
 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

RAIONUL CIMIȘLIA 

 

Hotărîre nr. 23 din 02 octombrie 2020 

 
In temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sanatatii 

publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificarile  ulterioare, urmare a 

analizei evolutiei situatiei epidemiologice, Comisia nationala extraordinara de sanatate 

publica constata ca situatia epidemiologica este nefavorabila, fiind determinata in 

principal de tendintele negative majore atestate in anumite unitati administrativ-

teritoriale ale tarii (Hotarârea CNSEP nr 33 din 28 septembrie 2020). In scopul sporirii 

randamentului masurilor aplicate de prevenire si control a infectiei COVID-19, 

precum si a eficientei gestionarii resurselor, Comisia teritorială extraordinara de 

sanatate publica: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. A luat act de faptul abrogării din data de 1 octombrie 2020 a Hotararii nr. 

10 din 15 mai 2020 a Comisiei extraordinare de sanatate publica teritoriale. 

2. Măsurile de sănătate publică vor fi instituite conform Planul de pregatire 

și raspuns la infectia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) — Versiunea 2, în 

corespundere cu gradul de alertă roșu din r-l Cimișlia (Planul se anexează). 

3. Ajustarea (inăsprirea/relaxarea) masurilor de sanatate publică, ce vizeaza 

activitatea institutiilor de invatamant, institutiilor medico-sanitare, institutiilor de 

prestare a serviciilor publice, institutiilor de ordine publica, a agentilor economici, 

birourilor electorale st a sectiilor de votare, vor fi coordonate in prealabil cu Comisia 

Naționala extraordinara de sanatate publica. 

4. Se solicita Inspectoratului de poliție sa continue supravegherea 

respectarii de către persoanele fizice și juridice a masurilor de prevenire și control a 

infectiei COVID-19. 

5. Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică este 

executorie pentru autoritațile administrației publice centrale și locale, pentru 

persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridicñă de 

organizare. 

6. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre 

necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID -19. 

7. Nerespectarea masurilor de sanatate publica expuse in prezenta Hotărîre 

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

raspundere contraventionala si/sau penala a persoanelor vinovate. 

8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentrul emiterii și se publică 

pe saitul consiliului raional Cimișlia. 

 

             Presedinte al Comisiei,    

             Șef Direcție CSP Hîncești                             

            Tamara Pascari  

  

 


