
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CIMIȘLIA 

 

Hotărârea nr. 11 din 11 martie 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  național și internațional, Comisia 

naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se agravează 

rapid. 

În Republica Moldova, la data de 10 martie 2021, au fost confirmate 1753 cazuri noi de 

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

198 228 cazuri. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești sunt internați 4 353 

pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 337 în stare extrem de gravă (68 pacienți 

sunt conectați la aparate de respirație asistată). În tratament la domiciliu cu forme ușoare și 

moderate de COVID-19 se află 12 024 persoane, iar 18 028 sunt sub supraveghere la domiciliu. 

În total, 174 099 persoane au fost tratate de COVID-19, iar 19 946 rămîn a fi bolnavi activi. 

Numărul total de decese este 4 183 (2,11%). În data de 10.03.2021 s-au înregistrat 33 cazuri de 

decese a pacienților infectați cu COVID-19 în urma agravării stării de sănătate. 

Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozițății, creșterea numărului de teritorii 

clasificate în cod roșu de alertă, creșterea 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 a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova. 

          În raionul Cimișlia, de la începutul pandemiei pînă la data de 10 martie 2021  sunt 

înregistrate 2582 persoane bolnave cu COVID-19, ce constituie 5164, 0 la 100 mii populație. 

Incidența în ultimele 14 zile constituie 454 la 100 000 populație. 

    Sunt înregistrate - 75 decese asociate cu infectia COVID-19 sau 2,9%, din numărul 

persoanelor afectate:  37 bărbati (47,9 %) și 38 femei (52,1 %) : 

 or. Cimișlia - 35 decese ; 

 s. Gura Galbenei - 6 decese; 

 satele Cenac, Selemet - 4 decese; 

 satele Lipoveni, Javgur, Sagaidac,  - câte 3 decese; 

 satele Bogdanovca Veche, Iurevca, Gradiște, Mihailovca - câte 2 decese; 

 satele Codreni, Ivanovca Nouă, Zloți, Marienfeld, Batîr, Maximeni, Satul Nou, 

Ecaterinovca, Ialpujeni - câte 1 deces 

Rata cu cel mai mare % de infectare a populației cu COVID-19 este în  s.Topal - 1,12%,                      

s.Cenac - 1,34%,  s.Ciucur Mingir - 0,95%,  s.Mihailovca - 0,74 %, s. Dimitrovca - 0,75%, 

s.Fetița - 0,56. Cazuri de import - 13 (4 - Italia, 2 - Marea Britanie, 2 - România, 1 - Germania, 

1 - Franța, 1 - Turcia; 1 - Polonia și 1 - Grecia), restul - 2513 cazuri sunt cu transmitere locală. 

Remarcăm o tendință evidentă și constantă a majorării cazurilor de COVID-19. În luna februarie 

2021(28 zile), au fost înregistrate anti-record cu 421 cazuri de infecție. Iar în luna curentă, doar 

în primele 10 zile au fost confirmate 177 de cazuri de infecție cu coronavirus de tip nou. 

Reieșind  din  cele menționate, Comisia Teritorială Extraordinară  de  Sănătate Publică, 

                                                               HOTĂRĂŞTE: 

1.   Se ia act de informația prezentată de către CSP Hîncești, subdiviziunea Cimișlia, cu 

privire la situația epidemiologică prin infecția COVID-19 în localitățile raionului. 



 

2.  Se instituie conform gradului de risc, gradul de alertă ,,Cod roșu” în următoarele 

localități din raionul Cimișlia: 

- Cenac - 134 la 10000 populație (1.34%) 

- Topal - 112 la 10000 populație (1.12 %) 

 

         3.   Gradul de alertă ,,Cod portocaliu” este atribuit localităților: 

                     - Mihailovca - 74 la 10000 populație (0,74%) 

                     - Dimitrovca - 75 la 10000 populație (0,75%) 

                     - Fetița - 56 la 10000 populație (0,56%) 

                     - Ciucur Mingir - 95 la 10000 populație (0,95%) 

 

         4.  Gradul de alertă ,,Cod galben” se menține în celelalte localități. 

 

         5.  Se solicită în continuare suportul autorităților APL nivel I în evaluarea și montorizarea 

asigurării, respectării stricte a măsurilor de restricție pentru combaterea infecției COVID-19, 

pentru stabilizarea și menținerea situației epidemiologice sub control. 

 

          6. Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Cimișlia în comun cu autoritățile 

APL nivel I în temeiul p.1 a Hotărârii nr.49 din 05.03.2021 a Comisiei Naționale Extraordinare 

de Sănătate Publică, vor asigura implementarea la nivel local alertă ,,Cod roșu” a următoarelor 

măsuri de prevenire a infecției COVID-19: 

         6.1. restricționarea deplasării populației cu excepția persoanelor care se deplasează în scop de 

serviciu, pentru asigurarea cu produse alimentare, medicamente, pentru acordarea asistenței medicale, 

pentru servicii poștale și servicii bancare. 

         6.2. izolarea la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile a persoanelor sosite de peste hotarele 

țării, a persoanelor depistate pozitiv care se tratează ambulator, a persoanelor care prezintă semne 

clinice de infectare COVID-19 și a persoanelor cu vârsta mai mare de 63 ani. 

         6.3. interzicerea adunărilor în masă, inclusiv de natura activităților culturale, științifice, 

artistice, sportive sau de divertisment. 

         6.4. interzicerea desfășurării serviciului divin în interiorul lăcașilor de cult. 

         6.5. prestarea doar a serviciilor esențiale (în farmacii, instituții medicale, sociale, magazine 

alimentare, benzinării, întreprinderi agricole). 

         6.6.  servicii de asistență medicală ajustate și doar cele esențiale. 

         6.7.  instituirea instruirii la distanță (online); 

         6.8.  sistarea activității instituțiilor preșcolare, gimnaziale. 

        

        7. În localitățile în care este stabilit „Cod galben” și „Cod portocaliu” se impun măsurile 

conform acestor coduri. 

 

        8. Raportarea săptămânală, în adresa Comisiei naționale extraordinare de sănătate 
publică,  a acțiunilor întreprinse în vederea implementării măsurilor menționate la subpunctele 

6.1-6.8. 
 

9. 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. 

 

 

 



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 și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională 

și/sau penală a persoanelor vinovate. 

 

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

oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.  
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