
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CIMIȘLIA  

 

Hotărârea nr. 07 din 23 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 teritorial, național și internațional, 

Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică constată că situaţia epidemiologică 

rămâne a fi nefavorabilă.     

 

           În Republica Moldova, la data de 21 februarie 2021 au fost confirmate 1301 cazuri noi 

de infectare cu COVID-19. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns în țară  

la 176 752 cazuri, dintre care 3 780 decese (2,14%) și 161 893 au fost vindecate, iar 11 079 

rămân a fi cazuri active. 3364 persoane sunt spitalizate, dintre care 288 persoane sunt în stare 

extrem de gravă (50 pacienti sunt conectati la aparate de respiratie asistată). În tratament la 

domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 5 835 persoane, iar 16 145 sunt 

sub supraveghere la domiciliu. 

         În raionul Cimișlia pînă la data de 22 februarie 2021 sunt înregistrate 2 271 persoane 

bolnave cu COVID-19, ce constituie 4 542 la 100 mii populație. Cazuri active la 21.02.2021 - 

174 (348 la 100 mii populație). Rata cu cea mai mare incidență de infectare (cazuri active) cu 

COVID-19 este în or.Cimișlia, satele Topal, Bogdanovca Nouă, Porumbrei, Maximeni, 

Iurievca. Cele mai afectate grupe de vârstă sunt 61-70 ani – 27,52% și 51-60 ani - 26,24%. 

Sunt înregistrate - 67 cazuri de deces sau 2,95%.  

Reieşind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a 

răspândirii infecției COVID-19 și asigurării controlului asupra realizării acestora, Comisia 

Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de conţinutul Hotărârii nr.46 din 20 februarie 2021 a Comisiei Naţionale 

Extraordinare de Sănătate Publică. 

 

2. Se interzice începând cu data de 22 februarie 2021 organizarea şi desfăşurarea 

conferinţelor ştiinţifice şi competiţiilor sportive, cu prezenţa fizică a persoanelor,  cu 

excepţia competițiilor sportive fără spectatori, desfășurate în aer liber şi în spaţii 

închise de către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei 

Culturii şi Cercetării. 

 

3.  Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor 

incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, 

indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de 

noapte, night-club, discotecă, club etc.). 

 

4. Se menține planul de măsuri în sănătate publică în corespundere cu gradul de alertă 

COD ROȘU cu înăsprirea măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 în 

raionul Cimișlia. 

 

 

 



5. Se dispune Inspectoratului de Poliție, ANTA efectuarea pînă la data de 28 februarie 

2021 a unui control mai riguros, privind respectarea de către persoanele fizice şi 

persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport  rutier de persoane în trafic 

local, municipal/raional/interraional, cît şi activităţi conexe (gări auto/feroviare, staţii 

de testare auto etc.), a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 

prevăzute în punctul 8. din  Hotărârea nr. 06 din 19 februarie 2021 a Comisiei 

Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică.  

6. Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică în corespundere cu gradul de 

alertă din teritoriul administrativ gestionat va institui şi alte măsuri de sănătate publică 

ce se impun, în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu 

Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei 

Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică. 

 

7. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea 

instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de prestare a 

serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică vor fi coordonate în prealabil cu 

Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. 

 

8. Se  dispune Inspectoratului de Poliţie, CSP,  să  continue supravegherea respectării de 

către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției 

COVID-19. 

 

9. Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică va asigura revizuirea tuturor 

hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei 

Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova. 

 

10. 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. 

 

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

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

 

12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie 

pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere 

contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.  

 

13. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 

oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md  

 

 

 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ  
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