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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 6/3 din 23.11.2021 

 
 

,, Cu privire la rata de vaccinare a angajaților 

 Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. Bălți” 

 

           Pornind de la evoluția situației epidemiologice pe plan național și, în 

special, în municipiul Bălți, cu agravarea indicatorilor epidemiologici, în lunile 

octombrie – noiembrie curent, cu stabilirea Codului Roșu de alertă în municipiul 

dat și, luând ca temei Hotărârea nr.64 din 26 octombrie 2021 a Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică, Hotărârea nr.45 din 10.11.2021 a Comisiei 

Municipale Extraordinare de Sănătate Publică, art. 58 din Legea nr.10/2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice cu modificările ulterioare, precum și 

reieșind din cele expuse în Nota informativă prezentată, Colegiul Consultativ, 

constituit în mun. Bălți 

Hotărăște: 

1. Se ia act de informația prezentată de dna Elena Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului 

teritorial a Cancelariei de Stat cu privire la situația imunizării angajaților din 

instituțiile Serviciilor Publice Desconcentrate. 

 2. Se menționează efortul sporit în promovarea procesului de imunizare, cu rata 

de vaccinare a angajaților de peste  90%, a următorilor conducători ai Serviciilor 

Publice Desconcentrate: dl. Vitalie Pascari, Direcția regională Nord, Inspectoratul 

general de carabinieri – 97,29%;  dl. Vasile Iovdii, Direcția Situații Excepționale 

Bălți – 95,23%; Dna Ludmila Magnet, Direcția Teritorială Inspectare Financiară 

– 92,85%.   

3. Se recomandă, dnei Valentina Guțu, șefa Agenției de Mediu ,,Nord”, 

instituție cu cel mai scăzut indiciu de imunizare printre Serviciile Publice  

Desconcentrate, doar –  36,36 % imunizare a colectivului, de a se implica la 
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maximum în procesul de vaccinare al angajaților instituției. Totodată se solicită de 

a atinge, cel puțin 75% imunizare a colectivului până la 01.01.2022, pentru a 

proteja viața și sănătatea angajaților de infecția cu virusul SARS–2. 

4. Conducătorilor Serviciilor Publice Desconcentrate se recomandă:                             

4.1 – să continue acțiunile de promovare a procesului de vaccinare pentru 

atingerea nivelului de 90% imunizare în colectivele dirijate, în limita 

competențelor, întru consolidărea răspunsului și rezilienței sistemului de sănătate 

la pandemia COVID –19 a angajaților din Serviciilor Publice Desconcentrate, în 

mod obligatoriu, pentru toate categoriile de angajați din prima linie, inclusiv: 

angajați ai structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului 

Vamal, Ministerului Apărării, precum și a celor, care prin natura activității, 

interacționează nemijlocit cu cetățenii; 

 4.2 – să monitorizeze săptămânal datele privitor la demararea procesului de 

vaccinare în colectivele dirijate, în vederea stopării răspândirii infecției COVID-

19.                                                                                                                                                 

5. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef–adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

 

 

Au votat: pentru - 23                         contra - 0                         s-au abținut – 0 

 

 

 

Președintele Colegiului consultativ,        /semnat electronic/      Vladimir Rusu 

șeful OT Bălți al Cancelariei de Stat, 

reprzentantul Guvernului în teritoriu 
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