
 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ 

RAIONUL CIMIȘLIA 

Hotărârea nr. 25 din 07 octombrie 2020 

 
    Bilanțul cazurilor de infecțe  cu COVID-19 în Republica Moldova la data de 

05.10.2020 a ajuns la 57736 cazuri, persoane recuperate - 41938, decese -1389. În 

ultimele 24 ore au fost confirmate 831 cazuri noi de infecție cu COVID-19. 

    În raionul Cimișlia sunt înregistrate 504 persoane. Cele mai multe cazuri sunt 

înregistrate in or. Cimislia - 266, s. Gura-Galbenei-56, s. Mihalovca-22, s. Selemet 

- 20, s. Ciucur - Mingir -15,  s. Sagaidac - 2, s. Bogdanovca –Veche -11. 

  

   1. La data de 05.10.2020  in cadrul IP Gimnaziul ,, Dimitrie Cantemir’’ din satul 

Ialpujeni r. Cimișlia, s-a confirmat 1 caz de infecție COVID-19, la o profesoară de 

limba română la clasele V,VI.VII   a institutiei respective. Ultima dată de prezență 

la serviciu a fost  data de 30.09.2020. In clasele respective studiază: 

-  cl V -5 elevi; 

- cl VI -6 elevi; 

- cl VII - 8 elevi 

În total în instituție studiază 76 elevi. În instituție activează 21 angajati, dintre care 

13 profesori și 8 lucrători auxiliari.  

 

2. În cadrul instituției de învățământ preșcolar Grădinița ,,Rîndunica”, or. Cimișlia, 

la data de 05.10.2020 s-a confirmat 1 caz de infecție cu COVID-19. Ultima zi de 

prezență la serviciu a angajatului a fost data de 02.10.2020. În instituție pe listă 

sunt 62 copii, fregvența zilnică 59 copii, activeaza 25 de angajați. 

 

3. La data de 05.10.2020  în cadrul IP Liceul ,, M. Eminescu’’ din or. Cimișlia, s-a 

confirmat 1 caz de infecție COVID-19, la un elev al clasei a II-a C. Ultima zi de 

prezență la lecții a fost data de 02.10.2020. 

În clasa a II-a C studiază 32 elevi.  

În rezultatul supravegherii situației epidemiologice actuale, precum si a evaluării 

nivelui de respectare a măsurilor de sănătate publică, 

Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică,  

    

HOTĂRĂŞTE: 

1. A organiza procesul educațional în Instituția Publică Gimnaziul ,,Dimitrie 

Cantemir’’ din satul Ialpujeni conform modeluli 6 on-line din data de 

06.10.2020 până la data de 14.10.2020, în clasele; 

-  cl II - 10 elevi; 

- cl III -13 elevi; 

- cl IV - 8 elevi; 

- cl V - 5 elevi; 



- cl VI - 6 elevi; 

- cl VII - 8 elevi; 

- cl VIII -12 elevi; 

- cl IX -14 elevi; 

 

2. Plasarea în autoizolare la domiciliu a  copiilor si angajaților  din cadrul instituției 

de învățămînt preșcolar grădința ,,Rîndunica”, orașul Cimișlia din data de 

07.10.2020 până la data de 15.10.2020. 

3. A organiza procesul educational în IP Liceul ,,M.Eminescu’’ din or. Cimislia 

conform modeluli 6 on-line din data de 07.10.2020 pînă la data de 15.10.2020, 

în clasa II C 32 elevi și clasa VII B 22 elevi. 

4. Plasarea în autoizolare la domicile a angajațilot instituției de invățămînt,care au 

avut contact cu  persoana confirmată cu infecția COVID19 

5. În dependență de evoluția si tendința situației epidemiologice a infecției 

    COVID-19, măsurile respective vor fi revizuite. 

6. Nerespectarea măsurilor de sanatate publică expuse in prezenta hotărîre 

    constituie pericol pentru sănătatea publică si va servi temei pentru tragere la 

răpundere contravențională si/sau penală a persoanelor vinovate. 

Prezenta Hotărâre întră în vigoare din momentul emiterii si se publică  pe pagina 

oficială a Consiliului raional Cimislia. 

 

 

Președinte al Comisiei,    

  șef, Directia CSP Hîncești                                       Tamara Pascari  

 

   

 


