
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CIMIȘLIA 

Hotărârea nr. 06 din 19 februarie 2021 

          În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, 

urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia 

Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică constată că situaţia epidemiologică rămâne a fi 

nefavorabilă.  

         În Republica Moldova, până la data de 18 februarie 2021 au fost înregistrate în total 174 155 

cazuri, dintre care 3 717 decese și 159 931 au fost vindecate, iar 10 507 rămân a fi cazuri active, 3226 

persoane sunt spitalizate, dintre care 285 persane sunt în stare extrem de gravă.  

         În raionul Cimișlia pînă la 18 februarie sunt înregistrate 2 233 persoane bolnave cu COVID-19, 

ce constituie 4460 la 100 mii populație. Cazuri active la 18.02.2021 – 174 (348 la 100 mii populație).    

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

Topal, Bogdanovca Nouă, Mereni, Iurievca. Cele mai afectate grupe de vârstă sunt 61-70 ani – 27,7% 

și 51-60 ani – 26,36%. Sunt înregistrate - 64 cazuri de deces sau 2,86%.  

           Reieșind din cele menționate, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică,  

HOTĂRĂŞTE: 

        1. Se ia act de conținutul Hotărârii nr.45 din 15.02.2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de 

Sănătate Publică.  

        2. Se prelungeşte până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul raionului Cimișlia,  

starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr.29 din 03 decembrie 2020 a Comisie 

Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie 

de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel raional.  

        3. Se mențin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel raional, 

prevăzute în Hotărârea nr. 29 din 03 decembrie 2020 a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate 

Publică.  

        4. Se mențin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de 

stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform Anexei nr.1 a Hotărârii nr. 1 din 14 ianuarie 

2021 a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică.  

        5. Se interzice desfășurarea activităților unităților comerciale de deservire pentru genurile de 

activitate incluse în codul CAEM 56.30 şi codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a 

unităţii (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, night-club, discotecă, club etc.).  

        6. Se  interzice  desfășurarea  activităților  de  deservire  în  unitățile  de alimentație   publică   

(de   tipul   restaurantelor,   barurilor,   cantinelor,   cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație 

publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, în  

intervalul  orelor  22.00 - 07.00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet, prin 

unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în 

incinta sau teritoriul unității.  

        7. Punctul 20 din Anexa la Hotărârea nr. 11 din 14 iulie 2020 a Comisiei Teritoriale 

Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție: Se admite organizarea şi 

desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică cu:  



         - participarea unui număr mai mic de 30 de invitați, dar nu mai mult de 50% din capacitatea 

localului cu respectarea distanței sociale de 1,5 m între persoane;  

         - respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei 

COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică;  

         - coordonarea listelor invitaților cu Centrul de Sănătate Publică Hîncești (Cimișlia).  

        8. Punctul 5.4 din Anexa la Hotărârea nr. 11 din 14 iulie 2020 a Comisiei Teritoriale 

Extraordinare de Sănătate Publică se expune în următoarea redacție:  

         - limitarea numărului de persoane în transportul rutier (taxi) în trafic local, raional și interraional 

– la 60% din capacitate până la data de 01 aprilie 2021 cu revizuire ulterioară.  

        9. Se stabilește pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț, prestări  servicii   

în   spații   închise,  admiterea   concomitentă   în   spațiul comercial de deservire a unui număr limitat 

de clienți, reieșind din normativul de 1vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă (suprafața fără 

echipamente comerciale).  

      10. Se sistează desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor în incinta caselor de cultură, 

prezentarea activității artistice fiind organizată în regim online.  

      11. Se propune conducătorilor institițiilor publice și private stabilirea unui regim flexibil sau 

special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității 

instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru 

personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată 

munca la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc 

atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului 

cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin 

mijloace de comunicare electronică.  

      12. Se dispune Inspectoratului de Poliție, Centrului de Sănătate Publică să continue supravegherea 

respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-

19.  

      13. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile 

restrictive vor fi revizuite.  

      14. Hotărârile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru 

autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul 

de activitate şi forma juridică de organizare.  

      15. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea 

respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.  

      16. 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.  

      17. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.  
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