
  

D E C I Z I E 

mun. Cahul 
 

     Nr. 05/09-V                                                                           din  12 august 2022 

 

Cu privire la aprobarea Planului de intensificare  

a procesului de vaccinare la nivel local pentru anul 2022 

 

  În temeiul art. 43 din Legea 436/2006 privind administrația publică locală, art. 6 

din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995, art.12 din Legea nr.10/2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice, având în vedere avizul  Comisiei 

consultative de specialitate probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, 

sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă), 

Consiliul Raional Cahul 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Planul de intensificare a procesului de vaccinare la nivel local pentru 

anul 2022, conform anexei. 

2. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul I elaborarea Planului local de  

intensificare a vaccinărilor profilactice cu termen de realizare către 30 august 

2022. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina doamnei Elena 

Daud, vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate 

probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, 

protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă). 

 
 

 

    Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                    Tatiana SEREDENCO     

   

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 
 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 
 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 3-20-58 
 



 

Anexă 

                                                                                         la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr. 05/09-V din 12 august 2022 

 

Planul 

de intensificare a procesului de vaccinare la nivel local, anul 2022 

 
Nr. 

d/o 

Activități de intensificare a procesului de 

vaccinare la nivel local 

Responsabilii Termeni de 

realizare 

Realizat 

Da / Nu 

1. Сrеarеа/aprobarea echipei de coordonatori 

responsabili реntru gestionarea și 

desfășurarea еtареlоr Campaniei de 

intensificare a procesului de vaccinare a 

populației. 

Asigurarea desfășurării procesului de 

vaccinare COVID-19 și a vaccinării de 

rutină aprobată prin decizia Consiliului 

raional  

Identificarea unui coordonator responsabil 

de procesul da vaccinare la nivel local 

Elena Daud, 

Vicepreședintele raionului; 

Svetlana Bruma, Șeful 

CSP Cahul; 

Vasile Rotaru, director 

IMSP SR Cahul, 

Alexandru Hagioglo,  
Șef IMSP CS Cahul; 

Valeriu Baban,  
Șef Direcția generală 

învățământ; 

Ștefan Nucă,  

Șef IP Cahul; 

Șef DASPF Cahul 

 

 

 

 

 

August  

2022 

 

2. Fоrmarеа  echipei de vorbitori și  реrsоапе 

influente la nivel de localitate (primаr, 

consilier, secretar, medic, polițist) 

Primarii localităților; 

Consilieri, medici/ lucrător 

medical coordonator, 

polițist, director 

Liceu/Gimnaziu; 

August  

2022 

 

3. Actulizarea listelor cu numărul total al 

locuitorilor реr raion și localitate, саrе sunt 

vaccinați și celor care nu sunt vaccinați, 

clasificate pe categorii de vîrstă cu numerele 

de telefoane pentru invitare la vaccinare. 

Șefii IMSP CS autonome 

și CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță” 

August  

2022 

 

4. Stabilirea obiectivelor zilnice/ săptămânаlе 

репtru creștеrеа acoperirii vассinаlе.  

Vоr fi luați în calcul indicatorii de rutină  la 

>95%, pînă  la 30.08.2022 și administrarea 

dozelor рrimаrе și booster COVID-I9 

реntru atingerea țintei de 70% de асореrirе 

vaccinală. 

Primarii localităților; 

Consilieri, medici/ lucrător 

medical coordonator, 

polițist, 

director Liceu/Gimnaziu; 

 

 

30.08. 

2022 

 

5. Stabilirea orarului de plecări în teritoriu (pe 

un termen până la 28.08.22) a echipei de 

coordonatori a Campaniei de intensificare a 

procesului de vaccinare la nivel de raion, 

Echipa de coordonatori August  

2022 

 

6. Asigurarea dерlаsărilor cel puțin într-un sat 

ре săptămână а echipei de coordonatori ai 

Campaniei (Vicepreședintele raionului, 

Dirесtоr de spital, șef CSP, șef CS Cahul, 

Șef Direcție de Învățământ, etc) cu 

iпfоrmаrеа factorilor de decizie locali: 

primari, director de Liceu/Gimnaziu, 

director de grădiniță, asistent social, 

medic de familie, liderii religioși și liderii 

comunei). 

Scopul deplasărilor -  mеnțiоnаrеа 

importanței vaccinării și îпdеmnаrеа la 

Echipa de coordonatori Odată în 

săptămână 

și după 

necesitate 

până la 

28.08.22 

 



vaccinare реntru а intensifica рrосеsul de 

imunizare. 

7. Asigurarea implicării la nivel intersectorial 

ale tuturor direcțiilor, inspectoratelor și 

agențiilor raionale pentru promovarea 

importanței vaccinării (ex. DRSA, IP, etc.), 

ca metodă sigură de profilaxie specifică și 

asigurarea mediului de muncă sigur. 

 

 

Echipa de coordonatori 

 

 

30.08.22 

 

8. Identificarea și prioritizarea grupurilor de 

persoane în situații de risc și nevaccinate, 

precum și a persoanelor vulnerabile 

(persoanele cu o vârstă mai mare de 60 ani 

și comorbidități). Elaborarea unei liste cu 

date de contact ale acestor persoane. 

 

Șefii IMSP CS autonome 

și CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță” 

 

 

August  

2022 

 

9. Contactarea și invitarea persoanelor 

nevaccinate prin intermediul telefonului, 

sms, rețele de socializare, pentru vaccinare  

Șefii IMSP CS autonome 

și CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță”; 

Asistenții sociali, echipe 

de voluntari 

pînă la 

30.08.22 

 

10. Elaborarea unei hărți în care să fie 

reprezentată acoperirea vaccinală în funcție 

de fiecare localitate din raion. 

 

CSP Cahul 

 

30.08.22 

 

11. Determinarea capacității forței de muncă la 

nivel de localitate pentru asigurarea 

procesului de informare și imunizare, 

(echipe de vaccinare în instituții medicale, 

centre de vaccinare temporare situate în 

locații, echipe mobile de vaccinare la locul 

de muncă și trai). 

 

 

Șefii IMSP CS autonome 

și CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță” 

 

August  

2022 

 

12. Implicarea în campanie, și anume la 

procesul de informare, a persoanelor cu 

influență din fiecare  localitate: 

CSP/asistența medicală primară, asistența 

medicală spitalicească/farmaciști/asistența 

socială/IP /lideri locali/ONG. 

 

Șefii IMSP CS autonome, 

CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță”; 

CSP; IMSP SR; IP 

 

 

30.08.22 

 

13. Distribuirea mesajelor cheie către persoanele 

implicate în procesul de vaccinare și 

informare, precum și instruirea acestora 

până la efectuarea deplasărilor. 

 

CSP Cahul 

 

August  

2022 

 

14. Implicarea în desfășurarea campaniei, la 

necesitate și disponibilitate, a personalului 

pensionat și a personalului cu diverse 

competențe (IMS private, farmacii, ONG, 

organizații religioase).  

 

 

APL, IMSP, Direcția 

raională de Învățământ 

 

 

30.08.22 

 

15. Stabilirea maratoanelor de vaccinare locale 

cu informarea pe larg a populației de la nivel 

local, implicarea Direcțiilor de Învățământ și 

Asistență Socială. 

Șefii IMSP CS autonome, 

CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță”; 

CSP;  

 

30.08.22 

 

16. Estimarea echipamentelor necesare pentru 

procesul de vaccinare și produsele auxiliare 

pentru fiecare punct medical. 

Șefii IMSP CS autonome 

și CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță”; 

CSP; 

August  

2022 

 

17. Elaborarea planului de transportare a 

vaccinurilor, de gestionare a deșeurilor din 

urma procesului de vaccinare (numărul de 

automobile, graficul acestora sincronizat, 

Șefii IMSP CS autonome 

și CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță”; 

CSP; APL 

August  

2022 

 



specialiștii). Vehiculele vor fi puse la 

dispoziție de autoritățile locale și partenerii 

strategici. 

18. Cunoașterea mesajelor cheie și a 

informațiilor veridice și științifice privind 

importanța vaccinării. 

 

Echipa de coordonatori; 

Șefii IMSP CS autonome, 

CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță”; 

CSP; Direcția de 

Învățământ; 

Permanent  

19. Distribuirea materialelor video, audio și 

materialelor vizuale în cadrul instituțiilor 

publice: școli, poștă, bancă, farmacii, etc. 

Șefii IMSP CS autonome, 

CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță”; 

CSP; Direcția De 

Învățământ; DASPF, APL, 

IP 

 

Permanent 

 

20. Implicarea activă a tuturor farmaciilor în 

procesul de comunicare și de distribuire a 

materialelor informative. 

 

Farmacii 

Permanent  

21. Lipirea abțibildurilor cu privire la punctele 

de informare privind vaccinarea COVID-19 

la intrare și în locurile vizibile în cadrul 

instituțiilor de sănătate. 

 

IMS publice și private, 

farmacii, CSP 

 

Permanent 

 

22. Asigurarea distribuirii materialelor „Meniul 

zilei” în toate localurile de alimentație 

publică din raion. 

APL, CSP, DRSA  

30.08.22 

 

23. Utiliza rețelelor de socializare pentru 

plasarea materialelor video, audio și alte 

materiale informative privind importanța 

vaccinării. Folosirea paginilor oficiale ale 

instituțiilor din teritoriu cu distribuirea 

materialelor de pe pagina oficială a 

Ministerului Sănătății, Agenției Naționale 

Pentru Sănătate Publică, Organizației 

Mondiale a Sănătății (World Health 

Organization in Moldova), 

www.vaccinare.gov.md, 

www.covidinfo.gov.md  

Echipa de coordonatori; 

Șefii IMSP CS autonome, 

CS private; 

CIMF ,,Maria Chiriță”; 

CSP; Direcția De 

Învățământ; APL; IP; 

DASPF; mass-media 

locală; 

 

 

Permanent 

 

24. Monitorizarea, prin intermediul sistemului 

informațional RVC-19, Forma 5 a acoperirii 

vaccinale, dozelor administrate zilnic în 

fiecare localitate, pentru atingerea  

obiectivului de 95% pentru vaccinările de 

rutină (ROR, DTP, IPV) și 70% (COVID-

19). 

 

CSP, IMSP de Asistență 

Medicală primară. 

 

Permanent 

 

 

 

    Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                    Tatiana SEREDENCO     

   

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
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