
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                               DECIZIE nr. 2/
                                               din 20 mai 2022

Proiect
Cu privire la aprobarea Planului teritorial 
de intensificare a procesului de vaccinare

    În  temeiul  art.  53, art.  46 ale Legii  nr. 436/2006 privind administrația publică locală,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  art.  4  alin.  (2)  al  Legii  nr.  435/2006  privind
descentralizarea administrativă, art. 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, cu modificările
ulterioare,  art. 3, art. 12, art. 52 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice, cu modificările şi completările ulterioare, în  scopul reducerii morbidităţii şi mortalităţii
populaţiei prin boli contagioase prevenibile prin vaccinări, examinând nota informativă, Consiliul
raional DECIDE:

     1. Se aprobă Planul teritorial de intensificare a procesului de vaccinare, conform anexei.
     2. Se aprobă componența Echipei de coordonare a procesului de vaccinare, în următoarea
componență:

JARDAN Viorel         - președinte al raionului, președintele Echipei
-----------------------      -  vicepreședinte al raionului 
-----------------------     - șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni
----------------------       - director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni
----------------------       - șef al Direcției generale educație, Consiliul raional 
---------------------         - șef al Direcției generale asistență socială, Consiliul raional
Reprezentantul Centrului de Sănătate Publică Chișinău.
     3. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice, instituțiilor de învățămînt, instituțiilor de
protecție socială din raion:
- să examineze anual realizarea Planului teritorial de intensificare a procesului de vaccinare şi să
întreprindă măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute;
-  să familiarizeze  pe larg publicul  cu avantajele  şi  eficienţa  medicală,  economică şi  socială  a
vaccinării pentru prevenirea maladiilor transmisibile;
- să  prezinte Consiliului raional  anual, pînă la 15 martie, o informaţie amplă privind executarea
acţiunilor prevăzute în Planul nominalizat.
     4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi să întreprindă acțiuni
în vederea realizării obiectivelor Planului teritorial de intensificare a procesului de vaccinare. 
     5.  Responsabili  de  executarea  prezentei  decizii  se  desemnează  președintele  raionului,
conducătorii instituțiilor nominalizate în punctul 2 al deciziei.         
     6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei protecție socială,
medicină.
      7. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Președinte al ședinței

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului teritorial de intensificare 

a procesului de vaccinare”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului, Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în baza  Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995,  Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice, în  conformitate  cu  recomandările  Ministerului  Sănătății  al  Republicii  Moldova  și
Organizației Mondiale a Sănătății.
Scopul planului local  de vaccinare este de a minimiza decesele,  bolile  severe,  riscul  apariției  a
noilor  variante  și  povara  generală  a  bolilor  prevenibile  prin  vaccinare  cu  reducerea  impactului
asupra sistemului de sănătate și cel socio-economic. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei stabilește componența Echipei de coordonare a procesului de vaccinare și conține
în sine anexa Planul teritorial de intensificare a procesului de vaccinare.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative,  proiectul  deciziei  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  secretarul  interimar  al
Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Strășeni
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Strășeni.
Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică
legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Instituția Medico-Sanitară Publică 
Centrul de Sănătate Strășeni                                                                       
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