
 
  COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 
Hotărârea nr. 3 din 14 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 pe plan național și 
internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că intensitatea 
procesului epidemic este, la nivel național, foarte înaltă. 

Până la data de 14 februarie 2022 au fost înregistrate, în total, 485.563 de cazuri de 
COVID-19. În săptămâna a 6-a (07.02 - 13.02.2022) au fost înregistrate 16.809 cazuri de 
COVID-19, iar incidența în ultimele 7 zile a constituit 451 de cazuri la 100 mii populație, 
înregistrând o scădere de 40,2% comparativ cu săptămâna precedentă și o creștere de 93,6% 
comparativ cu luna precedentă.  

Numărul de reproducție efectiv (Rt) pentru ultimele 7 zile a constituit 0,75, 
înregistrând o scădere de 15,6% comparativ cu săptămâna precedentă și 53,7% comparativ 
cu luna precedentă.  

Au fost notificate 186 de decese, iar mortalitatea din ultimele 7 zile a fost de 5,0 decese 
la 100 mii populație, înregistrând o creștere 38,8% comparativ cu săptămâna precedentă și 
129,6% comparativ cu luna precedentă. 

Acoperirea vaccinală cu schema completă în populație generală, raportat la numărul 
de populație conform recensământului din anul 2014, este cca 31,2%, ceea ce constituie 
totuși un nivel sub ținta de 70% necesară pentru atingerea imunității colective. În săptămâna 
a 6-a (07.02-13.02.2022) au fost vaccinate 35.931 de persoane, cu 3,4% mai puțin față de 
săptămâna trecută și cu 11,8% mai puțin față de luna precedentă, iar doza booster a fost 
administrată, în total, la 213.069 de persoane.   

Conform datelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, situația 
epidemiologică actuală din statele UE/SEE se caracterizează printr-o rată generală de 
notificare a cazurilor foarte ridicată, care a crescut rapid în ultimele șase săptămâni, și o rată 
a deceselor ridicată, dar stabilă. 

În Republica Moldova, prin metoda de secvențiere, s-a confirmat prezența tulpinii 
Omicron cu o pondere de peste 62%. 

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de virusul 
SARS-CoV-2, potențialului sporit de transmitere a tulpinii Omicron, numărului crescut de 
cazuri confirmate în ultima perioadă, 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 recomandările actualizate ale 
Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau 



ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum și a bunelor practici 
europene și internaționale, Comisia națională extraordinară de sănătate publică 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Începând cu 16 februarie 2022, se abrogă Hotărârea Comisiei naționale 

extraordinare de sănătate publică nr. 2 din 20 ianuarie 2022. 
 
2. Începând cu 16 februarie 2022, se pun în aplicare prevederile pct. 4 și ale anexei 

nr. 2 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 
22 septembrie 2021, cu modificările ulterioare. 

 
3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, în termen de 24 de ore de 

la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se vor convoca și vor institui măsurile de sănătate 
publică pentru fiecare localitate a unității administrativ-teritoriale din gestiune în 
corespundere cu pragul de alertă stabilit de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică 
la data de 14 februarie 2022, pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi, 
unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea: municipiul Chişinău, municipiul Bălţi 
şi unitățile administrativ-teritoriale ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. 

 
4. Anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică 

nr. 62 din 22 septembrie 2021 se modifică după cum urmează: 
4.1.  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.”; 

4.2.  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.”; 

4.3. 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.”  
 

5. Pe perioada de acțiune a stării de urgență în sănătate publică, pentru categoriile 
de salariați din domeniul ordinii și securității publice, 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. 

 
6. Autoritățile administrației publice centrale și locale, 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. 

 
7. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea 

tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei naționale 
extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.  

 
8. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul 

despre necesitatea respectării prevederilor prezentei hotărâri și a măsurilor de prevenire și 
control al infecției COVID-19. 

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

control 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. 

 
10.  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. 

 
11.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al 

Guvernului. 
 
 
 

Președinte al Comisiei, 
Prim-ministru                                     Natalia GAVRILIȚA 

 

Vicepreședinte al Comisiei, 
Ministru al sănătății              Ala NEMERENCO 


