
 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE 

SĂNĂTATE PUBLICĂ CIMIȘLIA 

 

HOTĂRÂREA nr. 35 din 29 noiembrie 2021 

 
Bilanțul cazurilor de COVID-19 în țară a ajuns 362 433 persoane infectate. Cazuri 

active – 5 424 bolnavi. 

În cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, sunt internați 1 326 pacienți 

confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 186 în stare extrem de gravă (36 pacienți sunt 

conectați la aparate de respirație asistată). 

În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 4 098 

persoane, iar 10 033 sunt sub supraveghere la domiciliu.  

În Republica Moldova în total au fost tratate 346 629 de persoane de infecția 

COVID-19. 

La data de 28.11.2021 au pierdut lupta cu infecția COVID-19 - 15 persoane. Au fost 

înregistrate în total 9 054 decese sau 2.49 % din numărul persoanelor afectate. Acoperirea 

vaccinală națională cu schemă completă este sub 27%, cu o ușoară stagnare a procesului de 

vaccinare. 

Conform datelor Centrului European de Control al Bolilor, în majoritatea țărilor 

din regiunea europeană situația epidemiologică prin COVID-19 în prezent se agravează, 

fiind înregistrată o creștere rapidă a numărului de cazuri noi. Țările cu vaccinare mai scăzută 

sunt cele mai grav afectate. 

În raionul Cimișlia, de la începutul pandemiei până la data de 28 noiembrie 2021 

sunt înregistrate 3999 persoane bolnave cu COVID-19, ce constituie 8095 la 100 mii 

populație.    

În ultimele 7 zile (22.11 - 28.11.2021) în raionul Cimișlia au fost confirmate 23 

cazuri de infecție cu coronavirus SARS-Cov2 (COVID-19), ce constituie incidența 47 la 

100 mii populație, fapt care  poziționează raionul Cimișlia în ,,Cod verde” de alertă. 

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de virusul 

SARS-CoV-2, în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire și  răspuns la infecția 

COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a 

Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate 

publică în contextul COVID-19, și în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 

67/2009, art. 183), cu modificările ulterioare și ca urmare a analizei evoluției situației 

epidemiologice prin COVID-19 pe plan național și internațional, Comisia Teritorială 

Extraordinară de Sănătate Publică Cimișlia  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Hîncești dna Tamara Pascari. 

2. Se prelungește, până la 15 ianuarie 2022 inclusiv, pe întreg teritoriul raionului Cimișlia 



starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 24 din 15 

septembrie 2021 a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimișlia, 

cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației 

epidemiologice la nivel raional. 

3. Conform gradului de risc, se instituie în teritoriul raionului ,,Cod Verde” de alertă. 

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

pentru primăriile din rl Cimișlia. 

 

 

Nr. 

Ord 

 

Denumirea 

 

Localități în 

componenta 

 

Populație 

 

Cazuri 

 

Incidența 

1 Primăria Orașului Cimișlia 4 13498 13 96,3 

2 Primăria Comunei Albina 3 1861 0  

3 Primăria Satului Batîr 1 1849 0  

4 Primăria Satului Cenac 1 1644 0  

5 Primăria Satului Ciucur-Mingir 1 1769 1 56,5 

6 Primăria Comunei Codreni 2 572 0  

7 Primăria Comunei Ecaterinovca 2 1310 0  

8 Primăria Comunei Gradiște 2 1923 0  

9 Primăria Satului Gura Galbenei 1 4317 2 46,3 

10 Primăria Comunei Hîrtop 3 1758 0  

11 Primăria Comunei Ialpujeni 2 1264 1 79,1 

12 Primăria Satului Ivanovca Noua 1 798 0 0 

13 Primăria Comunei Javgur 3 1511 0 0 

14 Primăria Comunei Lipoveni 3 1838 0 0 

15 Primăria Satului Mihailovca 1 2727 4 146,6 

16 Primăria Comunei Porumbrei 2 1581 1 63,2 

17 Primăria Satului Sagaidac 1 1723 0 0 

18 Primăria Satului Satul Nou 1 1515 0 0 

19 Primăria Satului Selemet 1 3077 1 32,4 

20 Primăria Satului Suric 1 733 0 0 

21 Primăria Satului Topala 1 728 0  

22 Primăria Satului Troițcoe 1 832 0  

23 Primăria Satului Valea Perjei 1 568 0  

 Total 39 49396 23 47 

    
- „Cod Portocaliu” - 100-249 cazuri la 100 000 populație” - în 3 primării din rl 

Cimișlia, 

- „Cod Galben” - 50 - 99 cazuri la 100 000 populație - în 2 primării din rl 

Cimișlia, 

- Celelalte 18 localități sunt în „Cod Verde” - 0 - 50 cazuri la 100 000 populație.  

      
 



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

infecției COVID-19 valabile în perioada stării de urgență în sănătatea publică 

conform Hotărârii CTESP nr. 31 din 02.11.2021. 

 

6. Subpunctul 3.1 din anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 25 din 27 septembrie 2021 a 

Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimișlia va avea 

următorul cuprins: 

 ,,Instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, 

cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor 

aprobate prin Hotărârile CNESP.   

Instituțiile de învățământ profesional, tehnic și  superior  vor activa  în  regim on-line, 

cu excepția orelor practice, care implică utilizarea de echipamente 

tehnice/laboratoare și a sesiunilor de examen.” 

7. Se interzice accesul pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a 

frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care, în ultimele 14 zile, au 

călătorit în Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, 

Eswatini și Malawi. 

 

8. Cetățenii Republicii Moldova care traversează frontiera de stat pe sensul de 

intrare în Republica Moldova și care, în ultimele 14 zile, au călătorit în Africa 

de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini sau 

Malawi vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, precum și vor 

semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de carantină de 

14 (paisprezece) zile, în locurile declarate (în cazul minorilor până la 14 ani, 

fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere sunt completate și 

semnate de reprezentantul legal sau de însoțitor). Regimul de carantină se va 

aplica inclusiv pentru cei care au fost vaccinați sau care au suportat boala. 

 

9. Persoanele care se află în regim de carantină pot întrerupe acest regim după a 

7-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este 

negativ. 

 

10. 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. 

 

11. Hotărârile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimiș l ia  

sunt executorii pentru autoritățile administrației publice nivel I și II, pentru 

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

juridică de organizare. 

 

12. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică constituie pericol 

pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de 

răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice. 

 

13. Se solicită Inspectoratului de Poliție și CSP Cimișlia să intensifice 



supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de 

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

competență. 

 

14. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al 

Consiliului Raional Cimișlia. 

 

 

 

 Președinte al Comisiei   

 Șef Direcție CSP Hîncești                                                         Tamara Pascari                                                                                                                    

 

 Vicepreședinte al Comisiei                                            

 Vicepreședinte al raionului                                                      Vadim Torgai                  

 

                                                                                                                        

 Secretar al Comisiei                                                                   Ghenciu Ludmila 

 

 

 

 

 


