
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CIMIȘLIA 

 
Hotărârea nr. 04 din 10 februarie 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  național  și  internațional,  Comisia naţională 

extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. 

Ținând cont de faptul că vaccinarea este un instrument extrem de eficient pentru 

prevenirea, controlul și eliminarea bolilor infecțioase ce pot pune viața fiecărei persoane în 

pericol. 

Recunoscând că vaccinarea este una din cele mai rentabile investiții din sistemul de 

sănătate, precum și una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică care facilitează 

accesul la servicii medicale a celor mai vulnerabile grupuri de populație; 

În  scopul  reducerii  morbidității  și  mortalității  provocate  de  COVID-19  prin 

asigurarea și administrarea în timp util a vaccinurilor sigure și eficiente anti COVID-19 

populației r-lui Cimișlia Comisia raională extraordinară de sănătate publică, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia cunoștință de instituirea Comitetului național de coordonare a activităților 

de imunizare anti-COVID-19 și de aprobarea componenței  nominale a acestuia. 

2. Centrul de  Sănătate Publică Hîncești (Cimișlia), va asigura: 

2.1. planificarea, organizarea, evaluarea și monitorizarea procesului de imunizare 

anti-COVID-19; 

2.2. colaborarea cu autoritățile: Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul  pentru Situații 

de Urgență, pentru a asigura securitatea loturilor de vaccin la toate etapele de 

recepționare/transportare/stocare/distribuire a acestora. 

2.3. recepționarea, stocarea și distribuirea vaccinului anti COVID-19, conform 

repartiţiei   aprobate   de   Ministerul   Sănănății,  Muncii   și   Protecției   Sociale. Transportarea  

acestuia  către  subdiviziunile  teritoriale  în condițiile corespunzătoare instrucțiunii la lotul de 

vaccin. 

2.4. distribuirea dozelor de vaccin, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale 

Centrului de Sănătate Publică Hîncești și  reieșind din cantițățile disponibile de  vaccin,  

instituțiilor  medico-sanitare  publice  prestatoare  de  servicii  de  asistență medicală. 

2.5. actualizarea periodică a datelor relevante din raion privind cazurile confirmate 

de laborator, spitalizarea și decesele asociate cu COVID-19; 

2.6. prezentarea   informației  Agenției Naționale de Sănătate Publică  cu privire la 

grupurile prioritare și strategiile de vaccinare.  

2.7. asigurarea integrării cu programele de imunizare existente și coordonarea, între 

programe și diferite sectoare care încorporează planul de vaccinare, în structurile existente ale 

sistemului de sănătate; 

2.8. comunicarea cu partenerii și mass-media cu privire la procesul de vaccinare 

COVID-19. 

 



3. Hotărârile Comisiei extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru 

autorităţile administraţiei publice, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul 

de activitate şi forma juridică de organizare. 

4. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre 

necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19. 

5. 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. 

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

web oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.  
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