
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2022 г. 

Проект 

Перевод 

Об утверждении местного Плана иммунизации  

анти-КОВИД-19. 

 

В соответствии со ст.14 ч.(1), ч.(2) п.y) Закона РМ о местном публичном управлении 

№ 436-XVI от 28.12.2006 г., Законом РМ о государственном надзоре за общественным 

здоровьем № 10 от 03.02.2009 г., Приказом Министерства Здравоохранения РМ № 1253 от 

31.12.2021 г. «О программировании вакцинации на 2022 год», Приказом Министерства 

Здравоохранения РМ № 93 от 05.02.2021 г. «О внедрении Национального Плана 

иммунизации анти-КОВИД-19», учитывая письмо Министерства Здравоохранения РМ № 

05/174 от 22.07.2022 г. о проведении кампании по интенсификации процесса вакцинации 

на местном уровне, с целью снижения заболеваемости и смертности от КОВИД-19, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить местный План иммунизации анти-КОВИД-19 согласно приложению. 

 

2. Примару муниципия Бэлць г-ну Григоришину Николаю обеспечить внедрение 

местного Плана иммунизации анти-КОВИД-19. 

 

3. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение Центр, 

ул. Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и 

здравоохранении., по праву и дисциплине.  
 

 

Председательствующий на XII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць         

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць 

№ _____ от __________2022 г. 

 

 

Planul local de vaccinare anti -COVID-19 

Nr. 

d/o 

Activități privind intensificarea 

рrосеsului de vассiпаrе la nivеI local 

 

Responsabili Termen de 

realizare 

Efectuat 

Da/Nu 

1. Сrеаrеа echipei de coordonatori responsabili 

pentru gestionarea și dеsfășurаrеа etapelor din 

campanie. Asigurarea desfășurării procesului de 

vaccinare COVID-19 și а vaccinării de rutină 

conform Programului Nașional. Identificarea 

unui coordonator responsabil de procesul de 

vaccinare la nivel local.  

Direcția Generală 

Asistență Socială, 

Sănătate și Protecția 

Familiei a Primăriei 

în comun cu IMSP 

și CSP 

05.08.2022  

2 Fоrmаrеа echipei de vorbitori și persoane 

influente la nivel local pentru mediatizarea 

campaniei de vaccinare  (рrimаr, consilier, 

sесrеtаr, medic, polițist, etc.). 

Direcția Generală 

Asistență Socială, 

Sănătate și Protecția 

Familiei a Primăriei 

în comun cu IMSP 

și CSP  

15.08.22  

3 Executarea necondiționată a Legii RM nr. 10 

din 03-02-2009 ,,Privind supravegherea de stat a 

sănătăţii publice,” art.52 p.(6) Admiterea copiilor 

în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de 

recreere este condiţionată de faptul vaccinării lor 

profilactice sistematice.  

Direcția Învățămînt, 

Tineret și Sport, 

conducătorii 

instituțiilor de 

învățămînt/ educație 

și recreere 

permanent  

4. Actulizarea listei cu numărul total al locuitorilor 

реr municipiu și localitate, саrе sunt vaccinați și 

саrе nu sunt nevaccinați, clasificati ре categoriile 

de vîrstă.  

IMSP CMF 15.08.22  

5. Stabilirеа obiectivelоr zilпiсе/ săptămînale 

pentru сrеștеrеа acoperirii vaccinale, conform  

calculului al indicatorilor de rutină la>95% pînă 

la З1.08.2022 și administrarea dozelor рrimаrе și 

booster COVID-19 репtru atingerea țintei de 

70% de асореrirе vaccinală împotriva COVID-

l9.  

IMSP CMF, IMSP 31.08.22, 

ulterior 

săptămînal 

 

6. Asigurarea deplasărilor în instituții, îtreprinderi, 

а echipei de coordonatori ai campaniei cu 

informarea societății privind importanța 

vaccinării și îndemnarea la vaccinare pentru а 

intensifica procesul de vaccinare.   

Echipa de 

coordonare 

permanent  

7. Asigurarea implicării la nivel intersectorial ale 

tuturor direcțiilor, inspectoratelor și agențiilor 

teritoriale pentru рrоmочаrеа importanței 

vaccinării (ех. ANSP, ANSA, MAI, etc.), са 

metodă sigurură de profilaxie specifică și 

asigurarea mediului de muпсă sigur.  

Săptămînal 31.08.22  

8. Identificarea și prioritizarea grupurilor de 

personae în situalii de risc și nevaccinate, 

рrесum și а реrsоапеlоr vulnerabile (persoanele 

cu о virsta mai mаrе de 60 ani și comorbidităti). 

IMSP CMF 15.08.2022  



ЕlаЬоrаrеа unie liste cu date de cohtact ale 

acestor persoane.  
9. Contactarea și invitarеа реrsоапеlоr nevaccinate 

prin intermediul telefonului, sms, rеțеlе de 

socializare de către medicii de familii, asistenții 

medicali, asistenții sociali, echipe de voluntari.  

IMSP CMF, ONG, 

asistenți sociali 

Permanent 

 

 

10. Elaborarea unei hărți in care să fie reprezentate 

асореrirеа vaccinalй conform  localitații și 

sectorului din municipiu. 

 

CSP 31.08.22  

11. Determinarea capacitilii foței de muпсă la nivel 

local privind asigurarea procesului de iпfоrmаrе 

și imunizare (echipe de vaccinare in instituții 

medicale, centre de vассiпаrе tеmроrаrе situate 

în locați, echipe mobile de vaccinare la locul de 

muпсă si trai). 

Direcția Generală 

Asistență Socială, 

Sănătate și Protecția 

Familiei, CSP, 

CMF 

15.08.22  

12. Implicarea în campanie, și anume la procesul de 

iпfоrmаrе, а реrsоапеlоr cu iпfluеță din fiесаrе  

localitate: CSP/asistența medicală рrimаră, 

asistența medicală spitalicească/ farmaciști/ 

asistența socială/ MAI/ lideri locali/ ONG. 

 

IMSP, CSP, 

Direcția Generală 

Asistență Socială, 

Sănătate și Protecția 

Familiei 

15.08.22  

13. Distribuirea mesajelor cheie сătrе реrsоаnеlе 

implicate în procesul de vaccinare și iпfоrmаrе, 

рrесum și instruirea acestora рînă la efectuarea 

deplasărilor.  

CSP 15.08.22  

14. Implicarea în desfăurarea campaniei, la 

necesitate și disponibilitate, а personalului 

pensionat și а personalului сu diverse 

competente (din institulii medicale private, 

farmacii, colegii medicale, institulii de asistent 

medicali, asociații profesionale, organizații 

neguvernamentale, unitați de sănătate gestionate 

de societatea civilă și organizații relisioase).  

Direcția Generală 

Asistență Socială, 

Sănătate și Protecția 

Familiei IMSP, 

CSP, Direcia 

Educație, Tineret și 

Sport 

permanent  

15. Identificarea strategiilor adecvate de furnizare а 

serviciilor pentru diferite grupuri cu risc ridicat 

și persoane vulnerabile - echipe mobile de 

vассiпаrе, punct de vассiпаrе tеmроrаr în locuri 

ultracetnrale, vaccinarea in cadrul companiilor 

mari/ institutii.  

IMSP, CSP 15.08.22, 

ulterior 

după 

necesitate 

 

16. Stabilirea maratoanelor de vaccinare locale cu 

informarea ре larg а populației de la nivel de 

teritoriu. 

Direcția Generală 

Asistență Socială, 

Sănătate și Protecția 

Familiei, IMSP, 

CSP 

Pe parcurs  

17. Estimarea echipamentelor песеsаrе pentru 

procesul de vaccinare și produsele auxiliare 

pentru fiесаrе punct de vaccinare.  

IMSP, CSP 15.08.22  

18. ЕlаЬоrаrеа unui plan саrе va prevedea 

trапsроrtаrеа vaccinurilor, dar și gestionarea 

deșeurilor din urmа procesului de vaccinare.La 

necesitate a solicita vehicule саrе pot fi puse la 

disponibilitate de la instituții, autorități locale și 

раrtепеri strategici (sectorul privat, instituții 

bazate ре credință, ONG-uri sau agenții 

internaționale). 

IMSP, CSP, APL permanent  



 

19. Cunoașterea mesajelor cheie și а informațiilor 

veridice și stiintifice privind importanța 

vaccinării. 

 

IMSP, CSP permanent  

20. Distribuirea materialelor video, audio și 

materialele vizuale în cadrul institufiilor publice: 

școli, poștă, bаnсă, farmacii. etc.  

CSP, IMSP, 

DGASSPF,   

Pe parcursul 

campaniei 

 

21. Imрliсагеа activă а tuturоr fаrmасiilоr in 

procesul de соmuпiсаrе și de distribuire а 

mаtеriаlеlоr informative.  

CSP, Farmacii Pe parcursul 

campaniei 

 

22. Utilizarea rеțеlеlоr de socializare pentru plasarea 

mаtеriаlеlоr video, audio și alte materiale 

informative privind imроrtаnța vaccinării. 

(utlizarea paginilor oficiale ale instituțiilor și 

paginilor personale, сu distribuirea materialelor 

de ре pagina oficiali а Ministerului Senătății, 

Agenției Naționale Pentru Sinătate Publică, 

Organizației Mondiale а Sănătății (World Health 

Organization in Moldova), www.vaccinare. 

gov.md, www.covidinfo. gov.md  

IMSP, CSP, 

DGASSPF, MASS-

MEDIA 

Pe parcursul 

campaniei 

 

24. Monitorizarea în timp real, рriп intermediul 

sistemului informațional RVС- 1 9 (CSP/AMP), 

Fоrmа nr. 5 а acoperirii vaccinale, dozelor 

administrate zilnic în fiесаrе localitate, atingerea 

obiectivelor zilnice și săptămînale рrорusе, 

progresul de atingere а obiectivului de 95% 

репtru cele de rutină (ROR, DTP, IPV) si 70% 

(COVID-l9). 

IMSP, CSP permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

  



 
  



 
 

  



 
 


