
Comisia Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia

DECIZIA nr.7 din 09 aprilie 2020

în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de 
asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de 
urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,

DECIDE:

1. Se ia act de prevederile Dispoziţiei Comisiei pentru situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova, nr.4-15/2020.

2. Termenele prevăzute în Deciziile Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului 
Cimişlia nr. 1-6/2020, se prelungesc pe toată durata stării de urgenţă (conform anexei nr.l).

3. Persoanele care se află în afara domiciului/reşedinţei sau altui loc de trai, sunt 
obligate să deţină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea 
persoanei.

4. Se interzice aflarea, în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane ( cu 
excepţia grupurilor constituite din membrii familiei de gradul I-II în linie dreaptă sau 
colaterală, concubini, sau alte persoane ce au calitatea de reprezentant legal al unuia din 
membrii familiei).

5. Se suspendă, pe perioada stării de urgenţă, prestarea serviciilor de coafură şi altor 
activităţi de înfrumuseţare, cod CALM S96.02.

6. Se permite, distribuţia prin livrare la domiciliu de către producători a produselor 
agricole (arbuşti, puieţi, pomi, răsade etc.), animale (pui, raţe miei etc.) şi produse 
animaliere (lactate, carne, ouă etc.) cu autorizarea ASPE.

6.1. Autorităţilor Publice Locale de nivelul I vor monitoriza preţurile şi respectarea 
normelor privind reducerea răspîndirii infecţiei COVID-19.

7. Magazinele mici pentru comercializare produselor agricole şi agroalimentare se 
vor autoriza prin intermediu Agenţiei Sănătate Publică, cu respectarea strict a legislaţiei în 
vigoare.

8. Directorii/managerii întreprinderilor sunt obligaţi să fluidizeze rîndurile prin 
monitorizarea respectării distanţei sociale de 2 m şi numărul de clienţi aflaţi în interiorul 
clădirii.

9. Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului Cimişlia va aplica măsuri de 
vigoare conform legislaţiei ( amendă, sistarea exploatării) pentru acei agenţi economici 
autorizaţi care nu vor respecta normele legale.

10. Decizia nr.5 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru situaţii excepţionale a 
raionului Cimişlia se modifică după cum urmează:

10.1. la punctul 2 aliniatul doi textul „a activităţii de comerţ cu amănuntul a 
articolelor igienico-sanitare, prin unităţile comerciale specializate” se substituie cu textul “a 
activităţilor de comerţ cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare şi a altor produse 
conform sortimentului aprobat pentru unităţile comerciale respective”.



11. Se instituie, pe perioada stării de urgenţă, obligativitatea de a purta mască pentru 
toti cetăţenii care vizitează unităţile de comercializare a produselor alimentare, a produselor 
igienico-sanitare, începând din 10 aprilie 2020. Directorii unităţilor de comerţ vor admite în 
încăperi doar cetăţenii asiguraţi cu măşti.

12. Se va institui la nivel local de către Autoritatea publică locală de nivelul I, în 
mod obligatoriu un grup creat prin aplicaţia viber, format din Comisia pentru situaţii 
excepţionale locale, primar, medic de familie, poliţist de sector, pentru o bună comunicare şi 
coordonare pe perioada stării de urgenţă.

13. Comisia pentru situaţii excepţionale de nivel local va stabili în termen de 3 zile 
calendaristice un Plan de Acţiuni pe perioada stării de urgenţă, aprobat de către Comisia 
pentru situaţii excepţionale raionale, în care să se regăsească un grafic prin implicarea 
angajaţilor publici, agenţilor economici, voluntarilor prin dispoziţia primarului, în grup de 
3-5 persoane cu păstrarea distanţei sociale, pentru patrularea locurilor publice, informarea 
cetăţenilor prin telefon şi reţele de socializare despre necesitatea de atenţie sporită în 
asigurarea respectării autoizolării a conaţionalilor noştri reveniţi de peste hotare în 
conlucrare şi raportare Celulei de Criză.

13.1. Planul de acţiuni/graficul de monitorizare să fie adus la cunoştinţă 
Inspectoratului de Poliţie, Medicului de Familie, Comisiei pentru Situaţii Excepţionale 
raionale.

13.2. Administraţia publică locală de nivelul I va asigura cu combustibil aceste 
grupuri în deplasarea de monitorizare prin localitate.

14. Instituţiile/autorităţile responsabile de organizarea şi lansarea procesului de plată 
a pensiilor şi prestaţiilor sociale (Casa Teritorială de Asigurări Sociale, întreprinderea de 
Stat “Poşta Moldovei”, Trezoreria, Direcţia asistenţă social şi protecţie a familiei, Direcţia 
Finanţe) vor atrage personalul strict pentru a asigura funcţionalitatea procesului.

15. în perioada stării de urgenţă se stabileşte un regim special de lucru şi de 
remunerare a muncii în unităţile bugetare:

15.1. menţinerea procedurii de coordonare a încadrării personalului strict necesar 
realizării misiunii unităţii bugetare, vizate de moratoriul temporar de angajare în funcţiile 
vacante înregistrate, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 672/2019;

15.2. angajarea personalului necesar pentru asigurarea activităţii în unităţile bugetare 
din domeniile ordinii publice şi sănătăţii, prin procedură simplificată (fără concurs, fără 
trimitere la cursuri de formare iniţială), prin act administrativ al conducătorului;

15.3. dispunerea, prin act administrativ al conducătorului, a muncii la domiciliu 
pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă şi 
poate fi asigurată la distanţă în perioada stării de urgenţă, cu calcularea salariului în 
cuantum integral conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar, prin raportarea zilnică pe e-mailul instituţiei, munca îndeplinită şi volumul 
executat;

16. Se împuternicesc, prin derogare de la actele normative în vigoare, în perioada 
stării de urgenţă, conducătorii unităţilor din sectorul bugetar, cu dreptul:

16.1. de a stabili durata concediilor anuale ale salariaţilor;
16.2. de a rechema salariaţii din concediu anual de odihnă/neplătit/de studii;
16.3. de a repartiza prin ordin/ dispoziţie timpul de muncă în cadrul săptămînii, cu 

asigurarea ţinerii evidenţei timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat;



16.4. de a atribui angajaţilor exercitarea unor activităţi/atribuţii de prevenire şi 
combatere a răspîndirii infecţiei COVID-19, neidentificate în funcţiile şi atribuţiile entităţii.

17. Se suspendă, pe perioada stării de urgenţă , acţiunea art.21 din Legea 270/2018 
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premilor 
unice.

18. Pe durata stării de urgenţă, se suspendă termenele de efectuare în conformitate cu 
prevederile capitolului Î l 1 din Codul fiscal nr. 1163/1997, a verificărilor fiscale prealabile 
şi/sau a controalelor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil 
a persoanelor fizice, inclusiv şi pentru cele iniţiate pînă la instituirea stării de urgenţă.

19. Se aprobă Instrucţiunea privind instituirea regimului de carantină în raionul 
Cimişlia, pe perioada stării de urgenţă, conform anexei nr. 2.

20. Comisiile pentru situaţii excepţionale locale vor asigura implementarea Instrucţiunii 
cu alocarea resurselor necesare.

21. Asistenţa medicală primară va organiza prescrierea şi distribuirea medicamentelor 
compensate pentru pacienţii cu boli comice şi cu probleme de sănătate mintală.

21.1. Şeful IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia”, dna Capcelea Ludmila va coordona 
şi monitoriza toate activităţile medicilor de familie pe întreg raion, pe perioada stării de 
urgenţă.

22. Şeful serviciului autotransport din cadrul comisiei CSE raionale, dl Popescu Mihail 
va asigura cu transport tur-retur lucrătorii medicali al IMSP “Spitalul raional Cimişlia”, din 
localităţile raionului Cimişlia.9  ̂ 9

23. în rezultatul evaluării implementării măsurilor de prevenire, răspîndire şi control a 
infecţiei COVID-19 în instituţiile implicate (IMSP “Spitalul raional Cimişlia”, IMSP “Centrul 
de Sănătate” şi cabinetele individuale ale medicilor de familie, Agenţia de Sănătate Publică, 
Inspectoratul de Poliţie Cimişlia, Unitatea de Salvatori şi Pompieri din raionul Cimişlia, s-a 
constatat lipsa insuficientă de stocuri a consumabilelor şi echipamentelor necesare, pe perioada 
următoarelor luni.

23.1. Se decide ca preşedintele comisiei pentru situaţii excepţionale raionale/ 
preşedintele raionului să aloce mijloace financiare din bugetul Administraţiei Publice Locale 
de nivelul II către IMSP “Spitalului raional Cimişlia” şi IMSP “Centrul de Sănătate”, suma de 
1800,0 ( un milion opt sute) mii lei, pentru procurare şi aprovizionare a instituţiilor vizate cu 
stocuri de consum şi utilaj necesar, pentru combaterea infecţiei COVID-19, conform anexei 
nr.3.

24. Se instituie LINIA VERDE cu următoarele numere de telefon:
-  0241 2-25-48 sau 068262283, pentru situaţii de risc a persoanelor în etate şi cu

dizabilităţi, din cadrul Direcţiei asistenţă social şi protecţie a familiei;
-  0241 2-24-54 sau 078307440, pentru cetăţenii care doresc să se informeze privitor

infecţiei COVID-19 si activităţii instituţiilor medicale.
9 5 9 9

25. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii 
Excepţionale a raionului Cimişlia, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei 
de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE 
COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
A RAIONULUI CIMIŞLIA

9



1. Se suspendă procesul educaţional în cadrul instituţiilor de învăţământ 
general, profesional.

2. Se sistează activitatea de comerţ a unităţilor comerciale cu amănuntul, cu 
excepţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare, a produselor farmaceutice 
şi a produselor petroliere şi a celor indicate în pct.2 din decizia nr.5 din 20 martie 2020 
şi în pct. 7 din decizia nr.6 din 24 martie 2020.

3. Se sistează activitatea pieţelor comerciale.
4. Se prelungesc termenii privind respectarea Măsurilor de sănătate publică 

aplicabile unităţilor de comerţ şi prestări servicii, cu excepţia comerţului en-gros şi a 
comerţului cu amănuntul a produselor alimentare, a produselor farmaceutice, a 
produselor petroliere şi a celor menţionate în în pct.2 din decizia nr.5 din 20 martie 
2020 şi în pct. 7 din decizia nr.6 din 24 martie 2020 .

5. Se sistează activitatea unităţilor de alimentaţie publică, în localurile şi în 
spaţiile amenajate/autorizate ale acestora, cu excepţia activităţilor de preparare şi 
distribuire a produselor în regim catering.

6. Se sistează internările programate în instituţiile medico-sanitare.

Anexă nr.l la Decizia nr. 7 din 09 aprilie 2020 a
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia



Anexă nr.2 la Decizia nr. 7 din 09 aprilie 2020 a
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia

Instrucţiunea privind instituirea regimului de carantină 
în raionul Cimişlia, pe perioada stării de urgenţă

1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul, criteriile, procedura de instituire a 
regimului de carantină în unităţile administrativ-teritoriale, precum şi măsurile 
care urmează să fie adoptate şi executate de către autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul I.

2. Carantina reprezintă restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea şi/sau 
separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt 
bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor 
suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să prevină posibila răspândire a 
infecţiei sau contaminării.

3. Regimul de carantină în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale de 
nivelul I, se instituie în baza deciziei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale locale.

4. Instituirea regimului de carantină în cadrul unei unităţi administrativ- 
teritoriale se decide în situaţia înregistrării cazurilor unice (sporadice) de infecţie, 
cu afectarea a 1% din populaţia unităţii administrativ-teritoriale respective), într-o 
perioadă de incubaţie (pentru Covid - 14 zile)

5. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile din unităţile 
administrativ-teritoriale de nivelul I, asigură următoarele măsuri:

a) izolarea localităţii;
b) eliberarea permiselor de circulaţie;
c) interzicerea intrării/ieşirii din localitate, cu excepţia persoanelor ce 

desfăşoară activităţi de asigurare a localităţii cu servicii (poştale, bancare) şi 
produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum şi 
lucrători ai unităţilor din sectorul agro-alimentar;

d) sistarea circulaţiei transportului, cu excepţia celui de tranzit şi celui care 
asigură vitalitatea localităţii;

e) interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului şi în spaţiul public cu 
excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi 
desfăşurată la distanţă, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare, 
medicamente, deplasări pentru acordarea asistenţei medicale şi pentru alte motive 
(lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);

f) asistenţii sociali, lucrătorii sociali şi voluntarii vor asigura livrarea 
produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu 
respectarea măsurilor de protecţie individuală.

6. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile administraţiei 
publice locale, de comun Inspectoratul de Poliţie Cimişlia, asigură 
următoarele măsuri:

a) verificarea deplasărilor la punctele de intrare/ieşire, cu respectarea 
măsurilor de protecţie individuală;



b) verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu 
instituţiile medico-sanitare teritoriale (care acordă asistenţă medicală primară);

c) monitorizarea şi interzicerea aflării persoanelor în spaţii publice (străzi, 
lăcaşuri de cult, parcuri etc.), cu excepţia deplasărilor permise;

d) verificarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 2 (doi) metri;
e) verificarea executării prevederilor hotărârilor/deciziilor emise de organele 

competente privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19;
f) eliberarea tichetului de intrare pentru unităţile de transport în tranzit prin 

localitate, cu informarea persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină şi 
monitorizarea timpul parcurs şi ridicarea tichetului la ieşirea din localitate.

7. Se interzice folosirea unităţilor de transport de serviciu pentru 
transportarea persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale de 
protecţie.

8. Sistarea regimului de carantină în unitatea administrativ-teritorială de 
nivelul I, se efectuează prin Decizia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale locale, 
în cazul în care, pe teritoriul respectiv nu se înregistrează nici un caz nou pozitiv 
de infectare cu COVID-19 pentru o perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de 
la ultimul caz declarat încheiat, cu informarea în scris a Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii Moldova.



Anexă nr.3 la Decizia nr. 7 din 09 aprilie 2020 a
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia

Lista
consumabilelor şi echipamentelor necesare

destinate asigurării necesităţilor instituţiilor implicate în reducerea riscului răspândirii şi tratării cazurilor de infecţie COVID-19

Denumirea bunului Unitatea 
de măsură

Instituţiile implicate Total
IMSP “Spitalul 
raional Cimişlia”

IMSP “Centrul 
de Sănătate 
Cimişlia”

Cabinele 
individuale ale 
medicilor de 
familie din 
raionul 
Cimişlia

Agenţia de
Sănătate
Publică

Inspectoratul 
de Poliţie 
Cimişlia

Unitatea de 
Salvatori şi 
Pompieri din 
raionul 
Cimişlia

Măşti de protecţie, N95 bucată 9000 9000 7000 - 50 - 25050
Măşti respiratorii, FFP3 bucată 300 100 60 100 100 50 710
Mănuşi chirurgicale, sterile,simple buca tă 3000 3000 2000 - - - 8000
M ănuşi chirurgicale, sterile, 
latex

buca tă 5000 “ - 300 100 50 5450

M ănuşi pentru examinare, 
nitril

bucată 1000 50 - " 1050

Halate de protecţie, simple bucată 6000 500 300 - - - 6800
Halate de protecţie, speciale bucată 900 - - 10 - - 910
Costum de protecţie de unică 
folosinţă

bucată 300 100 60 150 100 100 810

Ochelari de protecţie bucată 50 60 40 20 - - 170
Ecran fa c ia l bucată 50 - - - - - 50
Dezinfectant pentru suprafeţe şi 
m îini

litri 100

A parat de ventilare artificială a 
plăm înilor

unităţi 3 “ “ - - - 3

*Cantitatea este preconizată pentru folosire timp de o lună calendaristică de instituţiile implicate. Stocurile urmează a fi suplinite lunar. 
Stocurile menţionate sunt estimative şi se recomandă 10% adăugător.


