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COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ 

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OCNIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR.52 DIN 21 DECEMBRIE 2021 

 

Reeșind din informația CSP Edineț, subdiviziunea Ocnița privind cazurile cu 

infecția SARS-CoV-2 (COVID-19) înregistrate în săptămâna 50 (13-19.12.2021) în 

raionul Ocnița, se constată că situația în teritoriul administrat este defavorabilă.  

Raionul este în cod de alertă portocaliu cu indicatori de risc înalt de 

răspândire a cazurilor cu infecția SARS-Cov-2 (COVID-19).   

Este unitatea administrativ teritorială din țară cu cele mai multe primării 

(localități) în  cod roșu de alertă. Astfel, în primăria  Naslavcea s-au înregistrat 5 

cazuri - incidența totală 685 la 100 mii populație, în primăria Vălcineț 11 cazuri + 

Codreni -1 caz, incidența totală fiind 449 la 100 mii populație, în primăria Lipnic s-

au înregistrat 9 cazuri + Paustova 1 caz, incidența totală 286 la 100 mii populație, în  

primăria Lencăuți 0 cazuri +Verejeni 4 cazuri, incidența totală 250 la 100 mii 

populație.  

Pe parcursul săptămânii respective s-a înregistrat o creștere cu 26 cazuri de 

infecție (de 1,9 ori mai mult, decât în săptămâna precedentă).  Dintre cei înregistrați 

cu infecția SARS-CoV-2 (COVID-19) -41 persoane (73,2%) nu sunt vaccinate. 

În săptămîna 13-19.12.2021 s-a înregistrat 1 caz cu deces, cauzat de infecția 

SARS-CoV-2 (COVID-19) în s. Vălcineț. 

În continuare  se menține riscul înalt de contaminare cu infecția SARS-CoV-

2 (COVID-19 în comunitate, inclusiv în familii, la locul de muncă și de studii.  

Până la data de 19.12.2021 în teritoriul administrat au fost administrate circa 

21457 doze vaccinuri anti-COVID19, inclusiv doza I - 12732, doza II - 8131, doza 

booster (rapel) - 594. Acoperirea cu ciclul complet de vaccinare constituie 32,1% 

(12193 persoane) din numărul eligibil estimat de 37939 persoane.  

Acoperirea vaccinală cu ciclul complet de vaccinare este la un nivel 

insuficient în localitățile  Naslavcea, Paustova, Verejeni, Călărășeuca, Unguri, 

Codreni, Volcineț, Lipnic. 

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

sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), 

cu modificările ulterioare,  Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a 

raionului Ocnița, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

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

cadrul ANSP, privind situația epidemiologică determinată de infecția cu COVID-19 

la nivel teritorial în săptămâna 50 (13-19.12.2021). 

 

2.Se stabilește, în baza indicilor calculați de Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică, pragul de alertă pentru primăriile (localitățile) din cadrul raionului (APL 

nivelul I) și raionul Ocnița (APL nivelul II) după cum urmează: 
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 3. Se atenționează asupra nerespectării și ignorării regulilor generale de 

comportament a populației privind prevenirea îmbolnăvirilor cu infecția SARS-Cov-

2 (COVID-19), inclusiv: 

        - nerespectarea regimului de autoizolare (carantină) a bolnavilor și contacților 

din focare, a persoanelor revenite în țară fără documente permisive de întrare 

(certificat de vaccinare,   de testare, de recuperare, omologare, etc.; 

        - nerespectarea regimului de purtare a măștilor de protecție, inclusiv în spații 

închise, transport, public, locuri aglomerate; 

        - nerespectarea distanței sociale de 1,5-2 m; 

        - admiterea la serviciu a personalului angajat cu semne clinice suspecte de boală 

(febră, tuse, cefalee, etc.)  

      -în instituții nu se efectuiază triajul personalului la începutul turei  zilnice de 

muncă și pe parcurs, inclusiv cu termometrie; 

        - nerespectarea măsurilor de igienă a mâinilor prin spălare cu săpun și utilizarea 

dezinfectantului pentru mâini, a culturii tusei și a strănutului. 

 

 4. Se atenționează asupra nerespectării regulilor privind prevenirea îmbolnăvirilor 

cu infecția SARS-Cov-2 (COVID-19) în transportul public, întreprinderi de 

comerț și alimentație,  instituții instructiv-educative,   biserici și  alte instituții 

de culte religioase, la locurile de muncă, la domiciliu, instituții de deservire 

(poștă, bănci, frizerii, etc.). 

 

Nr. Ord. Primăria Localități în componență Populație Cazuri Incidența Codul de alertă

1 Primaria Orasului Frunza 1 1030 0 0 Verde

2 Primaria Orasului Ocnita 1 8820 9 102 Portocaliu

3 Primaria Orasului Otaci 1 7610 5 66 Galben

4 Primaria Comunei Birladeni 3 2004 1 50 Galben

5 Primaria Satului Birnova 1 2300 0 0 Verde

6 Primaria Comunei Calaraseuca 2 2020 4 198 Portocaliu

7 Primaria Satului Clocusna 1 2125 0 0 Verde

8 Primaria Comunei Corestauti 2 1005 0 0 Verde

9 Primaria Comunei Dingeni 2 1700 1 59 Portocaliu

10 Primaria Satului Girbova 1 1287 0 0 Verde

11 Primaria Comunei Grinauti-Moldova 3 2002 1 50 Portocaliu

12 Primaria Satului Hadarauti 1 1793 2 111 Portocaliu

13 Primaria Comunei Lencauti 2 1600 4 250 Roșu

14 Primaria Comunei Lipnic 2 3500 10 286 Roșu

15 Primaria Satului Mereseuca 1 1157 0 0 Verde

16 Primaria Comunei Mihalaseni 2 1362 0 0 Verde

17 Primaria Satului Naslavcea 1 730 5 685 Roșu

18 Primaria Comunei Ocnita 2 3282 0 0 Verde

19 Primaria Satului Sauca 1 1576 2 127 Portocaliu

20 Primaria Satului Unguri 1 1355 0 0 Verde

21 Primaria Comunei Valcinet 2 2670 12 449 Roșu

Total 33 50928 56 110 Portocaliu
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  5.Se atrage atenția asupra activității insuficiente și  neeficiente privind prevenirea 

îmbolnăvirilor cu infecția SARS-Cov-2 (COVID-19) a  instituțiilor cu competențe de 

control și supraveghere  în teritoriul administrat (APL, Inspectoratul Raional de 

Poliție  ANSA, ANSP, etc). 

 

  6. Se atenționează asupra accoperirii joase cu ciclul complet de vaccinare anti-

COVID-19 a populației și insuficiența activizmului factorilor de decizie în 

promovarea vaccinărilor. 

 

7.Se solicită în continuare respectarea la nivel teritorial a măsurilor generale de 

prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform 

anexei nr.1, aprobate prin Hotărîrea CNESP nr.62 din 22.09.2021    

(https://gov.md/sites/default/files/h_cnesp_62_red.pdf)  

 

8. Se solicită în continuare respectarea la nivel teritorial a măsurilor de sănătate 

publică, stabilite pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 

valabile în perioada stării de urgență în sănătate publică, conform anexei nr. 2, 

aprobate prin Hotărârea CNESP nr.62 din 22.09.2021    

(https://gov.md/sites/default/files/h_cnesp_62_red.pdf). 

 

9. Activitățile intersectoriale pentru  atenuarea consecințelor socio-economice și 

asigurarea continuității tuturor măsurilor de organizare a activităților agenților 

economici, inclusiv a   instituțiilor de educație timpurie, de învățământ primar, 

gimnazial, liceal, profesional tehnic pentru anul de învățământ 2021-2022, în condiții 

de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu infecția  SARS-

CoV-2 (COVID-19), se organizează în baza anexei nr 1 și nr 2  a Hotărîrii 

Comisiei Naționale Excepționale de Sănătate Publică nr.62 din 22.09.2021 în 

dependență de codul (pragul) de alertă atribuit primării. 

 

10.  Se solicită susținerea și implicarea APL, în limita competențelor, conform 

prevederilor art.12 al Legii nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a 

sănătății publice (versiune în vigoare din 24.08.2018, în baza modificărilor prin Legea 

Parlamentului nr 172 din 27.07.18), în promovarea activităților de prevenire și 

combatere a infecției SARS-Cov_2 (COVID-19), promovarea vaccinării anti-

COVID-19 a contingentelor populației eligibile din teritoriul administrativ al 

primăriei, susținerea IMSP teritoriale în organizarea și efectuarea vaccinărilor anti-

COVID-19. 

 

11.În sensul prezentei Hotărâri, pe perioada stării de urgență în sănătate publică se 

stabilește mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de 

răspuns la urgența de sănătate publică, efectuarea verificărilor la unitățile a căror 

activitate este restricționată, precum și la unitățile pentru activitatea căror sunt 

instituite măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19. 

 

https://gov.md/sites/default/files/h_cnesp_62_red.pdf
https://gov.md/sites/default/files/h_cnesp_62_red.pdf
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12.Comisiile Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică ale APL I vor asigura 

revizuirea tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile 

Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Ocnița. 

 

13.Autoritățile publice vor informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri 

și despre necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de 

prevenire și control al infecției COVID-19. 

 

14.Hotărârile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Ocnița sunt 

executorii pentru autoritățile administrației publice locale de nivelul I, pentru 

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

organizare. 

 

15.Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta 

hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru 

aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor 

fizice și juridice. 

 

16.Se solicită Inspectoratului Raional de Poliție și organelor cu funcții de control să 

intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a 

măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în conformitate cu 

domeniile de competență. 

 

17.Prezenta Hotărâre va întra în vigoare la momentul publicării pe pagina web a 

Consiliului raional www.ocnita.md. 

 

 

Președintele Comisiei                                    Galina ZALEVSCAIA 

 

 

          Secretarul Comisiei                                       Antonina CEBOTARI 

 

 

 

 


