
COMISIA TERITORIALĂ  EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CIMIȘLIA 

 

Hotărârea nr. 03 din 10 februarie 2021 

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

(Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei 

evo1uției situației epidemiologice, Comisia raională extraordinară de sănătate publică 

constată că situația epidemiologică este nefavorabilă. 

 

        Conform datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor, începând cu 31 decembrie 

2019 și până la 08 februarie 2021, au fost raportate 106 395 021 cazuri de infecție Coronavirusul 

de tip nou (COVID-19), inclusiv 2 322 611 cazuri de decese, ce constitue 2.18 % din persoane 

infectate, iar persoane tratate - 59 312 648 . 

        În Republica Moldova, la data de 08 februarie 2021 au fost confirmate 289 cazuri noi de 

infectare cu COVID-19.  

       Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns în țară la 164 858 cazuri. 

        În raionul Cimișlia de la începutul pandemiei sunt înregistrate 2090 persoane bolnave cu 

COVID-19, ce constituie 4180 la 100 mii populație: 

 

       Rata cu cea mai mare incidență de infectare cu COVID-19 este în or. Cimișlia, satele Topal, 

Gura Galbenei, Javgur, Mihailovca. 

       Cazuri de import - 12 (2 - Italia, 4 - Marea Britanie, 3 - Irlanda, 1 - Israel, 1 - Grecia, 1-

Belgia, restul - 1978 cazuri sunt cu transmitere locală. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se ia cunoștință de conținutul Hotărârii nr.43 din 05.02.2021 a Comisiei 

naționale extraordinare de sănătate publică. 

2. Se admite, în intervalul orelor 22.00-07.00, comercializarea produselor 

alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea 

posibilității de consumare a acestora în incinta/ teritoriu unității. 

3. Se admite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor, în incinta caselor 

de cultură la capacitatea de 50 % din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori, 

cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției 

COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor culturale în incinta caselor de cultură 

aprobate prin Hotârârea nr. 31 din 24.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de 

Sănătate Publică. 

4. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției  

COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite. 

5. Se dispune Inspectoratului de Poliție, Centrului de Sănătate Publică sa continue 

supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și 

control a infecției COVID-19. 

6. Hotărârile Comisiei raionale  extraordinare de sănătate publică sunt executorii 
pentru autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent 

de domeniul de activitate și forma juridică de organizare. 

 



 

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

necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.  

8. Nerespectarea măsurilor de Sănătate Publică expuse în prezenta Hotărâre 

constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragerea la răspundere 

contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 

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

pagina web oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.  
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