
 
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  

A RAIONULUI CIMIȘLIA 

 

1. Hotărârea nr. 17 din 10 septembrie 2020 

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

(publicată în Monitorul Oficial a.2009, nr. 67, art.183), cu modificările ulterioare, la propunerea 

Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin 

Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost 

declarată stare de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

Bilanțul cazurilor de infecție cu COVID-19 în Republica Moldova la data de 08.09.2020 a 

ajuns la 40556 cazuri, recuperate în total 28962 cazuri, înregistrate 1087 cazuri de deces. 

În raionul Cimișlia în total sunt înregistrate 268 cazuri de COVID-19.  

           Cele mai multe cazuri sunt înregistrate în orașul Cimișlia - 125 cazuri; 

- Satul Gura Galbenei - 36 cazuri, s. Selemet – 12 cazuri, s. Mihailovca – 11 cazuri; 

- Satele Ciucur Mingir, Ivanovca Nouă - cîte 8 cazuri; 

- Satele Javgur, Mereni - cîte 6 cazuri; 

- Satele Batîr, Hîrtop, Satul Nou - cîte 5 cazuri. 

         În săptămâna a 3-a a lunii august a fost înregistrat cîte 1 caz în grădinița ,,Lăstăraș’’din 

satul Gura Galbenei și grădinița din satul Javgur. 

În ultima săptămână a lunii august au fost înregistrate cazuri în IP Liceul Teoretic  

,,Hyperion’’din s. Gura Galbenei, IP Gimnaziul ,,Tudor Strișcă” din s. Satul Nou și IP Gimnaziul 

,,Ștefan cel Mare” din s. Mihailovca. 

La data de 08.09.2020 sunt înregistrate 2 cazuri la IP Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” din  or. 

Cimișlia, un elev din clasa a II-a și învățătoarea clasei a III-a. 

         Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de 

respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică a 

raionului Cimișlia. 

                                              HOTĂRĂŞTE: 

 
1. A organiza procesul educațional în IP Liceul Teoretic ,,M. Eminescu’’(clasele I-III) din or. 

Cimișlia, conform modelului 6 online, începînd cu data de 09.09.2020 până la data de 22.09.2020. 

2.  În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, 

măsurile restrictive vor fi revizuite. 

3. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol 

pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau 

penală a persoanelor vinovate. 

4. Examinarea și votarea online a Hotărârilor Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate 

publică a raionului Cimișlia privind măsurile restrictive în instituțiile de învătământ. 

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

a Consiliului raional Cimișlia. 
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