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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

HOTĂRÂRE nr. 64 din 26.08.2021 

privind acordarea de asistență internațională pentru Republica Moldova cu 

produse medicale – teste rapide antigen COVID- 19  

 

 

Având în vedere adresa Ministerului Sănătății nr. 23900/19.08.2021 și a 

Ministerului Afacerilor Externe nr. C2-2/2675 din 03.08.2021 emisă ca urmare a 

vizitei ministrului afacerilor externe efectuată în Republica Moldova pe tema agendei 

bilaterale de cooperare,  

luând în considerare propunerea șefului Departamentului pentru Situații de 

Urgență, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în sensul 

acordării asistenței internaționale Republicii Moldova formulată în conformitate cu 

prevederile art. 20 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului 

nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 - Se aprobă acordarea de asistență internațională pentru Republica 

Moldova constând în 100.000 de teste rapide antigen COVID-19.  

Art.2 - Cantitățile prevăzute la art.1 sunt alocate din stocurile de urgență 

medicală constituite prin grija inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 11 din 2020 privind stocurile 

de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu 

modificările și completările ulterioare.  
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       Art. 3 - Transportul celor 100.000 teste rapide antigen COVID- 19 către 

Republica Moldova se realizează de Departamentul pentru Situații de Urgență prin 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.  

       Art. 4- Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Sănătății, Ministerului 

Afacerilor Externe și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru punere 

în aplicare. 

 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU 
 

 

 


