
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA  

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 10 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului 

Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară în ziua 
de 14.01.2021.   

Având în vedere: 

- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în 
situații de risc epidemiologic și biologic; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile H.G. nr.1031/27.11.2020, pentru aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-
19 în România; 

-- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr.2171/181/M.223/4380/2020 pentru 
Stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva 
COVID-19; 

- Instrucțiunile nr. 4/23.12.2020 și 6/23.12.2020 ale Comitetului Național de Coordonare a 
Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS –CoV-2. 

Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr.566/12.01.2021 

comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la înfiinţarea Centrelor de 
vaccinare în judeţul Tulcea, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 Art.1  După autorizarea de către Direcția de Sănătate Publică Tulcea, comitetele locale pentru 

situații de urgență (C.L.S.U.), vor dispune măsurile necesare pentru organizarea, amenajarea și dotarea 
centrelor de vaccinare, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

nr.2171/181/M.223/4380/2020 pentru Stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea 
centrelor de vaccinare împotriva COVID-19; 

 

Art.2  La nivelul unităților administrativ – teritoriale, unde sunt stabilite Centre de vaccinare, 

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.) vor completa Nucleele Locale de Coordonare cu un 

reprezentant al Ministerului Apărării Naționale, după caz și vor comunica componența acestora către 

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (C.J.C.C.I.) până cel târziu la data de 

18.01.2021. 

  

Art.3  Nucleele Locale de Coordonare vor acorda sprijin  Nucleului de Coordonare a vaccinării din 

cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (C.J.C.C.I.) constituit la nivelul 

județului Tulcea, care monitorizează permanent toate activitățile desfășurate în cadrul campaniei de 

vaccinare la nivel județean. 

 

Art. 4 În funcție de arondare, toate primăriile din județul Tulcea vor desemna personal din cadrul 

instituției, care să acorde sprijin Nucleului Local de Coordonare, în vederea unei bune funcționări și 

desfășurări a activității de vaccinare a populației. 

 



Art. 5  Nucleele Locale de  Coordonare asigură implementarea la nivel local a măsurilor dispuse de 

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea Împotriva COVID-19 și de Nucleul de 

Coordonare a Vaccinării din cadrul C.J.C.C.I. 

 

Art. 6  Nucleele Locale de Coordonare vor avea următoarele sarcini și responsabilități: 

1. Coordonează campania de vaccinare la nivelul unităților administrativ teritoriale arondate; 

2. Organizează activitatea centrelor de vaccinare (fixe/mobile); 

3. Asigură conducerea operativă a centrelor de vaccinare la nivel local; 

4. Informează Nucleul de Coordonare a Vaccinării din cadrul C.J.C.C.I. despre măsurile adoptate în 

cadrul Nucleului Local de Conducere; 

5. Asigură date și informații privind centrele de vaccinare, civile și militare, din zona de arondare 

(instituția în care se organizează, adresa, date de contact – telefon, email, persoană de contact, 

capacitatea zilnică de vaccinare etc.); 

6. Integrează necesarul de vaccinuri pentru fiecare centru de vaccinare în baza 

programărilor/înscrierilor populației (on-line, telefonic, medic de familie); 

7. Organizează și asigură transportul și distribuția vaccinurilor de la Depozitele regionale către 

centrele de vaccinare arondate; 

8. Organizează și asigură protecția și paza vaccinurilor, în cooperare cu reprezentantul M.A.I., atât 

pe timpul transportului de la Depozitele regionale către centrele de vaccinare, cât și pe timpul 

depozitării în cadrul centrelor de vaccinare până la administrare (timpul maxim de stocare pe 

lanțul de frig de 2-8 grade Celsius este de 4 zile); 

9. Integrează și transmite ierarhic necesarul  de materiale medicale și nemedicale necesare bunei 

funcționări a centrelor de vaccinare; 

10. Asigură respectarea procedurilor de înregistrare, raportare, evidență și analiză a evenimentelor 

deosebite (incidente, reacții postvaccinale, efecte adverse); 

11. Coordonează implementarea procedurilor pentru gestionarea deșeurilor medicale; 

12. Coordonează cu structurile implicate pentru asigurarea instalării și funcționării rețelelor și aplicației 

informatice de planificare și evidență electronică (RENV); 

13. Informează Nucleul de Coordonare a Vaccinării din cadrul C.J.C.C.I cu privire la situația deficitelor 

în vederea completării; 

14. Transmite, zilnic, la Nucleul de Coordonare a Vaccinării din cadrul C.J.C.C.I. situații statistice 

privind desfășurarea campaniei de vaccinare; 

15. Conduce centrele de vaccinare arondate și sprijină logistic, la solicitare. 

 

  

Art. 7  Lista Centrelor de vaccinare comunitare stabilită la nivelul judeţului Tulcea este prevăzută 

în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

  

Art. 8  Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” 

al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoștința instituțiilor implicate, pentru punere în 

aplicare. 

 

 

                                                                              Emisă astăzi, 14 ianuarie 2021. 

 

  
PREŞEDINTELE 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

P R E F E C T, 
 

IORDAN ALEXANDRU - CRISTIAN 
 


