
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE  
PUBLICĂ A RAIONULUI CIMIȘLIA 

 

             Hotărârea nr. 28 din 14 octombrie 2020 
 

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății 
publice (Monitorul Oficial 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a 
analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia teritorială extraordinară de sănătate 
publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal 
de tendințele negative  atestate în raion. În scopul sporirii eficienței măsurilor de prevenire și 
control a infecției COVID-19, Comisia teritoarială extraordinară de sănătate publica, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Se instituie, începând cu 13 octombrie 2020, stare de urgența în sănătate publică 

în raionul Cimișlia  pentru care a fost stabilit gradul de alerta „Cod Roșu”, conform Anexei, 
în baza indicatorilor nivelului de risc a1 transmiterii virusului SARS-CoV-2, calculați si 
prezentați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. 

2. Se modifică  pct. l.l., alineatul 6 — Măsuri de protecție pentru alegatori, din 
Instrucțiunea privind modalitatea de organizare și de asigurare de către Comisia Electorală 
Centrală a scrutinelor electorale, în condițiile situației pandemice cu infecția COVID-19, 
aprobată prin Hotărârea CNESP nr. 24 din 12 august 2020, după cum urmează: 

 - accesul în secția de votare și sediul organelor electorale va fi permis doar 
alegatorilor care vor purta masca de protecție. Biroul electoral al secției de votare de 
circumscripție va oferi, cu titlu gratuit, câte o mască de protecție fiecărui alegator. 

3. Se modifica pct. 3.9. si pct. 3.10. din Instrucțiunea privind modalitatea de 
organizare și de asigurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale, în 
condițiile situației pandemice cu infecția COVID-19, aprobată prin Hotărârea CNESP nr. 24 
din 12.08.2020, după cum urmează: 

3.1. Punctul 3.9 se expune în următoarea redacție: 

„3.9. Persoanele care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute (temperatura mai 

mare de 37 grade Celsius, tuse, respirație îngreunată, etc.) și se prezintă la secția de votare în 

ziua alegerilor pana la ora 15.00, nu vor fi admise în incinta secției de votare, dar vor fi înscrise 

in lista pentru votare la domiciliu. Pentru persoanele cu manifestări clinice de boală, dar care s-

au apropiat la secția de votare după ora 15.00, se vor crea condiții de votare prin asigurarea cu 

mască, mânuși, trecerea prioritară până la cabina de vot, sau contactul minim cu persoanele 

aflate în secția de votare. După plecarea persoanei suspecte, va fi efectuat procesul de  

dezinfecție a tuturor suprafețelor cu care a contactat persoana, înainte ca altă persoană să 

contacteze cu ele. Acestor alegători li se va recomanda să se autoizoleze și să informeze 

telefonic medicul de familie, iar la necesitate să solicite 112. Accesul în secția de votare in 

orele votării 08.00-21.00 se va permite, indiferent de starea de sănătate, doar pentru alegatorii, 

care se vor prezenta la secțiile de votare din afara țării și cele pentru alegatorii cu domiciliul 

din stânga Nistrului. 

1.1. Punctul 3.10 se expune in următoarea redacție: 

„3.10. Alegatorii care sunt în autoizolare (pentru tratament la domiciliu, persoane 

contacte, persoane revenite de peste hotare din zona roșie și cei care manifestă simptome ale 

infecției respiratorii acute) își vor putea exercita dreptul la vot la locul aflării, prin depunerea 

unei cereri la biroul electoral a1 secției de votare unde își are înregistrarea la 

domiciliu/reședința alegatorul. Cererile pot fi depuse în scris sau în formă verbală, începând 

cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18:00 a zilei precedente votării. În ziua 



votării, cererile pot fi făcute pana la ora 15:00.” 

2. Se solicită Inspectoratului de Poliție, Centrului de Sănătate Publică, ANSA,  
să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de 
prevenire și control a infecției COVID-19. 

4. Hotărârea Comisiei extraordinare de sănătate publica a raionului Cimișlia 
este executorie pentru autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele fizice și 
juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare. 

5. Se recomanda reprezentanți1or mass-media de a informa publicul despre 
necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID- 19. 

6. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre 
constituie pericol pentru sănătatea publica si va servi temei pentru tragere la răspundere 
contravenționala si/sau penala a persoanelor vinovate. 

7. Prezenta Hotărâre intra în vigoare din momentul emiterii și se publică pe 
pagina oficială a Consi l iu lu i  Ra iona l  C imiș l i a .   

 

 

 

 

Președintele Comisiei                                                                           Tamara Pascari 

Șef Direcție CSP Hîncești 

 

Vicepreședinte al Comisiei                                                                   Polina Jucovscaia    

Vicepreședinte al raionului                                                                  Ghenadie Grosu 

 

 

 Secretar al Comisiei                                                                              Ludmila Ghenciu  



                            Anexă la Hotărârea nr. 34 din 13.10.2020 

a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică 

 
Nr. d/o  

 

Teritorii administrative 

Incidența la 100 mii de 

populație în ultimele 14 zile 

Gradul de alertă 

  

 

 

 

1. Anenii Noi 316  

2. Bălți 362  

3. Basarabeasca 330  

4. Briceni 163  

5. Cahul 218  

6. Călărași 245  

7. Cantemir 102  

8. Căușeni 140  

9. Ceadîr-Lunga 124  

10. Chișinău 798  

11. Cimișlia 375  

12. Comrat 181  

13. Criuleni 112  

14. Dondușeni 143  

15. Drochia 214  

16. Dubăsari 161  

17. Edineț 440  

18. Fălești 128  

19. Florești 232  

20. Glodeni 152  

21. Hîncești 89  

22. Ialoveni 374  

23. Leova 89  

24. Nisporeni 256  

25. Ocnița 162  

26. Orhei 139  

27. Rezina 118  

28. Rîșcani 132  

29. Sîngerei 143  

30. Șoldănești 357  

31. Soroca 88  

32. Ștefan-Vodă 242  

33. Strășeni 214  

34. Taraclia 270  

35. Telenești 182  

36. Transnistria 251  

37. Ungheni 163  

38. Vulcănești 388  



 


