
COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
LEOVA

Hotărârea nr. 19 din 27 septembrie 2021

A

In temeiul art.58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Comisiei Extraordinare de 
Sănătate Publică nr.62 din 22 septembrie 2021 şi având în vedere analiza evoluţiei 
situaţiei epidemiologice determinate de pandemia COVID-19 la nivel naţional, 
creşterea incidenţei numărului de cazuri care a crescut, creşterea ratei contagiozităţii 
peste pragul de 1,25, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, 
răspândirea comunitară intensă, în contextul riscului sporit de răspândire în 
continuare a infecţiei provocate de virusul SARS CoV-2 şi în scopul asigurării unui 
grad adecvat de pregătire şi răspuns la infecţia COVID-19, în conformitate cu 
recomandările actualizate ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind considerentele 
pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul 
COVID-19, Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de către şeful Direcţiei Centrului de 
Sănătate Publică Hînceşti, dna Tamara Pascari.

2. Conform gradului de risc, pe teritoriul raionului Leova se instituie cod 
Portocaliu de alertă.

3. Se instituie, conform gradului de risc, gradul de alertă ,,cod roşu”, „cod 
portocaliu ” ,, cod galben ” ,, cod verde ”, în următoarele localităţi :

> Conform gradului de risc, gradul de alertă „Cod Roşu”, se instituie în 4
localităţi:

- or. Leova;
- Sărăteni;
- Troiţa;
- Victoria.

> Gradul de alertă „Cod Portocaliu” este atribuit pentru 7 localităţi:
- Iargara;
- Tigheci;
- Cupcui;
- Sarata Nouă;
- Baius;
- Beştemac;
- Tomaiul Nou.

> Gradul de alertă „Cod Galben” este atribuit pentru 3 localităţi:



- Sîrma;
- Sarata-Razesi;
- Tomai.

> Gradul de alertă „Verde” este atribuit pentru 13 localităţi:
- Borogani ;
- Cazangic ;
- Ceadîr;
- Cneazevca;
- Colibabovca ;
- Covurlui;
- Filipeni ;
- Hănăsenii Noi ;
- Orac;
- Romanobca;
- Sărăţica Nouă ;
- Tochile Răducani ;
- Vozniseni.

4. Se stabilesc măsurile generale de prevenire şi control al infecţiei COVID- 
19, aplicabile la nivel raional, conform anexei nr. 1.

5. Se stabilesc măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi 
controlul infecţiei COVID-19 valabile în perioada stării de urgenţă în sănătate 
publică, conform anexei nr. 2. Măsurile prevăzute în anexa nr. 2 se vor pune în 
aplicare de la 1 octombrie 2021.

6. Comisia Raionalăe Extraordinară de Sănătate Publică va revizui pragul de 
alertă pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi a raionului şi va 
institui măsurile de sănătate publică prevăzute în anexa nr.2 pentru fiecare localitate 
în parte în corespundere cu pragul de alertă stabilit. Măsurile aplicate se menţin 
pentru operioadă de 14 zile.

7. Se abrogă Hotărârea Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică 
nr.17 din 26 august 2021.

8. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre 
necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei 
COVID-19.

9. Hotărârile Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt 
executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru 
persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi de forma juridică 
de organizare.

10. 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.



11. Se solicită Inspectoratului de Poliţie, şi CSP Leova să intensifice 
supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de 
prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu domeniile de 
competenţă.

12. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii şi se publică pe
pagina oficială a consiliului raional. / )
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