
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CIMIȘLIA 

 

Hotărârea nr. 5 din 15 februarie 2022 

 
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, și  ca  

urmare  a  analizei  evoluției  situației epidemiologice  pe  plan  raional și național, Comisia Teritorială 

Extraordinară de Sănătate Publică constată că intensitatea procesului epidemic este, la nivel raional, 

foarte înaltă. 

În raionul Cimișlia, de la începutul pandemiei până la data de 14 februarie 2022  sunt 

înregistrate 4996 persoane bolnave cu COVID-19, ce constituie 10 114,1 cazuri la 100 mii 

populație. În săptămâna 6 (07.02-13.02.2022) în raionul Cimișlia au fost confirmate 161 cazuri de 

infecție cu coronavirus  SARS-Cov2 (COVID-19), ce constituie incidența 326 la 100 mii populație, 

fapt care  poziționează raionul Cimișlia în ,,Cod Roșu” de alertă. 

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

CoV-2, potențialului sporit de transmitere a tulpinii Omicron, numărului crescut de cazuri 

confirmate în ultima perioadă, incidenței sporite a cazurilor de COVID-19 față de valurile 

pandemice înregistrate anterior și 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, precum și a bunelor practici europene și internaționale, Comisia 

Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Cimișlia 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

dna Tamara Pascari. 

 

2.Conform gradului de risc, se instituie în teritoriul raionului cod Roșu de alertă incidența 

constituind 326. 

 

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

primăriile din rl Cimișlia: 

 

Nr. 

Ord. 
Denumire 

Localități în 

componența 
Populație Cazuri Incidența Cod de alertă 

1 Primăria Orașului Cimișlia 4 13498 84 622 
Roșu 

2 Primăria Comunei Albina 3 1861 1 54 Galben 

3 Primăria Satului Batir 1 1849 2 108 Portocaliu 

4 Primăria Satului Cenac 1 1644 2 122 Portocaliu 

5 Primăria Satului Ciucur-

Mingir 
1 1769 5 283 

Roșu 

6 Primăria Comunei Codreni 2 572 2 350 

Roșu 
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7 Primăria Comunei 

Ecaterinovca 
2 1310 3 229 

Portocaliu 

8 Primăria Comunei Gradiște 2 1923 4 208 

Portocaliu 

9 Primăria satului Gura 

Galbenei 
1 4317 7 162 

Portocaliu 

10 Primăria Comunei Hîrtop 3 1758 7 398 Roșu 

11 Primăria Comunei Ialpujeni 2 1264 3 237 
Portocaliu 

12 Primăria Satului Ivanovca 

Noua 
1 798 1 125 

Portocaliu 

13 Primăria Comunei Javgur 3 1511 1 66 
Galben 

14 Primăria Comunei 

Lipoveni 
3 1838 4 218 

Portocaliu 

15 Primăria Satului 

Mihailovca 
1 2727 13 477 

Roșu 

16 Primăria Comunei 

Porumbrei 
2 1581 1 63 

Galben 

17 Primăria satului Sagaidac 1 1723 3 174 
Portocaliu 

18 Primăria satului Satul Nou 1 1515 6 396 Roșu 

19 Primăria satului Selemet 1 3077 7 227 Portocaliu 

20 Primăria satului Suric 1 733 2 273 Roșu 

21 Primăria satului Topala 1 728 0 0 Verde 

22 Primăria satului Troițcoe 1 832 1 120 Portocaliu 

23 Primăria satului Valea 

Perjei 
1 568 2 352 

Roșu 

  Total 39 49396 161 326 Roșu 

 
4. Începând   cu   16   februarie   2022,   se   abrogă   Hotărârea   Comisiei   Teritoriale Extraordinare 

de Sănătate Publică nr. 4 din 21 ianuarie 2022. 

 

5. Începând cu 16 februarie 2022, se pun în aplicare prevederile pct. 6 și ale anexei nr.  2  la  Hotărârea  

Comisiei  Teritoriale Extraordinare  de  Sănătate  Publică Cimișlia nr.  25  din 27 septembrie 2021, 

cu modificările ulterioare. 

 

6. Anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Cimișlia nr. 25 

din 27 septembrie 2021 se modifică după cum urmează: 

 

6.1.Punctul 2.2 va avea următorul cuprins: „2.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile 

medico-sanitare și instituțiile de plasament, cu excepția însoțitorilor copiilor de până la 14 ani și 

îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dezabilități accentuate și severe”. 

6.2.Punctul 3.2 va avea următorul cuprins: „3.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile 

medico-sanitare și instituțiile de plasament, cu excepția însoțitorilor copiilor de până la 14 ani și 

îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dezabilități accentuate și severe.”.  

6.3.Punctul 4.2 va avea următorul cuprins: „4.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile 

medico-sanitare și instituțiile de plasament, cu excepția însoțitorilor copiilor de până la 14 ani și 

îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dezabilități accentuate și severe”. 
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7. Pe perioada de acțiune a stării de urgență în sănătate publică, pentru categoriile de salariați din 

domeniul ordinii și securității publice, implicați în prestarea muncii în condiții de risc sporit pentru 

sănătate, se va acorda sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru 

sănătate, conform prevederilor art.1391 din Codul muncii nr. 154/2003 și art. 181 din Legea nr.  

270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

 

8. Autoritățile administrației publice locale, persoanele juridice, indiferent de domeniul de activitate 

și forma juridică de organizare, vor promova vaccinarea angajaților contra COVID -19 ca cea mai 

eficientă metodă de protecție și stopare a răspândirii infecției cu virusul SARS -CoV-2, precum și 

respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID -

19 valabile pe perioada stării de urgență. 

 

9. Autoritățile administrației publice mass-media va colabora  pentru  a  informa  publicul despre 

necesitatea respectării prevederilor prezentei hotărâri și a măsurilor de prevenire și control al infecției 

COVID-19. 

 

10. Se solicită Inspectoratului de Poliție și Comisie de Sănătate Publică Hîncești să intensifice 

supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al 

infecției COVID-19, în conformitate cu  Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate 

Publică Cimișlia nr. 29 din 13 octombrie 2021. 

 

11. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie 

pericol pentru sănătatea publică şi servește drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere 

contravențională a persoanelor fizice şi juridice. 

 

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

Cimișlia. 

 

 

Președinte al Comisiei                                                                        Tamara Pascari 

 

 

Vicepreședinte al Comisiei                                                                 Vadim Torgai 

  

 

Secretar al Comisiei                                                                           Nicolae David 

 

   


