
 

              COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE   

                                  SĂNĂTATE PUBLICĂ CIMIȘLIA                         

 

Hotărârea nr. 24 din 15 septembrie 2021 
 

În baza analizei situației epidemiologice determinate de coronavirusul de tip nou 

COVID-19, a factorilor de risc privind managementul situației de urgentă generate de 

virusul SARS-CoV-2, a indicatorilor de sănătate publică și a raportului prezentat de 

Centrul de Sănătate Publică Hîncești (Cimișlia) constată că situația epidemiologică are 

tendință de agravare. 

În raionul Cimișlia, de la începutul pandemiei până la data de 12 septembrie 2021 

au fost înregistrate 3 326 persoane bolnave cu COVID-19, ce constituie 6 746 la 100 mii 

populație. 

 
Distribuția după localități a numărului de persoane infectate cu COVID-19 şi gradul 

de alertă la data de 14.09.2021. Situația epidemiologică prin COVID-19  

în r. Cimișlia în perioada 

01.09. – 14.09.2021 

 

Nr. 

ord Localitatea Populatie 

Nr. 

Cazuri 

abs. 

Incidența la 

100 mii pop. 

Codul de 

Alerta 

1 Orașul Cimișlia 12069 50 414,2 Roșu 

2 s. Dimitrovca 237 0 0 Verde 

3 s. Bogdanovca Nouă 216 1 462,9 Roșu  

4 s. Bogdanovca Veche 976 2 204,9 Roșu 

5 com. Albina 669 1 149,4 Roșu 

6 s. Fetița 460 4 869,5 Roșu  

7 s. Mereni 732 1 136,6 Roșu 

8 p. Batîr 1849 6 324,4 Roșu 

9 p. Cenac 1644 0 0,00 Verde 

10 p. Ciucur Mingir 1769 8 452,2 Roșu 

11 com. Codreni 389 2 514,1 Roșu  

12 s. Zloți 183 0 0,00  Verde 

13 com. Ecaterinovca 830 7 843,3 Roșu  

14 s. Coștangalia 480 1 208,3 Roșu  

15 com. Gradiște 1556 4 257,0 Roșu  

16 s. Iurievca 367 7 1907,3 Roșu  

17 p. Gura Galbenei 4317 8 185,3 Roșu  

18 com. Hîrtop 1396 1 71,6 Portocaliu 

19 s. Ialpug 305 0 0,00 Verde 

20 s. Prisaca 57 0 0,00 Verde 

21 com. Ialpujeni 846 2 236,4 Roșu 

22 s. Marienfeld 418 4 956,9 Roșu  



23 p. Ivanovca Nouă 798 0 0,00 Verde 

24 com. Javgur 1167 6 514,1 Roșu 

25 s. Maximeni 312 2 641,0 Roșu 

26 s. Artimonovca 32 0 0,00 Verde 

27 com. Lipoveni 1155 0 0,00 Verde 

28 s. Munteni 612 0 0,00 Verde 

29 s. Schinoșica 76 0 0,00 Verde 

30 p. Mihailovca 2727 8 293,3 Roșu 

31 com. Porumbrei 1433 0 0,00 Verde 

32 s. Sagaidacul Nou 148 0 0,00 Verde 

33 p. Sagaidac 1723 3 174,1 Roșu 

34 p. Satul Nou 1515 1 66.0 Portocaliu 

35 p. Selemet 3077 5 162,4 Roșu 

36 p. Suric 733 0 0,00 Verde  

37 p. Topala 728 4 514,1 Roșu  

38 p. Troițcoe 832 1 120,1 Roșu 

39 p. Valea Perjei 568 3 528,1 Roșu 

40 Total  49299 142 288.0 Roșu 

     

În total, în ultimele 14 zile (01.09. – 14.09.2021) în r. Cimișlia au fost confirmate -

142 cazuri de infecție cu coronavirus de tip nou SARS-Cov2 (COVID-19), ce constituie 

288,0 la 100 mii populație, fapt care poziționează raionul Cimișlia în ,,Cod Roșu” de alertă. 

Se instituie conform gradului de risc, gradul de alertă ,,Cod Roșu” în 24 localități din 

rl. Cimișlia, având indicele de peste 100 cazuri la 100 mii populație: 

La data de 14.09.2021, s-a stabilit: 

Cod Roșu: 

 
- Valea Perjei  - 528,1  la 100 000 populație; 

- Selemet – 162,4  la 100 000 populație; 

- Ciucur-Mingir – 452,2  la 100 000 populație; 

- Mihailovca  - 293,3 la 100 000 populație; 

- Albina – 149,4  la 100 000 populație; 

- Ialpujeni – 236,4  la 100 000 populație; 

- Or. Cimișlia  - 414,2 la  100 000 populație; 

- Bogdanovca-Veche  - 204,9  la 100 000 populație; 

- Bogdanovca-Nouă – 462,9  la 100 000 populație; 

- Fetița  - 869,5  la 100 000 populație; 

- Topala – 514,1  la 100 000 populație 

- Sagaidac – 174,1  la 100 000 populație; 

- Batîr – 324,4  la 100 000 populație; 

- Mereni – 136,6  la 100 000 populație; 

- Codreni – 514,1  la 100 000 populație; 

- Ecaterinovca – 543,3  la 100 000 populație; 

- Gradiște – 257,0  la 100 000 populație; 



- Coștangalia – 208,3  la 100 000 populație; 

- Iurievca – 1907,3  la 100 000 populație; 

- Gura-Galbenei  - 185,3  la 100 000 populație; 

- Marienfeld – 956,9  la 100 000 populație; 

- Javgur – 514,1  la 100 000 populație; 

- Maximeni – 641,0  la 100 000 populație; 

- Troițcoe – 120,1  la 100 000 populație; 

 

Cod Portocaliu; 

 
- Hîrtop – 71,6  la 100 000 populație; 

- Satul Nou  - 66,0  la 100 000 populație; 

     
Luând în considerare tendință de amplificare a procesului epidemic la nivel 

național, care indică necesitatea menținerii unui nivel sporit de alertă și a răspunsului 

adecvat la situația epidemiologică pentru a preveni răspândirea infecției, în temeiul art. 58 

din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările ulterioare, Comisia 

Teritorială Extraordinară de Sănătate Publica Cimișlia, 

 

1.  Se ia act de informația prezentată de către șefa Direcției Centrului de Sănătate 

Publică Hîncești, dna Tamara Pascari. 

2.  Se declară stare de urgentă în sănătate publică pe întreg teritoriul raionului 

Cimișlia în perioada 10 septembrie - 30 octombrie 2021. 

3.  În localitățile raionului, în dependență de gradul de alertă, se instituie măsuri de 

sănătate publică conform planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip 

nou (Covid-19) versiunea 2 aprobat prin Hotărârea nr.30 din 11.09.2020 a Comisiei 

Naționale de Sănătate Publică. 

4.  Deoarece colectivitățile în sistemul de învățământ sunt formate în mare parte din 

copii, grup care nu este protejat prin imunizare împotriva COVID-19, pentru a preveni 

transmiterea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în spațiul școlar, se recomandă atingerea 

acoperirii vaccinării de cel puțin 95% din persoanele adulte în fiecare instituție de 

învățământ până la 1 octombrie 2021. 

5.  Pentru a asigura protecția sănătății copiilor și a tinerilor încadrați în procesul 

educațional,  statul  va  încuraja  și  va  promova  în  continuare  vaccinarea  împotriva 

COVID-19 a personalului didactic, nedidactic și auxiliar. 

6.  Până la atingerea nivelului recomandat de vaccinare de 95%, personalul didactic, 

nedidactic și auxiliar nevaccinat va efectua din cont propriu și va prezenta, o dată la 14 

zile, rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 

sau test PCR la COVID-19). 

7.  Nu se supun testării indicate în pct.6 persoanele care prezintă: 



-  certificat de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (cu 

orice tip de vaccin autorizat); 

- concluzie medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a  

anticorpilor  anti-COVID-19. Actul confirmativ de prezență a  anticorpilor  anti- COVID-

19 este valabil pe durata a 90 de zile de la data efectuării investigației. 

8.  Managerii instituțiilor preuniversitare, preșcolare, extrașcolare, învățământ 

profesional tehnic vor prezenta listele nominale ale angajaților cu anexarea certificatelor 

de imunizare contra COVID-19 și/sau rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 în 

adresa CSP Hîncești și DÎG. 

9.  Agenții economici, conducătorii instituțiilor vor continua promovarea imunizării 

anti-Covid în rândul angajaților. 

10. Începând cu data de 11 septembrie 2021, accesul persoanelor cu vârsta de 18 

ani și mai mult la evenimentele desfășurate în aer liber, precum spectacole, concerte, 

festivaluri etc. și în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de 

noapte și ringurilor de dans se permite cu respectarea următoarelor condiții: 

− prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema 

completa de vaccinate (pe suport de hârtie sau în format digital). Dovada 

imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare;  

− sau prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test 

antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 48 de ore (pe 

suport de hârtie sau în format digital);  

− sau prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au 

suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni), sau 

un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID- 19. Actul confirmativ 

este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației. 

11. Inspectoratul de Poliție și Centrul de Sănătate Publică Cimișlia vor intensifica 

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

control al infecției COVID-19. 

12.  Se dispune Agenției Naționale de Transport Auto, de comun cu Inspectoratul de 

Poliție, să intensifice controlul respectării măsurilor de prevenire și control al infecției 

COVID-19 în transportul rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional 

și Internațional. 

13. Se dispune Centrului de Sănătate Publică, în termen de 5 zile, să actualizeze 

instrucțiunile pentru activitate în condiții de pandemie COVID-19 pentru unitățile 

economice și sociale cu diverse genuri de activitate.  

14. Angajații din sistemul medical se vor angaja în campania de informare obiectivă 

și corectă a societății cu privire la necesitatea implementării măsurilor de prevenire a 

îmbolnăvirilor cu infecția COVID-19, în special despre necesitatea vaccinării, prin 

explicarea argumentata a riscurilor cauzate de infectarea cu multiplele tulpini ale 



coronavirusului de tip nou. 

15. Pacienții internați în mod programat în secțiile îngrijiri cronice (reabilitare, 

geriatrie, îngrijiri paliative), precum și cei internați pentru intervenții chirurgicale 

programate, vor prezenta certificatul de vaccinare ori certificat confirmativ de suportare a 

infecției  pe durata  nu mai mare de  90 zile. 

16. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul 

despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor 

restrictive și a măsurilor de prevenire și control al  infecției COVID-19. 

17. Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publica este 

executorie pentru autoritățile administrației publice de nivelul I și nivelul II, pentru 

persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de 

organizare. 

18. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre 

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

răspundere contravențională și/sau penală a  persoanelor vinovate. 

19. Prezenta hotărâre întra în vigoare la momentul publicării pe pagina oficială a 

Consiliului Raional Cimișlia. 

 

 
Președinte al Comisiei,  

Șef, Direcția CSP Hîncești                                                                   Tamara Pascari 

 

                              

 Vicepreședinte al Comisiei       

 Vicepreşedinte al raionului                                                                 Vadim Torgai                                           

 

 

  Secretar al Comisiei                                                                            Ludmila Ghenciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


