
 

                                                                   
 

 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR 

 
HOTĂRÂRE NR.24 

din data de 19.03.2021 
 

 

privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare din județul Bihor în cadrul campaniei 
de vaccinare demarată la nivel național în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID -19. 

 
Văzând Adresa Direcției de Sănătate Publică Bihor nr. 7559/19.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului 

județului Bihor sub nr. 3332/19.03.2021, privind necesitatea emiterii unei hotărâri de CJSU în vederea modificării 
destinației centrelor de vaccinare din județul Bihor, conform punctului VII –autorizarea centrelor de vaccinare împotriva 
COVID-19 din Ordinul nr. 2171/181/M.233/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și 
funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID -19  și 

Ținând cont, de solicitarea modificării destinației spațiului : clădire Dispensar Medical Sălard, nr. 410, în care 
va funcționa centru de vaccinare, în comuna Sălard, județul Bihor,  
 

În temeiul prevederilor : 
 

• Art. 5 alin. 3 lit. a și lit. f al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

• H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 
martie 2021 

• Instrucțiunea nr.22/29.12.2020 privind aprobarea sarcinilor și responsabilităților nucleului de 
coordonare a vaccinării din cadrul CJCCI, ale nucleului local de coordonare a vaccinării, precum și 
a centrului de vaccinare 

• HG nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID – 19 în România, 
modificată și completată prin HG nr.1091/2020. 

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

• Ordonanței de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru 
modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 

• Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic; 

• O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Art.10,11,18,22,23 și 24 din Anexa H.G. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative 
pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare; 

• H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

• Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de 
vaccinare împotriva COVID-19 în România; 

http://www.ms.ro/2020/12/17/hotararea-pentru-modificarea-hotararii-guvernului-nr-1031-2020-privind-aprobarea-strategiei-de-vaccinare-impotriva-covid-19-in-romania/
http://www.ms.ro/2020/12/17/hotararea-pentru-modificarea-hotararii-guvernului-nr-1031-2020-privind-aprobarea-strategiei-de-vaccinare-impotriva-covid-19-in-romania/
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• Adresa C.N.C.A.V. nr.399/01.02.2021 cu privire la alocarea de cinci noi fluxuri de vaccinare în 
județul Bihor destinate vaccinării cu vaccin AstraZeneca; 

• Instrucțiunea C.N.C.A.V. nr.50/18.01.2021 privind organizarea și desfășurarea vaccinării 
personalului din S.N.A.O.P.S.N. și asigurarea vaccinurilor conform strategiei de vaccinare etapa a 
II-a - specifică centrelor de vaccinare din rețeaua proprie a M.A.I, M.A.p.N. 

 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,  
Întrunit în ședința din data de 19.03.2021, 

 
Adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
  
Art. 1.  Alin.1 Se aprobă autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 din 
județul Bihor, conform Ordinului nr.2171/181/M.233/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, 
organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID -19 coroborate cu Instrucțiunea nr.22/29.12.2020 
privind aprobarea sarcinilor și responsabilităților nucleului de coordonare a vaccinării din cadrul CJCCI, ale nucleului 
local de coordonare a vaccinării, precum și a centrului de vaccinare. 
 Alin.2 Se aprobă modificărea destinației spațiului: clădire Dispensar Medical Sălard, nr. 410, în care va 
funcționa centru de vaccinare, în comuna Sălard, județul Bihor, 

Alin.3 Se aprobă actualizarea listei centrelor de vaccinare comunitare, la nivelul județului Bihor, pe centre 
zonale destinate etapei II/III de vaccinare : 

Nr. Centru 

1 Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea (Maternitate) - Calea Clujului, nr. 50, Oradea 

- etapa II și III - dr. Fiț Rodica  

2 Spitalul Pelican Oradea - Str. Coposu, nr 2 - 14B, Oradea - etapa  II/III - dr. Budea Adina 

3 Sală din incinta Orășelului Copiilor Oradea - Str. Corneliu Coposu, Oradea - etapa II/III 

+ echipă mobilă - dr. Buciuman Nicu 

4 Parter Internat CT Traian Vuia Oradea- Str. Constantin Brâncoveanu 12/A, Oradea - etapa 

II/III - dr. Mereuță Oana Beatrice 

5 Spitalul Orășenesc Aleșd - Str. 1 Decembrie, nr. 3, Aleșd - etapa II/III - dr. Urzică Bianca 

6 Spitalul Municipal Salonta- Str. Ioan Cantacuzino, nr. 2 - 4, Salonta - etapa II/III - dr. Stan 

Mihaela 

7 Spitalul Orăşenesc Ștei - Str. Cuza Vodă, nr. 5, Ştei - etapa II/III - dr. Baic Daciana 

8 Secția exterioară a Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita Valea lui Mihai - 

Str. Republicii, nr. 29, Valea lui Mihai - etapa II/III - dr. Kertesz Krisztina 

9 Sală de sport Beiuș: Piața Samuil Vulcan, nr. 18, Beiuș - etapa II/III + echipă mobilă - dr. 

Costea Cornelia 

10 Sală de sport - C.N. "Octavian Goga" Marghita: Calea Republicii, nr. 69A, Marghita - etapa 

II/III - dr. Olah Eniko 

11 Sală de sport Sântandrei: Sântandrei, nr. 449 - etapa II/III - dr. Rus Alina 

12 Sală de sport Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin: Sânmartin, str. Ștefan cel Mare, nr. 1 - 

etapa II/III - dr. Daina Florian 

13 Cămin cultural Bratca: Bratca, str. Principală nr. 12 - etapa II/III - dr. Cristea Cristina 

14 Cămin cultural Tileagd: Tileagd, str. Trandafirilor, nr. 20 - etapa II/III - dr. Covaciu Ingrid 
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15 Sală de sport - Liceul Tehnologic „Nicolae Jiga” Tinca: Tinca, str. Republicii, nr. 36/A - etapa 

II/III - dr. Vidican Adriana 

16 Spitalul Clinic de Urgență „Avram Iancu” Oradea: Str. Dunărea, nr. 3, Oradea - etapa II/III 

structură MAI - dr. Negruț Chipe Daniel 

17 Centru Medical de Diagnostic și Tratament a Directiei Medicale din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne: Str. Dunărea, nr.15, Oradea - etapa II/III structură MAI - dr. Negruț 

Chipe Daniel 

18 Centrul 54 Comunicaţii și Tehnologia Informației Str. Armatei Române, nr.24A, Oradea - 

etapa  II/III structură MApN - dr. Nekita Zita 

 
 Art. 2. Lista prevăzută la alin. 3 din prezenta hotărâre se poate actualiza ori de câte ori este necesar la nivelul 
județul Bihor.  
 

Art. 3. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Crișana” al județului Bihor va transmite prezenta hotărâre 
către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, Departamentului pentru Situații de Urgență, 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și 
tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

 
Art. 4. Prezentă hotărâre se publică pe site-ul Instituției Prefectului Bihor. 
 

 

 

PREȘEDINTELE 
COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR 

 
PREFECT 

 
Dumitru ȚIPLEA 

 
 
 


