COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
LEOVA
Hotărârea nr. 21 din 13 octombrie 2021
În 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 Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică
nr.63 din 08 octombrie 2021, Hotărârea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică
nr.19 din 27.09.2021 şi ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan
naţional şi raional, unde în ultimile 7 zile (04.10-10.10.2021 în raion au fost confirmate - 57
cazuri de infecţie cu coronavirus de tip nou SARS-Cov2(COVID-19), ce constituie
incidenţa 125 la 100 mii populaţie, fapt care poziţionează raionul Leova în ,,Cod
Portocaliu” de alertă. Pornind de la cele menţionate, Comisia raională extraordinară de
sănătate publică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informaţia prezentată de către medicul Centrului de Sănătate
Publică Hînceşti, subdiviziunea Leova, dna Tatiana Dulgan.
2. Conform gradului de risc, pe teritoriul raionului se menţine Cod Portocaliu de
alertă.
3.
Se instituie, reeşind din incidenţa la 100 000 populaţie următoarele coduri de
alertă pentru localităţile raionului Leova:
Nr.
O rd.

D enum ire

L ocalitati în
com p on en ţă

P op u laţie

C azuri

In cid en ţa
5

1

I a r g a ra

2

3957

4

101

2

L eova

1

7443

22

296

3

B a iu s

3

1056

6

568

4

B e s te m a c

2

832

0

0

5

B o ro g a n i

1

3708

2

54

6

C a z a n g ic

3

2160

1

46

P r im a ria S a tu lu i C e a d ir

1

1161

2

172

2

1024

0

0

1

891

0

0

7
8
9

P r im a ria C o m u n e i
C neazevca
P r im a ria S a tu lu i
C o lib a b o v c a

10

C o v u r lu i

1

1604

1

62

11

C upcui

1

1540

0

0

12

F ilip e n i

1

3024

1

33

13

H a n a s e n ii N o i

2

98 3

4

407

14

O rac

1

1161

1

86

15

R om anovca

1

477

0

0

16

S a r a ta N o u a

2

1592

2

126

17

S a r a ta -R a z e s i

1

1070

2

187

18

S a ra te n i

2

775

0

0

19

S a r a tic a N o u a

2

935

3

321

20

S irm a

1

1045

0

0

21

T ig h e c i

2

2584

0

0

22

T o c h ile -R a d u c a n i

1

1445

0

0

23

Tom ai

1

3042

4

131

24

T o m a iu l N o u

2

75 3

1

133

25

V ozneseni

3

1192

1

84

Total

40

45454

57

125

4. Se aprobă modelul digital al Certificatului COVID-19 prevăzut la punctul 5 din
anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică nr.19 din 27
septembrie 2021 (certificat de vaccinare; certificat de recuperare; certificat de testare),
conform anexei nr. 1, valabil pe întreg teritoriul raionului Leova din data de 15 octombrie
2021.
4.1. Certificatul COVID-19 se emite de Ministerul Sănătăţii, prin Sistemul
informaţional automatizat „Registrul de evidenţă a vaccinării împotriva COVID-19”
(SIA RVC-19), în baza datelor prezentate de către instituţiile medico-sanitare.
Certificatul COVID-19 se obţine prin intermediul portalului electronic https://certificatecovid.gov.md;
4.2. Certificatul COVID-19 poate fi prezentat în format electronic sau pe suport
de hârtie, fiind însoţit în mod obligatoriu de un act de identitate al titularului (buletin de
identitate, paşaport etc.), în original, copie sau fotocopie în format digital, sau de un
document ce confirmă identitatea titularului (permis de conducere, legitimaţie de serviciu
etc.);
4.3. Certificatul COVID-19 eliberat pe teritoriul altui stat, în baza modelului ţării
emitente, trebuie să fie prezentat în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană
sau rusă. Pentru certificatele emise în alte limbi decât cele menţionate, acestea vor fi
confirmate prin traducere autorizată în Republica Moldova, în limbile română sau rusă.
5. Se stabileşte obligativitatea completării în format on-line a fişei epidemiologice
pentru călători şi pasageri la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova pe sensul
de intrare pentru persoanele care, în condiţiile stipulate la punctul 10 din anexa nr. 1 la
Hotărârea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică nr. 19 din 27 septembrie
2021, urmează să respecte regimul de autoizolare;
5.1. Fişa epidemiologică pentru călători şi pasageri în format on-line se
completează în intervalul de 72 de ore înainte de intrare în Republica Moldova, accesând
pagina https://fisa-covid.gov.md/;
5.2. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul fişei epidemiologice vor
fi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor
cu caracter personal, din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
5.3. Furnizarea de date false ori neconforme realităţii şi inducerea în eroare a
organelor de stat la completarea fişei epidemiologice atrage răspunderea stabilită de
actele normative;
5.4. Transportatorii de călători sunt obligaţi, la îmbarcarea călătorilor care vin în
Republica Moldova, să asigure verificarea deţinerii documentelor justificative care
servesc temei pentru scutirea de obligativitatea respectării regimului de autoizolare pe
teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul neîntrunirii condiţiilor stipulate la punctul 10
subpunctele 10.1 şi 10.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Comisiei raionale extraordinare de
sănătate publică nr. 19 din 27 septembrie 2021, să asigure îndeplinirea de către persoane
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a fişei epidemiologice în regim on-line;
5.5.
Până la 15 noiembrie 2021, la traversarea frontierei, persoanele care din
motive obiective se află în imposibilitate de completare a fişei epidemiologice în format
on-line vor completa pe suport de hârtie formularul fişei epidemiologice cu declaraţia pe
propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare cu o durată de 14 zile, iar
Poliţia de Frontieră va asigura introducerea manuală a datelor în sistemul informaţional.
6. Hotărârea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică nr. 19 din 27
septembrie 2021 se modifică după cum urmează:
6.1. La punctul 10.3.3 din anexa nr. 1, textul „Această excepţie va fi valabilă până
la data de 30 septembrie 2021.” se exclude;
6.2. Punctul 4.1 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: „4.1. Instituţiile de
învăţământ general vor activa în regim obişnuit, cu prezenţă fizică, cu respectarea strictă
a măsurilor de precauţie în vigoare, conform instrucţiunilor aprobate prin hotărârile
Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică, iar instituţiile de învăţământ
profesional tehnic, vor activa în regim on-line, cu excepţia orelor practice care implică
utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare, dar nu mai mult de 10% din activităţile
didactice per program de studiu.
7. Punctul 7.5 din anexa la Hotărârea Comisiei raionale extraordinare de sănătate
publică nr.19 din 27 septembrie 2021 se completează cu subpunctele 7.5.1-7.5.5 cu
următorul cuprins:
„7.5.1. În cazul clasei/grupei academice care a fost plasată în carantină la
confirmarea unui caz de infecţie COVID-19, revenirea la ore cu prezenţă fizică poate fi
reluată după a 7-a zi de la data confirmării cazului pozitiv pentru acei elevi/studenţi care
prezintă un rezultat negativ la testul de diagnostic pentru virusul SARS-CoV-2, realizat
în ultimele 24 de ore. Elevii/studenţii testaţi negativ pot încheia perioada de carantină
înainte de termen cu condiţia că nu au fost înregistrate semne clinice de COVID-19 la
monitorizarea zilnică a simptomelor pe parcursul aflării în carantină. Pentru
elevii/studenţii care încheie perioada de carantină înainte de termen în baza unui test
diagnostic negativ, se continuă în mod obligatoriu monitorizarea zilnică a simptomelor
până la a 14-a zi.
7.5.2. Testarea elevilor minori în scopul încheierii înainte de termen a perioadei de
carantină se realizează cu consimţământul părintelui sau tutorelui legal.
7.5.3. Testarea elevilor/studenţilor în scopul încheierii înainte de termen a
perioadei de carantină se realizează în mod gratuit, în cadrul instituţiei medico- sanitare
de prestare a serviciilor de asistenţă medicală primară. Ministerul Sănătăţii şi Agenţia
Naţională pentru Sănătate Publică vor asigura instituţiile medico-sanitare de asistenţă
medicală primară cu volumul necesar de teste pentru realizarea acestei măsuri.
7.5.4. În cazul rezultatului pozitiv la testul de diagnostic pentru virusul SARSCoV2 efectuat în scopul încheierii înainte de termen a perioadei de carantină, se notifică cazul
confirmat de COVID-19 şi elevul/studentul se plasează în autoizolare sub supravegherea
medicului de familie.
7.5.5. Elevii/studenţii care nu se prezintă la testare continuă activitatea de
învăţământ în regim on-line şi reiau cursurile cu prezenţă fizică după 14 zile de perioadă
de carantină.”
8. În sensul prezentei hotărâri, pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică se
stabileşte mobilizarea forţelor şi resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de
răspuns la urgenţa de sănătate publică, efectuarea verificărilor la unităţile a căror
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activitate este restricţionată, precum şi la unităţile pentru a căror activitate sunt instituite
măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
9. Se stabilesc competenţele autorităţilor de supraveghere şi control al respectării
măsurilor de sănătate publică prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Comisiei
raionale extraordinare de sănătate publică nr.19 din 27 septembrie 2021, conform anexei
nr. 2 la prezenta hotărâre.
10. Se menţin 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. a HCRESP nr.19 din 27.09.2021.
11. Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul
despre prevederile prezentei hotărâri şi despre necesitatea respectării stricte amăsurilor
restrictive şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
12. 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.
13.
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.
14. Se solicită Inspectoratului de Poliţie Leova 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.
15. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii şi se publică pe pagina
oficială a consiliului raional.
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