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În Republica Moldova, prin metoda de secvențiere, s-a confirmat prezența tulpinii 

Omicron cu o pondere de peste 62%. 

Bilanțul global de persoane infectate cu COVID-19, către data de 27 februarie 2022, 

la nivel global se înregistrează 435.996.996 cazuri confirmate de infecție cu coronavirus, 

dintre care 5.968.071 decese sau 1,4 % din numărul total de cazuri. În perioada 21-

27.02.2022 la nivel global s-a înregistrat 10.182.921 cazuri noi de COVID-19, cu 9 % mai 

puțin decât în săptămâna precedentă. 

 Bilanțul cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la cifra de 497 946 

persoane infectate. În cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, sunt internați 841 

pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 196 în stare extrem de gravă 6 

pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. 

  În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 8 134  

persoane, iar 11 059 sunt sub supraveghere la domiciliu.  În Republica Moldova în total au 

fost tratate 476 641 de persoane de infecția COVID-19. La data de 27.02.2022 au pierdut 

lupta cu infecția COVID-19 - 3 persoane. 

Au fost înregistrate în total  11 216 decese sau 2,2 % din numărul persoanelor 

afectate. 

În raionul Cimișlia, de la începutul pandemiei până la data de 27 februarie 2022  

sunt înregistrate 5165 persoane bolnave cu COVID-19, ce constituie 10 456,6 cazuri la 100 

mii populație. 

În  săptămâna 8 (21.02-27.02.2022) în raionul Cimișlia au fost confirmate  - 69 

cazuri de infecție cu coronavirus  SARS-Cov2(COVID-19), ce constituie incidența 140 la 

100 mii populație, fapt care  poziționează raionul Cimișlia 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.67art 183) cu modificările ulterioare Comisia Teritorială 

Extraordinară de Sănătate Publică  

  

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexa nr. 2 la Hotărârii  Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică  nr. 62 

din 22 septembrie 2021 ce modifică după cum urmează: 

     1.1 Începând cu 9 martie 2022, punctul 4.1 va avea următorul cuprins: 

    4.1. Instituțiile de învățământ general, de învățământ profesional tehnic şi 

superior vor activa în regim obișnuit, cu prezența fizică, cu respectarea măsurilor de 

precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile Comisiilor Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică. 

1.2 Punctul 3.4 va avea următorul cuprins: 

     3.4. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate 

maximă în spațiile exterioare şi interioare, cu obligația ca toți clienții să prezinte certificatul 

COVID-19, prevăzut la pct. 5, la intrare în unitate, personalului desemnat de către 

administrator în acest sens. 



1.3 La punctele 3.7 şi 4.7, textul „Se sistează antrenamentele de grup, cu excepția 

antrenamentelor sportivilor de performanta" se exclude. 

1.4 La punctul 2.7, litera b) va avea următorul cuprins: 

b) la capacitate maximă, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în 

spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19, prevăzut la pct. 5, 

personalului desemnat de către administrator în acest sens. 

1.5 Punctul 3.8 va avea următorul cuprins: 

3.8. Evenimentele sportive vor fi organizate cu participarea spectatorilor la 

capacitatea maximă în spațiile exterioare şi interioare, cu obligația ca toți spectatorii să 

prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19, 

prevăzut la pct. 5, personalului desemnat de către administrator în acest sens. 

1.6 Punctul 4.8 va avea următorul cuprins: 

           4.8. Evenimentele sportive vor fi organizate cu participarea spectatorilor până la 

50% din capacitatea maximă în spațiul interior sau la capacitate maximă în spațiile 

exterioare, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară 

activitatea certificatul COVID-19, prevăzut la pct. 5, personalului desemnat de către 

administrator în acest sens. 

1.7. La punctele 3.10 şi 4.10, litera a) va avea următorul cuprins: 

a) la capacitatea maximă prevăzută pentru activitățile din incinta teatrelor, 

cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise şi deschise, cu obligația ca toți 

vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19, prevăzut la pct. 

5, personalului desemnat de către administrator în acest sens. 

 

2. Anexa la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 60 

din 23 august 2021 se modifică după cum urmează: 

2.1 Pe tot parcursul textului, termenul stabilit pentru perioada de autoizolare de 

„14 zile" se substituie cu „10 zile", iar pentru revenirea la ore cu prezentă fizică 

termenul 

stabilit de „7 zile" se substituie cu „5 zile". 

2.2.Punctul 3.3 se exclude. 

2.3.Punctul 4 se exclude. 

 

3. Autoritățile responsabile de crearea centrelor de plasament temporar pentru 

refugiați şi a centrelor provizorii de gestionare a unor afluxuri de străini pe teritoriul 

Republicii Moldova vor asigura respectarea măsurilor de prevenire şi control al infecțiilor  

COVID 19 în incinta centrelor respective inclusiv organizarea spațiilor separate pentru 

autoizolarea persoanelor diagnosticate cu COVID-19 forma ușoară. 

 

           4. APL locale, indiferent de  domeniul de activitate și forma juridică de organizare, 

vor promova vaccinare angajaților contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de 

protecție și stopare a răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2 și respectarea măsurilor 

de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile 

pe perioada stării de urgență. 

 

 5. Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică este executorie 

pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, p e n t r u persoanele fizice și 

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

 



6. APL vor colabora cu  mass - media pentru a informa publicul despre necesitatea 

respectări prevederilor prezentei Hotărâri și a măsurilor de prevenire și control a infecției 

COVID-19. 

 

7. Se solicită  Inspectoratului de Poliție, și Comisiei de Sănătate Publică Hîncești 

(sub. Cimișlia) să continue 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 nr. 13 din 13 octombrie 2021. 

 

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 şi/sau penală a persoanelor fizice şi juridice. 

 

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

oficială a consiliului raional. 
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