
COMISIA PENTRU S I'I'UA'II I EXC II P]-IONA LE A RAIONTJI,TJI CIM ISI,IA

D E C lZl E Nr.02
din 16 aprilie 2021

in conforrnitate cu art. 22 din Legea nr,2l2l20o4 privind regimul starii de urgen{a" de

asediu qi de r[zbot,art.2 din l-lotdrdrea Parlamentului nr.4912021 privind declararea st[rii de

urgenfd, Regularnentul Cornisiei pentru Situa[ii Exceplionale a ltepublicii Moldova, aprobat

prin I{otdrdrea Guvernului nr.134012001, Regulamentul cu privire la activitatea Cornisiei
pentru Situalii Excep{ionale a raionului Cirniqlia aprobat prin Dispozifia nr. 64-d din

02.09.2015 ,Corrisia pentru Situa{ii lrxcep{ionale a raionului Cirniqlia;i Comisia J'eritoriala

Bxtraordinard clc Sdnatatc Publica Cirliqlia, in qedinfa cornund

DECID:

1. Se ia act de infbrma{ia prezentat[ de dna Tamara Pascari, sefa Centrului de Sdndtate
Publica Hinceqti, privind situafia epidemiologic5, cauzatd, de COVID-19 in r. Cimiqlia, in
perioada 01.04.2021-14.04.2021 (Anexa nr. I ).

2. Se modificd pct. 10 din Decrzia Nr. 15/01 din 05,04.21 a CSE a raionului Cimislia si

Cl'lrSP Cirniqlia care va avea urmf,torul confinut:

-,.10. in localita[ile unde este declarat.,Cod verde",,"Cod galben" sau,.Cod portocaliu"
institrrliile Ecolare desfEqoar[ proccsul de studii cu prezenqatiz.icd a tuturor elevilor.

in localitatile unde este cleclarant ",Cod roqll" qi au fbst vaccinali mai pufin rlc.iunr[tate
din nurnarul rncrnbrilor colectivului instituliilor de invdt[rndnt atunci, in aceste institulii. doar

clasele primare, clasele a 9-a qi a l2-a vor desfb;ura lec{iile cu prezen[a tlzicd in clase a

elevilor, dar dacd au fost vaccina{i mai rnult de.iurndtate din numdrul membrilor colectivului
institu{iilor de invS{dmdnt atunci, in aceste institulii, inclusiv $PT Cimiqlia, lecliile se vor
desli;ura cu prezenf a hzicd in clase a tuturor elevilor.

In cazul in care o institu{ie de invd![rndnt, incalcd regulamentele sanitare, rndsurile de

sf,ndtate publicd instituite prin deciziile Comisiei Situa{ii Exceplionale a raionului Cirni;lia
gi/sau hotirdrile Comisiei Na(ionale Extraordinare de Sdnatate Public6, iar continuarea
activit6tii sale pune in pericol sdndtatea publicS" conducdtorul Centrului de Sdndtate Publica
Ilinceqti suspend[ activitatea acesteia sau, dupii caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia.
pentru perioada stdrii de urgen{["'.

3. Se ia act de inlbrmafia dlui Marin BRINZA. $etul Sec{iei Situalii trxceplionalc
Cirniqlia, vicepreqedinlele Cornisiei pentrur Situalii l"rxcep{ionale a raionului Cimiqlia.

4. Se obliga consiliile locale ale unitAlilor admninistrativ-teritoriale din raion sd asigr-rre

alocarea in anul 2022 dir't londulrile de rezervd a surselor f-rnanciare necesare, iar prirnarii se

oblig[ sd asigure instalarea refelelor de hidran{i stradali de incendiu. rezervoarelor de

incendiu, conexiunilor de racordare la turnurile de apd pentru alimentarea autospecialelor.



5. accesul la ele qi sa asigure deservirea acestora confbrm Instruc(iunii privind eviden{a
surselor de alimentare cu apd pentru stingerea incendiilor qi supravegherea dupd starea lor pe
teritoriul Republicii Moldova.

6. Planificarea ;i executarea rndsurilor previzute in pct. 2 din prezenta Decizie sd fle
coordonate cu Sec{ia Situafii Excep!ionale Cimiqlia, iar despre mdsurile intreprirrse
persoanele responsabile sa raporteze Comisiei pentru Situalii Excep[ionale a raionului
Cimiqlia.

7. Administra[iei raionului va angaja un expeft autorizat pentru expertizarea st[rii tehnice
a casei de locuit situatd in oragul Cimislia, str, Viilor L.

8. Se propune Consiliului raional Cimiqlia s[ aloce din tbndul de rezerva al consiliului
raionl 150,0 mii lei, pentru lichidarea consecinfclor incendiului devastator care a avut loc in
data de 09.04.2021 in casa de locuit situatf, in str Viilor nr.l, or. Cimiqlia, qi sd acorde a.iutor
material in sumd de cdte  proprietarilor apartamentelor  care au
lost distruse de incendiu .

9. Prezenta FlotdrAre intrd in vigoare din momentul emiterii si se publicd pe pagina
oflcialla Consiliului raional Cimislia www.raioncimislia.rnd

Preqedintele CSE a raionului Cimiqlia,
Preqedintele raion u lu i T]SCU

Secretarul CSE a raionului Cimislia,
Secretarul consiliului raional Gheorghe NETEDU

Mihail OLAR




