
  COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CIMIȘLIA 

 

Hotărârea nr. 12  din 15 martie 2021 

 

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

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și ca 

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

Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică constată că situaţia epidemiologică se agravează rapid. 

Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în 

cod roșu de alertă, majorarea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea 

ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, 

răspândirea comunitară intensă, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic al 

infecției cu COVID-19 în Republica Moldova. 

Numărul cazurilor infecției COVID-19 în Republica Moldova constituie 204 463 cazuri. În raionul  

Cimișlia numărul cazurilor infecției COVID-19 a atins cifra 2638 de cazuri. În ultimele 14 zile au 

fost înregistrate 232 cazuri de infecție COVID-19. Numărul decedaților a atins cifra 80. 

Pornind de la cele menționate, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de conținutul hotărârii nr.50 din 12.03.2021 a Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică. 

2. Se ia act de informația prezentată de către Centrul de Sănătate Publică Cimișlia cu 

privire la situația epidemiologică prin infecția COVID-19. 

2.1. Se instituie conform gradului de risc gradul de alertă „Cod Roșu” în localitățile: 

- Hîrtop – 292,3 la 100 mii populație; Selemet – 257,06 la 100 mii populație; Mihailovca – 808,79 

la 100 mii populație; Cicur Mingir – 1334,1 la 100 mii populație; Topala – 1117,3 la 100 mii 

populație; Cimișlia – 570,53 la 100 mii populație; Dimitrovca – 2611,9 la 100 mii populație; 

Javgur – 230,23 la 100 mii populație; Cenac – 1448,46 la 100 mii populație; Gura Galbenei – 

179,92 la 100 mii populație; Fetița – 557,10 la 100 mii populație; Porumbrei – 383,72 la 100 mii 

populație; Codreni – 1084,5 la 100 mii populație; Valea Perjei – 146,62 la 100 mii populație; 

Suric – 264,90 la 100 mii populație; Gradiște – 398,63 la 100 mii populație; Marienfeld – 191,20 

la 100 mii populație; Batîr – 183,40 la 100 mii populație; Hîrtop – 292,39 la 100 mii populație; 

Bogdanovca Veche – 428,08 la 100 mii populație; Satul Nou – 157,97 la 100 mii populație; 

Ialpujeni – 101,31 la 100 mii populație; Ecaterinovca – 111,1 la 100 mii populație; Albina – 

280,11 la 100 mii populație; Lipoveni – 248,34 la 100 mii populație; Iurievca – 229,35 la 100 

mii populație; 

    2.2.     Gradul de alertă „Cod Portocaliu” este atribuit localității: 

- Troițcoe – 98,42 la 100 mii populație;  

   2.3.   Gradul de alertă „Cod Galben” este atribuit localității Sagaidac – 45,02 la 100 mii 

populație. 

2.4.      Se menține starea epidemiologică satisfăcătoare în următoarele localități : 

- Munteni, Zloți, Prisaca, Artemonovca, Bogdanovca-Nouă, Mereni, Maximeni, Schinoșica, 

Sagaidacul Nou, Coștangalia, Ivanovca Nouă. 

 În localitățile menționate în ultimele 14 zile nu au fost înregistrate cazuri infecției COVID-19. 



3. Începând cu 16 martie 2021, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică 

dispune organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ din teritoriul raionului în  

funcție de gradul de alertă atribuit localității, în baza indicatorului incidenței la 100 mii populație, 

conform următoarelor scenarii: 

3.1. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă „Cod Verde” sau „Cod Galben” 

(incidența mai mică de 49 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile) – participarea 

zilnică a preșcolarilor, elevilor și studenților cu prezență fizică în instituțiile de învățământ, cu  

respectarea  strictă  a  normelor  de  sănătate  publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19. 

3.2. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă „Cod Portocaliu” (incidența 

cuprinsă între 50 și 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile): 

(i) Participarea  zilnică  cu  prezență  fizică  în  instituțiile  de  învățământ  a  

preșcolarilor,  elevilor din învățământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-XII-a, ), precum 

și a elevilor din învățământul profesional tehnic antrenați în stagiile de practică, cu respectarea strictă 

a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19; 

(ii) Participarea  zilnică  în  procesul  educațional  la  distanță  a  elevilor și studenților 

din celelalte clase și ani de studii. 

3.3. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă „Cod Roșu” (incidența mai mare 

de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile): 

(i) Participarea  zilnică  cu  prezență  fizică  în  instituțiile  de  învățământ  a     

preșcolarilor și a elevilor din învățământul  primar; 

(ii) Participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a unui contingent 

de 50% din numărul total de elevi ai claselor absolvente (a IX-XII ) și a elevilor și studenților din 

anii terminali din învățământul profesional tehnic ; 

(iii) Participarea  zilnică  în  procesul  educațional  la  distanță  a  elevilor și studenților 

din celelalte clase și ani de studii. 

 

 

4.   Se interzice activitatea instituțiilor extrașcolare cu prezența fizică a elevilor cu 

posibilitatea revizuirii interdicției reieșind din situația epidemiologică la infecția COVID-19. 

 

5.     Se dispune Inspectoratului de Poliție Cimișlia, Centrului de Sănătate Publică Hîncești 

să intensifice verificarea și supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor 

de prevenire şi control a infecției COVID-19. 

 

6.     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. 

 

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

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

 

8.  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. 

 

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

oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.  
 

 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ  

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CIMIȘLIA 

  

http://www.raioncimislia.md/
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