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          REPUBLICA MOLDOVA                                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВA 

           CONSILIUL RAIONAL                                                          РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

                    CANTEMIR                                                                               CANTEMIR 

     COMISIA EXTRAORDINARĂ                                          ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИСИЯ ПО 

SĂNĂTATE PUBLICĂ                                                    ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 
 

HOTĂRÂRE 
nr. 31                                                                                                        din 21.05.2021 

or. Cantemir 

 

   Cu privire la unele măsuri de control a infecţiei Covid -19  
   în raionul Cantemir începând cu data de 21.05.2021 
 
 

        În temeiul  art. 12, alin.3, art.58 din Legea  privind  Supravegherea de Stat  a Sănătăţii  Publice  
nr.10/2009, cu modificările ulterioare, Hotărârii nr. 54 din 29aprilie 2021 a Comisiei Naționale 
Extraordinare de Sănătate Publică, în baza Planului de pregătire și răspuns la infecția cu 
Coronavirus de tip nou (COVID-19) Republica Moldova Versiunea 2, deciziei consiliului 
raional Cantemir nr.03/15-XXVII din 19.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei 
raionale Extraordinare de Sănătate Publică, a Regulamentului de organizare și funcționare a 
acesteia” 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1.Se menţin măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, 
în baza Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) 
Republica Moldova Versiunea 2 , a Hotărârii CTESP nr.29/30.04.2021 şi pct. 2şi 3 din 
Hotărârea CTESP nr.30/07.05.2021, conform gradului de alertă epidemiologică stabilit în 
fiecare localitate  (Anexa1) 
 
2. Se permite desfăşurarea competiţiilor sportive în sălile sportive şi în aer liber, cu accesul 
spectatorilor la tribune, la capacitatea de 50%, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate 
publică privind infecţia Covid-19. 
 
3. Se permite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Copilului (1 iunie), cu respectarea strictă a normelor impuse privind prevenirea şi combaterea 
infecţiei Covid-19. 
3.1. Organizatorii vor asigura participanţii la eveniment cu măşti de unică folosinţă şi 
dezinfectant. 
 
4.Se stabileşte , organizarea şi desfăşurarea festivităţii Ultimul sunet în instituţiile de 
învăţământ primar, gimnazial şi liceal din raion, la data de 31 mai 2021, conform următorului 
caracter: 
4.1. Ore de dirigenţie cu elevii în clasele I-III, V-VIII, X-XI, fără prezenţa părinţilor, începând 
cu ora 08:30 până la 08:15; la care se vor aduce la cunoştinţă performanţele şcolare şi 
securitatea vieţii şi sănătăţii elevilor în perioada estivală, cu respectarea strictă a normelor de 
sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea Covid-19. 
4.2. Careu solemn cu elevii claselor absolvente a IV-a, a IX-a şi a XII-a, începând cu ora 09:15 
până la ora 09:45, sub două aspecte: 
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-în aer liber cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi 
răspândirea Covid-19; 
- în sălile de festivităţi ale instituţiilor de învăţământ cu respectarea strictă a normelor de 
sănătate publică privind respectarea şi răspândirea Covid-19. 
 
5. S-a aprobat modificarea componenţei CTESP Cantemir prin excluderea membrului dl. 
Bolocan Oleg, manager S.A. ,,Drumuri Cahul” din proprie dorinţă şi numirea noului membru 
în persoana primarului or.Cantemir. 
5.1. Modificarea dată se va propune spre examinare la viitoarea Şedinţă Ordinară a Consiliul 
Raional Cantemir. 
 

6. Dl. Sergiu Secrieru , şef DTSA, dl Igor Novacov, şef IP Cantemir şi dna Svetlana Brumă, şef 
direcţie CSP Cahul, sectorul Cantemir vor asigura supravegherea şi verificarea respectării 
măsurilor restrictive, obligatorii de prevenire şi control la infecţie Covid prin efectuarea 
controlului permanent privind respectarea de către persoanele fizice şi juridice a restricţiilor 
epidemiologice la Covid-19. 

 
7.Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru   
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, 
indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare. 

 
8.Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol 
pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la răspundere 
contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate. 

 
  9.Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul adoptării şi publicării . 

 
        Preşedinte al Comisiei                                 
        Extraordinare  de Sănătate Publică          SEMNAT                          Iurie  MIHĂESCU 
 

Secretar al Comisiei  
       Extraordinare  de Sănătate Publică           SEMNAT                         Svetlana PATRAMAN 
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Anexa 1  
La Hotărârea nr. 30/07.05.2021 

a CTESP Cantemir 
 

Indicatorii pe teritoriul raionului Cantemir privind atribuirea nivelul de risc 

(din data de 10.05.21 pînă la data de 23.05.2021) 

 

Nr. 

d/o 

Localitatea/ 

indicatori 

Număr de 

reproducţie  

efectiv (Rt) 

pentru ultimile 

14 zile 

Incidenţa la 100 mii 

de populaţie în 

ultimile 14 zile 

Gradul  de 

alertă 

1. s.  Ţărăncuţa 1 96,6 portocaliu 

2. s. Stoianovca 1 84,4  portocaliu 

3. s. Enichioi 1 94,3  portocaliu 

4. s. Chioselia 0 0 verde 

5. or. Cantemir 0 0 verde 

6. s. Porumbeşti 0 0 verde 

7. s.  Hănăseni 0 0 verde 

8. s.  Costangalia 0 0 verde 

9. s.  Cania 0 0 verde 

10. s.  Cîietu 0 0 verde 

11. s. Cociulia 0 0 verde 

12. s. Sadic 0 0 verde 

13. s. Ghioltosu 0 0 verde 

14. s.  Ţîganca 0 0 verde 

15. s.  Antoneşti 0 0 verde 

16. s. Toceni 0 0 verde 

17. s. Iepureni 0 0 verde 

18.  s. Cîrpeşti 0 0 verde 

19.  s. Vîlcele 0 0 verde 

20. s. Taraclia 0 0 verde 

21. s. Hîrtop 0 0 verde 

22. s. Lingura 0 0 verde 

23. s. Crăciun 0 0 verde 

24. s. Pleşeni 0 0 verde 

25. s. Capaclia 0 0 verde 

26. s. Lărguţa 0 0 verde 

27. s. Vişniovca 0 0 verde 

28. s. Şamalia 0 0 verde 

29. s. Haragîş 0 0 verde 

30 s. Taracliica 0 0 verde 

31. s. Baimaclia 0 0 verde 

32. s. Aciu 0 0 verde 

33. s. Capaclia 0 0 verde 
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34. s. Ţolica 0 0 verde 

35. s. Bobocica 0 0 verde 

36. s. Leca 0 0 verde 

37. s. Flocoasa 0 0 verde 

38. s. Suhat 0 0 verde 

39. s. Plopi 0 0 verde 

40. s. Dimitrova 0 0 verde 

41. s. Goteşti 0 0 verde 

42. s. Ciobalaccia 0 0 verde 

43. s. Tartaul 0 0 verde 

44. s. Constantinovca 0 0 verde 

 

 


