
COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CIMIȘLIA 

Hotărârea nr. 27 din 12 octombrie 2021 

 

     În Republica Moldova, la data de 10 octombrie  2021 au fost confirmate  670 cazuri 

noi de infecție cu COVID-19. Din numărul total de cazuri, 2 cazuri asociate cu contact în 

afara țării – 1 România,  1- Germania.  

     Bilanțul cazurilor de COVID-19 în tară a ajuns 306 647. Din numărul total de cazuri 9 

sunt în rândul lucrătorilor medicali. În cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, sunt 

internați 2212 pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 198 în stare extrem de 

gravă (10 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată). Alte 835 persoane au fost 

vindecate. 

În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 8574 

persoane, iar 16 456 sunt sub supraveghere la domiciliu. Cazuri suspecte 78.  

În Republica Moldova în total au fost tratate de COVID-19 28 8915 persoane. 

La  data de 10.10.2021 au pierdut lupta cu infecția COVID-19, 20 persoane. 

Au fost înregistrate în total 7024 decese sau 2.29 % din numărul persoanelor afectate. 

Numărul de teste efectuate 3966 din ele rapide 1976. 

Situația epidemiologică prin infecția cu coronavirus de tip nou în RM rămâne tensionată 

din considerente de nerespectare a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 

cât și acoperirea joasă a populației cu vaccin pentru fortificarea imunității anti-COVI-19. 

În raionul Cimișlia, de la începutul pandemiei până la data de 11 octombrie 2021  sunt 

înregistrate 3655 persoane bolnave cu COVID-19, ce constituie 7419,6 la 100 mii populație. 

În ultimele 7 zile (04.10-11.10.2021) în raionul Cimișlia au fost confirmate  - 79 cazuri 

de infecție cu coronavirus de tip nou SARS-Cov2 (COVID-19), ce constituie incidența 160 

la 100 mii populație, fapt care poziționează raionul în ,,Cod Portocaliu” de alertă. 

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

(MO al RM, 2009 nr. 67 art. 183) cu modificările ulterioare Comisia Raională Extraordinară 

de Sănătate Publică  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Hîncești (sub. Cimișlia) dna Tamara Pascari. 

2. Conform gradului de risc, pe teritoriul raionului se menține cod portocaliu de alertă. 

3. Se instituie reieșind din incidența la 100 000 populație următoarele coduri de alertă 

pentru primăriile din rl. Cimișlia. 

 

 

 

 



Nr. 

Ord. 
Denumire 

Localitati in 

componenta 
Populație Cazuri Incidența 

1 PrimariaOrasuluiCimislia 4 13498 26 193 

2 PrimariaComunei Albina 3 1861 3 161 

3 PrimariaSatuluiBatir 1 1849 3 162 

4 PrimariaSatuluiCenac 1 1644 2 122 

5 
PrimariaSatuluiCiucur-

Mingir 
1 1769 3 170 

6 PrimariaComuneiCodreni 2 572 1 175 

7 
PrimariaComuneiEcaterin

ovca 
2 1310 3 229 

8 PrimariaComuneiGradiste 2 1923 5 260 

9 
PrimariaSatuluiGuraGalbe

nei 
1 4317 4 93 

10 PrimariaComuneiHirtop 3 1758  0 

11 PrimariaComuneiIalpujeni 2 1264  0 

12 
PrimariaSatuluiIvanovcaN

oua 
1 798  0 

13 PrimariaComuneiJavgur 3 1511 1 66 

14 PrimariaComuneiLipoveni 3 1838 3 163 

15 PrimariaSatuluiMihailovca 1 2727 5 183 

16 
PrimariaComuneiPorumbr

ei 
2 1581 1 63 

17 PrimariaSatuluiSagaidac 1 1723 2 116 

18 PrimariaSatuluiSatulNou 1 1515 3 198 

19 PrimariaSatuluiSelemet 1 3077 6 195 

20 PrimariaSatuluiSuric 1 733  0 

21 PrimariaSatuluiTopala 1 728  0 

22 PrimariaSatuluiTroitcoe 1 832 6 721 

23 PrimariaSatuluiValeaPerjei 1 568 2 352 
 Total 39 49396 79 160 

 

 
4. Se mențin măsurile generale de prevenire și control al infecției COVID- 19, aplicabile 

la nivel raional, conform anexei nr.1.a HCRESP nr.26 din 24.09.2021. 

5. Se mențin măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul 

infecției COVID-19 valabile în perioada stării de urgență în sănătate publică, conform 

anexei nr. 2.a HCRESP nr.26 din 24.09.2021. 

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

prevederile prezentei hotărâri și despre necesitatea respectării stricte a măsurilor 

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

7. Hotărârile Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii 

pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și 

juridice, indiferent de domeniul de activitate și de forma juridică de organizare. 

8. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre 

constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea 

măsurilor de  răspundere contravenţională și/sau penală a persoanelor fizice și 
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juridice. 

9. Se solicită Inspectoratului de Poliție, și CSP Hîncești (sub. Cimișlia) să intensifice 

supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de 

prevenire şi control al infecției COVID-19, în conformitate cu domeniile de 

competență. 

10. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii şi se publică pe pagina 

oficială a consiliului raional. 
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