
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 269  

din 12.09.2022  
 

Cu privire la crearea echipei de coordonatori responsabili  

pentru gestionarea și desfășurarea procesului de imunizare  

în municipiul Bălți, inclusiv vaccinarea anti-COVID-19”   

 

În conformitate cu prevederile art.29, lit.a) din Legea RM privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii RM nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat 

a sănătății publice, Ordinul Ministerului Sănătății RM nr. 1253 din 31.12.2021 ,,Cu privire la 

programarea vaccinărilor pentru anul 2022”, Ordinul Ministerului Sănătății RM nr.93 din 

05.02.2021 ,,Cu privire la implimentarea Planului național de imunizare anti-COVID-19”, întru 

executarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 12/32 din 29.07.2022 ,,Cu privire la aprobarea 

Planului local de imunizare anti-Covid-19”,- 

1. Se aprobă componența echipei de coordonatori responsabili pentru gestionarea și 

desfășurarea procesului de vaccinare, inclusiv imunizarea anti-COVID-19, după cum urmează: 

- Serdiuc Irina – secretarul Consiliului mun.Bălți, președintele echipei de coordonatori 

responsabili pentru gestionarea și desfășurarea procesului de vaccinare, inclusiv imunizarea anti-

COVID-19; 

- Munteanu Veronica - șef al Direcției Generale Asistență Socială, Sănătate și Protecția 

Familiei, vicepreședintele echipei de coordonatori responsabili pentru gestionarea și desfășurarea 

procesului de vaccinare, inclusiv imunizarea anti-COVID-19; 

- Leanco Viorica – specialist principal Secția Sănătate în cadrul Direcției Generale 

Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei,  secretarul echipei de coordonatori responsabili 

pentru gestionarea și desfășurarea procesului de vaccinare, inclusiv imunizarea anti-COVID-19; 

- Levcenco Marina – președintele comisiei consultative de specialitate pentru educație, 

protecție socială și sănătate publică, membu al echipei de coordonatori responsabili pentru 

gestionarea și desfășurarea procesului de vaccinare, inclusiv imunizarea anti-COVID-19; 

- Chișlari Veaceslav – șef Centrul de Sănătate Publică Bălți, membru al echipei de 

coordonatori responsabili pentru gestionarea și desfășurarea procesului de vaccinare, inclusiv 

imunizarea anti-COVID-19; 

- Dascăl Valeria – medic imunolog IMSP,,Centrul Medicilor de Familie Municipal 

Bălți”, membu al echipei de coordonatori responsabili pentru gestionarea și desfășurarea 

procesului de vaccinare, inclusiv imunizarea anti-COVID-19, coordonator responsabil de 

proccesul de vaccinare la nivel local; 

- Iurcenco Olga - șef adjunct al Direcției Învățământ, Tineret și Sport, membu al echipei 

de coordonatori responsabili pentru gestionarea și desfășurarea procesului de vaccinare, inclusiv 

imunizarea anti-COVID-19. 

2. Se stabilește că, în cazul eliberării din funcții a persoanelor care fac parte din 

componența comisiei, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-

desemnate în posturile respective, fără emiterea altei dispoziții. 

3. Coordonarea și monitorizarea executării Planului local de imunizare anti-Covid-19, 

aprobat conform deciziei Consiliului municipal Bălți nr.12/32 din 29.07.2022 ,,Cu privire la 

aprobarea Planului local de imunizare anti-Covid-19”, se pune în sarcina echipei de coordonatori 

responsabili pentru gestionarea și desfășurarea procesului de vaccinare în municipiul Bălți. 



4. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina secretarului 

Consiliului municipal Bălți, Irina Sediuc. 

 

 

 

 

 

Primar interimar al mun. Bălţi                                                            Tatiana DUBIȚKAIA
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