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PROCES-VERBAL 

 

Al Comisiei Extraordinare de Sanatate Publica raionala Calarasi 

 

Nr. 28 

Din 06.05.2021 

 

Participanți: 

Membrii CRESP: 

1. TIMOFTE Vasile – vicepresedintele raionului Călărași, presedintele 

comisiei 

2. BALTAGA Alexandru – inspector principal DCSP Ungheni (Călărași), 

vicepresedintele comisiei 

3. CORITCHI Carina – medic epidemiolog la DCSP Ungheni (Călărași), 

secretarul comisiei 

4. BOBESCU Silvia – director IMSP SR Calarași 

5. TRIBOI Vitalie – Sef IMSP CS Calarași 

 6. ORBU Tudor – șef DRSA Călărași 

7.  STECLARI Nicolae-  șef SSE Calarasi 

8. GONȚA Elena – sef DÎTS Calarași 

9. RAU Oleg – sef IP Calarasi 

10.      VODA Angela – medic de familie la IMSP CS Calarași 

11.  BOBEICA Iurie – Șef Direcție Finanțe 

 

 

Prezenti 10 

Absent 1 (motivat) 

Ordinea de zi  
 

A ședinței Comisiei Extraordinare de Sanatate Publica raionala Calarasi 

Din 06.05.2021 ora 14:00 

 

1. Cu privire la Hotărîrea CNESP nr 54 din 29.04.2021. 

Raportor: CORITCHI Carina, medic epidemiolog la DCSP Ungheni (Călărași) 
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06.05.2021 nr. 06-7/ 428  

 

 Președintelui CRESP Calarasi 

Dl Vasile TIMOFTE 

 

 

Notă Informativă 

 

   Prin prezentă, Direcția Centrul de Sănătate Publică Ungheni ( Călărași) din cadrul 

Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Vă prezintă informația privind infecția Covid-

19 pe raionul Călărași la data de 05.05.2021 , de la inceputul pandemiei: 

l. Total cazuri confirmate - 3525 

2. Persoane tratate - 3368 

3. Cazuri active – 45 

 

   În ultima saptamînă (29.04-02.05), in raionul Calarasi au fost colectate 172 probe la 

Covid (2.7 teste la 1000 locuitori), dintre care 19 au fost pozitive (11 %). 

    În ultimele 14 zile ( o perioada de incubatie ), incidența morbidității prin Covid-19 în 

raion constituie 53 cazuri la 100mii populatie . 

     Conform acestor date, raionului Calarași i se atribuie alertă cu cod portocaliu în ceea 

ce priveste evoluția infecției cu Covid 19. Aceasta, implică impact mediu și risc inalt de 

afectare a sanatatii populatiei, și necesită măsuri intense de supraveghere, prevenire , 

informare și răspuns. 

       În ultimele 14 zile ( perioada 19.04.2021-02.05.2021), 14 localități au avut 

cazuri/focare active de Covid-19. Din aceste 14 localități,  la 2 se atribuie cod galben ( 

Sadova, Sipoteni), la 3 se atribuie cod portocaliu (Hoginesti, Pirjolteni, Călăraşi), iar la 9 

se atribuie alertă cu cod roșu (gara Bahmut, Tuzara , Paulesti, Leordoaia, Buda,  Bravicea, 

Mindra,Radeni, Pitusca). În restul localităților este alertă cu cod verde. Aceste grade de 

alertă se apreciază în baza incidentei (indicator care arata numarul de cazuri  la 100mii 

populatie) și se folosesc la aplicarea Planului de pregătire și răspuns în infecția cu Sars 

Cov-2 pe fiecare localitate. 
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Localitatea Incidenta 

Tuzara 373,1343 

Buda 306,2787 

Leordoaia 297,619 

Rădeni 148,5884 

gara Bahmut 146,8429 

Mândra 144,7178 

Bravicea 128,9491 

Pitusca 128,4247 

Paulesti 112,7396 

Hoginesti 76,56968 

Pârjolteni 56,27462 

Călăraşi 52,52101 

Sipoteni 46 

Sadova 39,4633 

 

Cod galben: 25-49 cazuri la 100000 locuitori 

Cod portocaliu: 50-99 cazuri la 100000 

Cod rosu : ≥ 100 cazuri la 100000 

   Totodata rata de contagiozitate a crescut din nou pina la 1,1 (media pe tara 0,8), ceea ce 

ne prezice ca nr de cazuri ar putea sa creasca in urmatoarea perioada. 

Evoluția saptămînala a cazurilor de Covid in anul 2021pe raionul Călărași: 
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Situatia prin imunizare antiCovid in r-nul Calarasi: 

    In raionul Calarasi vaccinarea anti Covid a demarat pe data de 02.03.2021. Conform 

Palnului National de imunizari antiCovid. Pina la moment au vaccinate, atit in institutiile 

medicale din raion cit si din alte raioane, 2882 persoane – 4,15% (2611 cu o doza si 271 cu 

ambele doze). 

 

    Pina la momentul de fata in raion s-au receptionat 4410 doze vaccinuri antiCovid, 

inclusiv AZ 3480 doze, Pfizer BionTeh 180 doze si Sputnic 750 doze. 

 



   Au fost repartizate pentru efectuarea vaccinarii cu doza I si doza II 180 doze Pfizer. 

Toate au fost utilizate pentru vaccinarea a 90 persoane, fara pierderi de vaccin. 

 

  Din cele 3480 doze de Vaccinul AZ:  

a) s-au primit 2190 doze pentru I doza și s-au repartizat toate. La moment in stoc la 

Centrul de vaccinare Calarasi sunt 70 doze, restul 2120 s-au folosit pentru 

imunizarea cu I doza ( in total s-au imunizat 2330 persoane, deoarece flaconul de 10 

doze  se umple cu o rezerva de 10% din cantitate, pentru cazul in care o tara 

foloseste seringi cu spatiu mort mai mare, si are scopul de a asigura cumparatorul ca 

flaconul contine suficient vaccin pentru imunizarea a 10 persoane). 

 

b) S-au primit si 1290 doze vaccine AZ pentru rapelul II. S-au repartizat 90 doze 

pentru Centrul de vaccinare a SR Calarasi , In stoc in depozitul CSP mai sunt 1200 

doze ce vor fi repartizate, incepind cu ziua de 07.05.2021 (cind se implinesc 8 

saptamini de la prima doza administrata) 

 

Din cele 750 doze Sputnic la moment s-au repartizat Centrelor de vaccinare ( SR Calarasi 

CS Sipoteni si CMF Vita med ) conform cerintelor 100 doze vaccin, pentru ziua de 

05.05.2021. In deposit mai sunt inca 650 doze. 

 

In total din cele 4410 doze s-au folosit 2490 in stoc dispunem de 1850 doze, 1200 AZ si 

650 Sputnic la CSP si 70 doze AZ la la CS Calarasi. 

 Azi au mai fost receptionate 1280 doze de vaccin Sinovac. 

Recomandari: 

1. A se menține mecanismul de gestionare a situației epidemiologice în conformitate 

cu ,, Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-

19)” pentru raionul Călărași, aprobat la data de 02.10.2020 prin Hotărîrea nr 13 a 

CRESP Călărași. 

2. A organiza sărbătoarea de Pastele Blajinilor de către preot fără prezenta oamenilor 

în cimitir, pentru a fi evitate aglomerările și interacțiunile dintre diferite grupuri de 

oameni, din diferite localități. 

3. Formarea unui Punct de vaccinare intr-o locatie accesibila populatiei în orasul 

Calarasi dar posibil si in alte localităti mai mari, dar inafara IMSP , pentru a 

cuprinde cit mai multa populatie cu vaccin AntiCOVID dar totodata ca să nu 

perturbeze activitatile celelate ale Centrelor de Sanatate. 

 

 

Cu respect, 

Șef Direcție CSP Ungheni                                                        / Alexandr CORNEI 
Ex: Coriţchi Carina 

Tel-068034703 

 

 

 



REPUBLICA   MOLDOVA 

RAIONUL CĂLĂRAŞI

PREȘEDINTELE RAIONULUI CĂLĂRAȘI 

MD – 4400, Republica Moldova, orașul Călărași, str. Biruinței, nr.1/1

tel. (+373 244) 2-26-50; tel./fax. (+373 244) 2-20-58  

www.calarasi.md, e-mail: consiliu@calarasi.md 

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 

ulterioare, a Hotaririi nr 54 a CNESP din 19.03.2021,  și ca urmare a analizei evoluției 

situației epidemiologice în raionul Călărași, Comisia raionala extraordinară de sănătate 

publică hotărăște: 

Hotărîrea 28/01 

Din 06.05.2021 

CESP a raionului Calarasi decide: 

1. Se ia act de informatia prezentata. 

2. Se menţine mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice în conformitate cu

,,Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) ˮ 

pentru raionul Călărași, aprobat la data de 02.10.2020 prin Hotărîrea nr.13 a CRESP 

Călărași. 

3.  Se stabilesc măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel 

naţional, valabile la teritoriul raionului Călărași ,conform Hotarîrilor CENSP. 

4. Se interzice prezența enoriașilor în cimitire, în perioada sărbătorii de Paștile Blajinilor, 

cu excepția slujitorilor de cult (preot) însoțit de 3-4 persoane, care vor respecta 

măsurile antiepidemice. 

5. A institui puncte de vaccinare suplimentare in orașul Călărași și localitățile mari, în 

locuri accesibile populației. 

6. Continuarea procesului educațional, începînd cu 11.05.2021, conform cerințelor 

Hotărîrii nr 54 din 29.04.2021 a CNESP, în funcție de gradul de alertă atribuit 

localităților. 

7. Hotărîrile Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru 

autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent 

de domeniul de activitate și forma juridică de organizare. 

8. Nerespectarea prevederilor / măsurilor stabilite de către Comisia Raională 

Extraordinară de Sănătate Publică constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi 

temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.  

9. Decizia poate fi atacată conform Codului Administrativ. 

10.Prezenta Hotărîre va intra în vigoare din momentul publicării pe saitul Consiliului 

Raional. 

Presedintele CRESP                                                     Vasile TIMOFTE 

Secretar CRESP                                                            Carina CORIȚCHI 

http://www.calarasi.md/

