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COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ 

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OCNIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 15 FEBRUARIE 2022 

 

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, și ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în teritoriul 

administrat, Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică Ocnița, constată că 

intensitatea procesului epidemic la nivel raional este foarte înaltă. 

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de 

virusul SARS-CoV-2, a potențialului sporit de transmitere a tulpinii Omicron, a numărului 

crescut de cazuri confirmate în ultima perioadă, a incidenței sporite a cazurilor de 

COVID-19 față de valurile pandemice înregistrate anterior și în scopul asigurării unui 

grad adecvat de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, în conformitate cu Hotărârea 

nr.3 din 14 februarie 2022 a  Comisiei Naționale 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 din cadrul 

ANSP, privind situația epidemiologică determinată de infecția Covid-19 în teritoriul 

raionului  în săptămâna 07-13 februarie 2022. 
 

2.Se ia act de faptul, că  începând cu 16 februarie 2022, se abrogă Hotărârea Comisiei 

naționale extraordinare de sănătate publică nr.2 din 20 ianuarie 2022  și Hotărârea 

Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică Ocnița nr. 2 din 21 ianuarie 2022. 
 
 
3. Cu începere de la 16 februarie 2022, se pun în aplicare prevederile pct.4 ale anexei nr. 2 

la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 

2021 și prevederile pct. 4 ale anexei nr. 2 la Hotărârea Comisiei teritoriale extraordinare 

de sănătate publică  Ocnița nr. 47 din 23 septembrie 2021 cu modificările ulterioare. 

 

 

4.Se instituie cod roșu de alertă Covid-19 în teritoriul raionului Ocnița. 
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Nr. 
Ord. Primăria 

Localități în 
componență Populație Cazuri Incidența 

Codul de 
alertă 

1 Primaria Orasului Frunza 1 1030 4 388 Roșu 

2 Primaria Orasului Ocnita 1 8820 39 442 Roșu 

3 Primaria Orasului Otaci 1 7610 5 66 Galben 

4 Primaria Comunei Birladeni 3 2004 1 50 Verde 

5 Primaria Satului Birnova 1 2300 13 565 Roșu 

6 Primaria Comunei Calaraseuca 2 2020 6 297 Roșu 

7 Primaria Satului Clocusna 1 2125 4 188 Portocaliu 

8 Primaria Comunei Corestauti 2 1005 2 199 Portocaliu 

9 Primaria Comunei Dingeni 2 1700 3 176 Portocaliu 

10 Primaria Satului Girbova 1 1287 11 855 Roșu 

11 Primaria Comunei Grinauti-Moldova 3 2002 3 150 Portocaliu 

12 Primaria Satului Hadarauti 1 1793 5 279 Roșu 

13 Primaria Comunei Lencauti 2 1600 12 750 Roșu 

14 Primaria Comunei Lipnic 2 3500 11 314 Roșu 

15 Primaria Satului Mereseuca 1 1157 7 605 Roșu 

16 Primaria Comunei Mihalaseni 2 1362 5 367 Roșu 

17 Primaria Satului Naslavcea 1 730 4 548 Roșu 

18 Primaria Comunei Ocnita 2 3282 4 122 Portocaliu 

19 Primaria Satului Sauca 1 1576 3 190 Portocaliu 

20 Primaria Satului Unguri 1 1355 1 74 Galben 

21 Primaria Comunei Valcinet 2 2670 3 112 Portocaliu 

  Total 33 50928 146 287 Roșu 

       
 
5. Se ia act de faptul, că Anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de 

sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 și anexa nr.2 la Hotărârea Comisiei 

teritoriale extraordinare de sănătate publică  Ocnița nr. 47 din 23 septembrie 2021   se 

modifică după cum urmează:  
         5.1. Punctul  2.2 va avea următorul cuprins: „2.2. Se interzice accesul aparținătorilor în 

instituțiile medico-sanitare și instituțiile de plasament, cu excepția însoțitorilor copiilor de 

până la 14 ani și îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dizabilități accentuate și severe.”;  
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       5.2. Punctul 3.2 va avea următorul cuprins: „3.2. Se interzice accesul aparținătorilor în 

instituțiile medico-sanitare și instituțiile de plasament, cu excepția însoțitorilor copiilor de 

până la 14 ani și îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dizabilități accentuate și severe.”;  
      5.3. Punctul 4.2 va avea următorul cuprins: „4.2. Se interzice accesul aparținătorilor în 

instituțiile medico-sanitare și instituțiile de plasament, cu excepția însoțitorilor copiilor de 

până la 14 ani și îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dizabilități accentuate și severe.” 
 
6. Pe perioada de acțiune a stării de urgență în sănătate publică, pentru categoriile de salariați 

din domeniul ordinii și securității publice din raionul Ocnița, implicați în prestarea muncii în 

condiții de risc sporit pentru sănătate din cadrul instituțiilor subordonate Ministerului 

Afacerilor Interne, se va acorda sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de 

risc sporit pentru sănătate, conform prevederilor art.1391 din Codul muncii nr. 154/2003 și 

art. 181 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

 

7. Autoritățile administrației publice locale de nivelul I din teritoriul administrat, persoanele 

juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare, vor promova 

vaccinarea angajaților contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de protecție și stopare a 

răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și respectarea măsurilor de sănătate 

publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile pe perioada 

stării de urgență. 

8. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice și organelor cu funcții de control 

din teritoriul administrat (Inspectoratul Raional de Poliție Ocnița și Directia raionala 

pentru siguranta alimentelor Ocnita)  să intensifice supravegherea respectării de către 

persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în 

conformitate cu Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 63 din 

8 octombrie 2021 și Hotărârea Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică  

Ocnița nr. 49 din 12 octombrie 2021.   

9.Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre 

constituie pericol pentru sănătatea publică şi servește drept temei pentru aplicarea 

măsurilor de răspundere contravențională a persoanelor fizice şi juridice. 
 
10.Prezenta hotărâre întră în vigoare la data publicării pe pagina web  a Consiliului raional 

www.ocnita.md. 
 
 
 

Președintele Comisiei Galina Zalevscaia Secretaru 
 

 

 

Secretarul Comisiei  Antonina Cebotari 
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