a 

confirmat un caz de infecție COVID-19, la o profesoară. Ultima zi de activitate a D-ei 

fiind la data de 25.09.2020. D-na profesoară a elevilor din 5 clase: V, VI, VII, VIII, IX, în 

total cu 102 elevi, a avut contact cu 5 profesori.  

    La data de 30.09.2020, in cadrul IP Gimnaziul Cenac, r. Cimișlia, s-a confirmat  caz de 

infectie COVID-19, la angajată institutiei de învățămînt. Utlima zi de activitate fiind la 

data de 25.09.2020, avind contact cu 3 profesori , 5 persoane auxiliare. 

-I-14 elevi; 

-II-14 elevi; 

-III-18 elevi: 

-IV-21 elevi. 

   În rezultatul supravegherii situatiei epidemiologice actuale, precum si a evaluarii 

nivelui de respectare a masurilor de sanatate publica, Comisia Teritorială 

Extraordinară de Sanatate Publică,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. A organiza procesul educational in institutia gimnaziu ,, Ștefan cel Mare” s.    

Mihailovca, raionul Cimislia, conform modelului on-line din data de 01.10.2020 pina la 

data de 09.10.2020, in clasele: V, VI, VII, VIII, IX, în total cu 102 elevi. 

Plasarea in autoizolare la domiciliu a angajatilor instituției de învățămînt care au avut 

contact cu persoana confirmată cu infecție COVID-19. 

2.  A organiza procesul educational in institutia IP Gimnaziul Cenac, r. Cimislia, conform 

modelului on-line din data de 01.10.2020 pina la data de 09.10.2020. în clase: 

-I-14 elevi; 

-II-14 elevi; 

-III-18 elevi: 

-IV-21 elevi. 

3.  Plasarea in autoizolare la domiciliu a angajatilor instituției de învățămînt care au avut 

contact cu persoana confirmată cu infecție COVID-19. 

4.  In dependenta de evolutia si tendinta situatiei epidemiologice a infectiei COVID-19, 

masurile respective vor fi revizuite. 

5. Nerespectarea masurilor de sanatate publica expuse in prezenta hotarire constituie 

pericol pentru sanatatea publica si va servi temei pentru tragere la rapundere 

contraventionala si/sau penala a persoanelor vinovate. 

6. Prezenta Hotarire intra in vigoare din momentul emiterii si se publica oficiala a 

Consiliului Raional Hincesti. 

 
Președinte al Comisiei,    

Șef Direcție CSP Hîncești                                 

Tamara Pascari  



 

   

 
 

 

 


