
 

 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ 

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OCNIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR.30 DIN  01 MARTIE 2021 

 

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 

publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a 

analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan local, național și internațional, 

Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică Ocnița constată, că situaţia 

epidemiologică  în teritoriul administrat se agravează rapid.  

Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, a numărului formelor grave ale 

bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivitate a testelor la virusul 

SARS-CoV-2 și creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea  

comunitară, toate acestea atestă tendințe de agravare al procesului epidemic a infecției 

cu COVID-19 în raionul Ocnița. 

Pe parcursul perioadei respective, pînă la data de 28 februarie 2021 în raionul 

Ocnița  au fost înregistrate 681 cazuri de COVID-19, dintre care în luna februarie sunt 

înregistrate 537 cazuri. În ultima săptămână-22.02-28.02.2021 s-a atestat   o creștere a 

morbidității cu peste 133%.  

În ultimele 14 zile, în raionul Ocnița se atestă o incidență a morbidității de 798 la 

100 mii populație, media pe republică fiind de 351 la 100 mii populație. Raionului 

Ocnița, conform gradului de risc, i-a fost atribuit ”cod roșu” de răspândire COVID-19. 

Dintre cazurile înregistrate cu infecția COVID-19 au fost recuperate (tratate) 

226. De la începutul anului 2021 au decedat 27 pacienți din cauza complicațiilor 

provocate de infecția COVID-19, dintre care 25 persoane au decedat în luna februarie. 

   Pe parcursul săptămânii precedente, cele mai multe cazuri au fost depistate în  

s.Verejeni (26), or. Ocnița (24),   s.Bîrnova (22), or. Frunză (16),  s.Gîrbova (10),  

s.Lipnic (10),  com.Mihălășeni (9), s.Ocnița (9). 

    Reieșind din cele menționate și  în temeiul Hotărârii nr.46 din 26.02.2021 a 

Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisia Teritorială 

Extraordinară de Sănătate Publică Ocnița, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 1.Se ia act de nota informativă,  prezentată de CSP Edineț, subdiviziunea Ocnița, 

despre creșterea numărului de cazuri cu infecția COVID-19 în localitățile raionului. 

 

2.Se atribuie conform gradului de risc, gradul de alertă  ”cod roșu”  următoarelor 

localități din teritoriul administrat: 

• Lencăuți-400,9 la 10 mii populație; 

• Gărbova-236,0 la 10 mii populație; 

• Bîrlădeni-256,0 la 10 mii populație; 

• Verejeni-566,2 la 10 mii populație; 

• or.Frunză-194,2 la10 mii populație; 



 

 

• Paladea-212,3 la 10 mii populație; 

• Bîrnova-159,5 la 10 mii populație; 

• Grinăuți-Raia-122,6 la 10 mii populație; 

• Rediul -Mare-127,6 la 10 mii populație; 

• Mihălășeni-110,1 la 10 mii populație; 

• Maiovca-361,4 la 10 mii populație; 

 

3.Se solicită în continuare suportul autorităților APL I în evaluarea și monitorizarea 

asigurării respectării stricte a măsurilor de restricție în controlul pentru combaterea 

infecției COVID-19, pentru stabilizarea și menținerea situației epidemiologice sub 

control , prin: 

       3.1.Respectarea strictă de către toate persoanele juridice de drept public și de 

drept privat, indiferent de tipul de proprietate și formă juridică de organizare, precum 

și toate persoanele fizice înregistrate și aflate pe teritoriul localităților din subordine, 

a prevederilor specificate în Hotărârile  Comisiei Teritoriale Extraordinare de 

Sănătate Publică Ocnița 

     3.2.Toate  persoanele juridice de drept public și de drept privat, indiferent de tipul 

de proprietate și formă juridică de organizare, precum și toate persoanele fizice 

înregistrate și aflate pe teritoriul localităților, vor asigura în continuare  respectarea 

strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19, reieșind din 

specificul activităților respective. 

 

 4.Se instituie, începând cu 5 martie 2021, pe perioada stării de urgență în sănătate 

publică, obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în 

Republica Moldova, prin punctele de trecere a frontierei din raionul Ocnița, a 

rezultatului testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de sosire. 

 

5. Cetățenii Republicii Moldova, întrați în țară și aflați în localitățile raionului, dar 

care nu vor deține rezultatul testului PCR  COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore 

înainte de sosire, vor fi obligați să îndeplinească Fișa epidemiologică și să respecte 

regimul de autoizolare de 14 zile. 

 

6.Se instituie, în perioada 1- 15 martie 2021 inclusiv, în teritoriul raionului un regim 

special de activitate.   
 

     6.1.Conducătorii entităţilor publice și private, vor asigura regim special de lucru, 

prin atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea 

funcționalității instituției și a personalului, activitatea căruia necesită prezența 

obligatorie la serviciu.  

 

     6.2.Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul 

de muncă, se vor asigura  condiții de muncă la distanță. 

 

7.Se dispune organizarea desfăşurării la distanţă a procesului educațional în cadrul 

tuturor instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial, liceal, extraşcolar din raionul 



 

 

Ocnița . 

 

8.Se suspendă organizarea și desfășurarea olimpiadei școlare raionale la 

disciplinele de studiu, cu prezenţa fizică a persoanelor. 

 

9.Se suspendă activitatea instuțiilor preșcolare din teritoriul administrat pînă la data 

de 15  martie 2021. 

 

10.Se suspendă desfăşurarea activităţilor teatral-concertistice, cu prezenţa 

spectatorilor, în incinta caselor de cultură din teritoriul raionului pînă la data de 15 

martie 2021. 

 

11.Centrele comerciale din teritoriul administrat pînă la  15 martie 2021  vor lucra 

zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică,  cînd va fi  asigurată funcționarea 

în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor 

farmaceutice, amplasate în incinta acestora. 

 

12. Este sistată activitatea piețelor comerciale și agricole din or.Ocnița, or.Otaci și din  

toate localitățile raionului pînă la  9 martie 2021, cu posibilitatea de prelungire a 

termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică 

  
13. Se prelungește sistarea activității transportului urban de călători în orașul Ocnița 

pînă la 15 martie 2021, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în 

funcție de situația epidemiologică. 

 

14.Se interzice pînă la 15 martie 2021 organizarea și desfășurarea  oricărui tip de 

ceremonii  în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, 

cantinelor, cafenelelor) din teritoriul raionului Ocnița, cu permisiunea activității  

acestora  pînă la orele  22.00.  

 

 15.Se interzice desfășurarea slujbelor religioase cu prezența fizică a enoriașilor 

în incinta bisericilor,  în localitățile raionului,  cărora le-a fost atribuit gradul de alertă 

cod roșu.  În celelalte localități, slujitorii bisericilor și enoriașii  în timpul slujbelor 

vor  respecta  strict cerințele sanitare anti -COVID-19.  

 

16.În legăturâ cu faptul, că numărul de bolnavi cu infecția COVID-19 este în creștere, 

se reprofilează secția Geriatrie a IMPS Spitalul Raional Ocnița în secția pentru 

tratamentul bolnavilor cu COVID-19. 

 

17.Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Ocnița, în corespundere cu 

gradul de alertă din teritoriul administrat gestionat, va institui și alte măsuri de 

sănătate publică ce se impun, în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la 

infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin 

Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.30 din 11 

septembrie 2020. 



 

 

 

18.Se dispune Inspectoratul Raional de Poliție să continue supravegherea respectării 

de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției 

COVID-19. 

 

19. Hotărârile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică  Ocnița sunt 

executorii pentru autorităţile administraţiei publice  locale de nivelul I, pentru 

persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de 

organizare din teritoriul administrat. 

 

20.Nerespectarea măsurilor de sănătate publică, expuse în prezenta Hotărâre 

constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la 

răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 

 

21.Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina 

oficială a Consiiului raional Ocnița www.ocnita.md. 

 

 

 


