
 

COMISIA TERITORIALĂ   EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  

CIMIȘLIA  

 

Hotărârea nr. 05 din 15 februarie 2021 

 
În temeiul art. 58 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 în plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de 

sănătate publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă. 

          În   Republica Moldova,  până  la  data  de  1 4    februarie  2021  au  fost  înregistrate în  total  170 166  

cazuri, dintre care 3 651 (2,15%)  decese. Din numărul total de cazuri - 157427 au fost vindecate, iar  

9108 rămân a fi cazuri active. 4779 persoane au forme ușoare ale bolii și urmează tratament la 

domiciliu, iar 4329 persoane sunt spitalizate, dintre care 282 persoane sunt  în stare extrem de gravă,  

(55 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată).  Sub supraveghere la domiciliu se află 

14937 persoane. 

         Până la data de 14.02.2021 în raionul Cimișlia sunt înregistrate 2158 persoane bolnave cu 

COVID-19, ce constituie 4312 la 100 mii populație. Cazuri active la 14.02.2021 – 193 (390 la 

100 mii populație). În raion sunt înregistrate 62 decese sau 2,87 % din numărul persoanelor 

infectate. Din numărul total de cazuri 1903 au fost vindecate, iar 193 rămân a fi cazuri active.  

Rata cu cea mai mare incidență de infectare (cazuri active) cu COVID-19 este în or. Cimișlia, 

satele Topal, Bogdanovca Nouă, Javgur, Ecaterinovca, Iurievca, Porumbrei.  

La data de 14.02.2021 în raionul Cimișlia au fost confirmate 2 cazuri de COVID-19. 

        Reieșind din cele menționate, Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Se ia act de raportul prezentat de șefa Direcției CSP Hîncești cu referire la situația 

epidemiologică nefavorabilă prin infecția COVID-19 . 
 
2. Se menține planul de măsuri în sănătate publică în corespundere cu gradul de alertă 

Cod Roșu cu înăsprirea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 în r-l Cimișlia. 
 

3. Ajustarea (înăsprirea) măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 de 
către conducătorii instituțiilor de învățământ, instituțiilor medico-sanitare, obiectivelor de 
prestare a serviciilor publice, agenții economici, APL. 

 
4. Se interzice, în localitătea Topal activitatea obiectivelor de comerț, alimentație 

publică, inclusiv alte activități cu excepția obiectivelor de comerț care comercializează  
produse alimentare, mărfurilor de primă necesitate, farmaciei. 

 
5. APL de nivelul I : 

5.1. Vor convoca în regim de urgență ședințele comisiilor locale cu aprobarea planului 
de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 . 

5.2. Vor prezenta planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 la CSP 
Hîncești(Cimișlia) până la data de 19.02.2021 ora 12:00. 

 
6. APL de nivelul I,  agenții economici, managerii instituțiilor  vor coordona cu CSP 

Hîncești (Cimișlia) listele participanților la diverse întruniri, seminare, înmormântări etc.  
 



7. Șefii CS Cimișlia, Gura Galbenei, Javgur: 
         Vor organiza testarea tuturor persoanelor suspecte la infecția COVID-19 la apariția primelor 

simptome de boală. 
 
8. Clerul lăcașului de cult din localitatea Topal va organiza începând cu data de 

15.02.2021 până la 29.02.2021, inclusiv serviciile devine în aer liber cu respectarea strictă a 
măsurilor de prevenire a infecției COVID-19. 

 
9. Managerii instituțiilor preșcolare și preuniversitare: 

          9.1 Vor asigura instituțiile cu biocide, degresanți, echipament de protecție în cantitățile 
necesare. 
            9.2  Vor monitoriza respectarea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 în 
instituțiile subordonate. 
 

10. Administratorii transportului public, conducătorul gării auto: 
10.1 Vor asigura unitățile de transport cu biocide, echipament de protecție în cantități 

necesare, triajul zilnic al personalului. 
10.2 Vor limita numărul de persoane în transportul rutier proporțional numărului de 

scaune disponibile în mijlocul de transport, iar în transportul de trafic urban în limita a 60 % din 
capacitatea de îmbarcare. 

 
11. Inspectoratul de Poliție  și Centrul de Sănătate Publică: 
11.1 Vor organiza raiduri în localitățile raionului în scopul sensibilizării populației și 

monitorizării respectării măsurilor de prevenire a infecției COVID-19. 
11.2 Vor prezenta săptămânal reprezentanților mass-media informația privind situația 

epidemiologică la infecția COVID-19. 
 
12.  Reprezentanții mass-media vor informa publicul despre situația epidemiologică, 

necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19. 
 
13. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-

19, măsurile restrictive vor fi revizuite. 

 
14. Hotărârea Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică Cimișlia este 

executorie pentru autoritățile administrației publice  locale, pentru persoanele fizice și juridice, 
indiferent de domeniul de activitate și forma juridica de organizare. 

 
15. Nerespectarea  măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre 

constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere 
contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 

 
16. Prezenta  Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina 

oficiala a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.  
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