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Stimată doamnă secretar general, 

Vă transmitem, alăturat, în original, proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului 

privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 

împofriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu rugămintea de a ne 

sprijini în vederea avizării cu celeritate. 

Persoana în măsură să ofere relații cu privire la actul normativ este doamna Amalia Șerban, 

director general adjunct la Direcția generală asistență medicală, medicină de urgență și programe de 

sănătate publică, telefon 021.3072.665, e-mail: amalia.serban@ms.ro. 

Cu deosebită considerație,  

Doamnei Mona Mihaela DUMITRU 

Secretar General 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltăril și Administrației 
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Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București 
Tel. 021.307.25.03, Fax. 021.307.26.36, E-mail: secretar.general@ms.ro 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 

În considerarea contextului generat de dinamica evoluției situației epidemiologice 

naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se 

impune adoptarea unor noi măsuri care să permită asigurarea accesului la vaccinarea 

împotriva COVID 19 în condiții de siguranță, eficacitate și echitate pentru prevenirea 

infecției cu SARScov-2 având în vedere necesitatea identificării de către statul român, în 

calitatea sa de garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice, a unui mecanism în vederea 

stimulării personalului astfel încât activitatea de vaccinare să se desfășoare în acord cu 

prevederile Strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID 19 în România, aprobată prin 

Hotararea Guvernului 1031/2020 ținând cont de faptul că menținerea situației actuale ar 

conduce la perpetuarea riscurilor răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 

și în vederea creșterii nivelului de responsabilitate și a gradului de implicare a instituțiilor 

din sistemul sanitar public pentru diminuarea cazurilor de îmbolnăviri/infectări cu COVID 

19, se impune adoptarea prezentului act normativ, demers care conduce la luarea unor măsuri 

urgente, cu caracter exceptional în ceea ce privește personalul medico-sanitar și auxiliar 

sanitar implicat direct în activitatea de vaccinare, întrucât nepromovarea prezentului act 

normativ, în regim de urgență, poate avea consecințe nefavorabile asupra capabilității de 

pregătire în ceea ce privește centrele de vaccinare, pentru gestionarea adecvată a prevenirii 

și limitării răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS COV-2•, având în vedere 

obligația statului de a institui un complex de măsuri de protecție, astfel încât categoriilor 

populaționale, menționate în Strategia națională de vaccinare împotriva COVID 19 în 

România, să le fie respectate drepturile și să poată beneficia de servicii medicale necesare în 

condițiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop, în considerarea faptului că 

elementele sus-menționate definesc un context excepțional, care vizează interesul public 

general și care constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată 



 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

Art. 1. (l) Activitatea de vaccinare în centrele de vaccinare organizate în confomitate cu 

prevederile Strategiei nationale de vaccinare împotriva COVID 19 în România, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020, este desfășurată de către personalul medico-sanitar și 

auxiliar sanitar care își exercită profesia în condițiile legii. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de 

vaccinare se poate realiza și în alte locații stabilite cu această destinație. 

(3) Unitățile sanitare sau autoritățile administrației publice locale care organizează 

centrele de vaccinare împotriva COVID 19 au obligația de a asigura personalul medico-

sanitar și auxiliar sanitar necesar funcționării acestora în una din următoarele modalități: 

a) delegare; 

b) detașare; 

c) contract individual de muncă pe durată determinată; 

d) contract de prestări servicii, încheiat în condițiile legii. 

(4) Încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată, menționat la alin. 

(3) lit. 

c), se realizează pe perioada derulării activității de vaccinare. În situația în care centrul de 

vaccinare își încetează activitatea, conform nomelor legale în vigoare, contractul individual 

de muncă încheiat pe durată determinată încetează de plin drept. 

(5) Încadrarea personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar cu contract individual de 

muncă pe durată determinată se realizează pe posturi în afara organigramei, prin act 

administrativ al conducătorului instituției. 

(6) Încadrarea personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar , menționat la alin. (5), se 

realizează în baza unei proceduri interne de recrutare și selecție, care să respecte cel puțin 

principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării și utilizării eficiente a 

fondurilor publice. 

(7) Personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care are încheiat contract individual de 

muncă cu un angajator, poate desfășura activitate în cadrul centrului de vaccinare împotriva 

COVID 19, peste durata nomală a timpului de muncă prevăzut in contractul individual de 

munca și a programului de lucru stabilit in acesta, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 



 

 

(8) Personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care are încheiat contract de furnizare de 

servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfășura activitate în cadrul 

centrului de vaccinare împotriva COVID 19 în afara programului de activitate stabilit și 

prevăzut în cadrul contractului încheiat cu aceasta, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

Art. 2. 

(1) Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar, cu excepția 

personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de 

vaccinare împotriva COVID 19 se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătății, prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

și de la bugetul autorităților administrației publice locale. 

(2) Finanțarea cheltuielilor privind plata personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar, 

prevăzut la alin. (l), care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva 

COVID 19 se realizează în limita sumelor aprobate cu această destinație prin legile bugetare 

anuale sau prin alocări de sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului. 

Art. 3. 

(l) Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 personalul 

medico-sanitar și auxiliar sanitar, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază 

de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat după cum urmează: 

a) 100 lei/oră pentru medici; 

b) 50 lei/oră pentru asistenți medicali; 

c) 25 lei/oră pentru registratori. 

(2) Pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la 

vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele 

proprii de asigurați, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează: 

a) pentru primii 25% din numărul total al asiguraților înscrisi pe lista proprie eligibili la 

vaccinare, funcție de tipul de vaccin utilizat - 30 lei/serviciu 

b) peste pragul de 25% prevăzut la lit. a), tariful pe serviciu se ajustează după cum 

urmează : 

- pentru intervalul dintre 25,001% - 45% din numărul total al asiguraților înscriși pe lista 

proprie eligibili la vaccinare, funcție de tipul de vaccin utilizat - 40 lei/serviciu 



 

 

- pentru intervalul dintre 45,001 % - 65% din numărul total al asiguraților înscriși pe 

lista proprie eligibili la vaccinare, funcție de tipul de vaccin utilizat - 50 lei/serviciu 

- pentru intervalul de peste 65% din numărul total al asiguraților înscriși pe lista proprie 

eligibili la vaccinare, funcție de tipul de vaccin utilizat - 60 lei/serviciu. 

(3) Tarifele prevăzute la alin (2) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate 

persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise pe platforma de programare și validate 

ca servicii de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare. 

(4) Tarifele prevăzute la alin (2) sunt aplicabile inclusiv pentru administrarea vaccinului 

de către medicul de familie, în cabinetul propriu, în condițiile stabilite prin Strategia de 

vaccinare împotriva COVID 19 în Ronzânia. 

(5) Medicii de familie beneficiază pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un 

medic de familie, sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de 

maxim 20 zile de la demararea fiecarei etape de vaccinare, stabilită prin instrucțiunile emise 

de președintele CNCAV, de următoarele tarife • 

a) pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la 

vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse — 1 5 lei /serviciu 

b) în cazul in care medicul de familie realizeaza in cabinetul propriu activitatile prevazute 

la litera a) și vaccinarea propriu-zisă - de 30 lei/serviciu. 

Art. 4. (l) Plata personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea 

în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate în cadrul unităților sanitare 

se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate 

de către reprezentantul legal al unității sanitare, în condițiile prevăzute prin ordin al 

ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care se 

aprobă în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență. 

(2) Plata personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în 

cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate în alte locații decât unitățile 

sanitare se face în baza contractelor distincte încheiate cu reprezentantul legal al autoritățile 

administrației publice locale în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătății și al 

ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, care se aprobă în termen de 

maximum 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

(3) Modelul de contract, drepturile și obligațiile părților, condițiile de raportare a 

activităților realizate și modalitatea de plată, precum și controlul îndeplinirii obligațiilor 

contractuale se stabilesc prin ordinele prevăzute la alin. (l) și (2). 



 

 

Art. 5. Pentru funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, din bugetul 

Ministerului Sănătății se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de 

cheltuieli: 

a) cheltuielile prevăzute în Programul național de vaccinare, pentru activitatea de 

vaccinare împotriva COVID 19; 

b) cheltuieli privind plata personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar care își 

desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate 

în cadrul unităților sanitare, prin transferuri către bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor CNAS formulate în acest sens. 

Art. 6. Pentru funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, din bugetul 

autorităților administrației publice locale se asigură fondurile necesare finanțării 

următoarelor categorii de cheltuieli: 

a) pentru organizarea, dotarea și operaționalizarea centrelor de vaccinare; 

b) pentru plata personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară 

activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate cu această 

destinație în alte locații în afara unităților sanitare. 

Art. 7. Bunurile achiziționate din bugetele ministerelor de resort implicate în asigurarea bunei 

funcționări a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 de tipul medicamentelor, 

materialelor sanitare, dezinfectanților, dispozitivelor medicale și altele asemenea necesare 

pentru asigurarea activităților din cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 se 

transmit fără plată la unitățile sanitare sau autoritățile administrației publice locale care 

organizează centre de vaccinare pe bază de proces-verbal de predare-primire. 

Art. 8. În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID 19 sunt admise pierderi cantitative 

și valorice pe întreg lanțul de depozitare, distribuție și consum al vaccinurilor, în limitele 

maxime de 10%. Pierderile înregistrate se raportează distinct, în baza documentelor 

justificative, de fiecare centru de vaccinare, conform prevederilor programului național de 

vaccinare și se aprobă de ordonatorul principal de credite al Ministerului Sănătății. 

Art. 9 (1) Unitățile sanitare și autoritățile publice locale au obligația desemnării unui medic 

coordonator al centrului de vaccinare. 

(2) Atribuțiile medicului coordonator al centrului de vaccinare sunt stabilite prin ordin al 

ministrului sănătății. 



 

 

Art. IO . (l) Prin derogare de la prevederile alin. (6) și (7) ale art. 172 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din rețeaua 

Ministerului Sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale și din 

rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se realizează de 

către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de necesități, 

în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop 

prevenirea și controlul infecției cu SARS-CoV-2. Reorganizarea și restructurarea unităților 

sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale se vor face la solicitarea și 

cu consultarea acestora. 

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (8) ale art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea spitalelor private se realizează de 

către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, în contextul 

epidemiologic actual, pentru acele spitale care asigură asistența medicală pacienților testați 

pozitiv cu virusul SARS-CoV2, conform normelor legale în vigoare, în vederea asigurării 

condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul 

infecției cu SARS-CoV-2. 

(3) Avizele eliberate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului 

București au o valabilitate care nu poate depăși data de 31.12.2021. 

PRIM MINISTRU 

FLORIN - VASILE cîȚU 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 

Emergența infecției cu noul Coronavirus sau cu Coronavirusul Sindromului Acut Respirator 

Sever 2 (SARS-CoV-2) a condus la o răspândire rapidă a COVID-19 în întreaga lume. Pe 30 

ianuarie 2020, OMS a declarat COVID-19 0 urgență de sănătate publică de interes 

internațional, iar pe I I martie 2020, a fost declarată pandemia. Până în luna ianuarie 2021, au 

fost raportate peste 87 mil. de cazuri confirmate și peste 1,8 milion de decese la nivel mondial. 

Cu atât mai mult, România înregistrează astăzi peste 500.000 de cazuri confirmate și peste 

12.000 de decese. În continuare, avem un număr mare de cazuri confirmate zilnic, în continuare 

avem un număr ridicat de pacienți în secțiile de terapie intensivă, peste 1.100 de pacienți sunt 

astăzi în secția de terapie intensivă. 

Având în vedere această situație precum și faptul că vaccinarea reprezintă singura măsură 

eficientă și eficace de limitare a îmbolnăvirilor în rândul populației generale, a fost elaborată 

strategia națională de vaccinare împotriva COVID 19 în România, care a fost aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020. Un vaccin sigur și eficace reprezintă cea mai bună șansă 

de a învinge coronavirusui și de a reveni la viața normală. 

În vederea organizării și operationalizării centrelor de vaccinare, în cadrul cărora se vor realiza 

activitățile de vaccinare a populației împotriva COVID 19, au fost aprobate nomele de 

functionare, organizare si autorizare a centrelor de vaccinare prin Ordinul comun al 

ministerelor de resort nr. 2171/181/M223/4380 din decembrie 2020. 

1. Descrierea situației actuale 

Prin ordinul comun al ministerelor de resort nr. 2171/181/M223/4380 din decembrie 2020 

au fost stabilite atributiile si responsabilitatile tuturor structurilor implicate in organizarea si 

coordonarea activitatilor de vaccinare, structura de organizare, reguli generale de funcționare 

în centrul de vaccinare, precum si modul de organizare a echipelor de vaccinare — constituite 

din personal medico-sanitar si auxiliar care isi desfasoara activitatea confonn legii, precum și 
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Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva 

COVIDI 9, prevăzute în anexa. 

2. Schimbări preconizate 

În vederea bunei desfășurări a vaccinării în condițiile pandemiei și ținând cont de necesitatea 

realizării unei acoperiri vaccinale optime la nivelul populației la risc, se creează cadrul legal 

penffu recrutarea și plata personalului implicat în vaccinare. Activitatea de vaccinare în 

centrele de vaccinare organizate în confomitate cu prevederile Strategiei naționale de vaccinare 

împotriva COVID 19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului 1031/2020 este 

desfășurată de către personalul medico-sanitar și auxiliar ce își exercită profesia în condițiile 

legii. 

Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de vaccinare se 

poate realiza și în alte locații stabilite cu această destinație. 

Unitățile sanitare sau autoritățile administrației publice locale care organizează centrele de 

vaccinare împotriva COVID 19 au obligația de a asigura personalul medico-sanitar și auxiliar 

sanitar necesar funcționării acestora prin: delegarea, detașare a personalului medico-sanitar și 

auxiliar sanitar , prin angajarea personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar sau, după caz, 

prin încheierea de contracte de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Personalul medico-sanitar și auxiliar care are încheiat contract individual de muncă cu un 

angajator, poate desfășura activitate în cadrul centrului de vaccinare împotriva COVID 19 peste 

durata nomală a timpului de muncă prevăzut in contractul individual de munca și a programului 

de lucru stabilit in acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Personalul medico-sanitar și auxiliar care are încheiat contract de furnizare de servicii 

medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfășura activitate în cadrul centrului de 

vaccinare împotriva COVID 1 9 în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul 

contractului încheiat cu aceasta, în confomitate cu prevederile legale în vigoare. 

Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar și auxiliar care își desfășoară activitatea 

în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 1 9 se finanțează de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate și de la bugetul autorităților administrației publice locale. 

Finanțarea cheltuielilor privind plata personalului medico-sanitar și auxiliar care își desfășoară 

activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 1 9 se va realiza în limita sumelor 

aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale, sau prin alocări de sume din fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția guvernului. 

Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 personalul 

medico-sanitar și auxiliar beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar 

diferențiat după cum urmează: 

a) 100 lei/oră pentru medici; 
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b) 50 lei/oră pentru asistenți medicali; 

c) 25 lei/oră pentru registratori. 

Pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la 

vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanelor aflate pe listele 

proprii de asigurați, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează: 

a) pentru primii 25% din numărul total al asiguraților înscrisi pe lista proprie din 

categoriile de risc eligibili la vaccinare, funcție de tipul de vaccin utilizat - 30 lei/serviciu 

b) peste pragul de 25% prevăzut la litera a), tariful pe serviciu se ajustează după cum 

urmează 

- penfru intervalul dintre 25,001% - 45% din numărul total al asiguraților înscriși pe lista 

proprie eligibili la vaccinare, funcție de tipul de vaccin utilizat 40 lei/serviciu - penffu intervalul 

dintre 45,001% - 65% din numărul total al asiguraților înscriși pe lista proprie eligibili la 

vaccinare, funcție de tipul de vaccin utilizat - 50 lei/serviciu 

- pentru intervalul de peste 65% din numărul total al asiguraților înscriși pe lista proprie 

eligibili la vaccinare, funcție de tipul de vaccin utilizat - 60 lei/serviciu. 

Tarifele prevăzute mai sus sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor de 

pe lista medicilor de familie, înscrise pe platforma de programare și validate ca servicii de 

vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare. 

Totodată, tarifele prevăzute mai sus sunt aplicabile inclusiv pentru administrarea vaccinului 

de către medicul de familie, în cabinetul propriu, în condițiile stabilite prin Strategia de 

vaccinare împotriva COVID 19, la momentul la care vor exista tipuri de vaccinuri care permit 

administrarea la nivelul cabinetelor de medicina de familie. 

Medicii de familie beneficiază pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de 

familie, sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maxim 20 

zile de la demararea fiecarei etape de vaccinare, stabilită prin instrucțiunile emise de 

președintele CNCAV, de următoarele tarife : 

a) pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la 

vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse — 15 lei 

b) în cazul in care medicul de familie realizeaza in cabinetul propriu activitatile prevazute 

la litera a) și vaccinarea propriu-zisă - de 30 lei. 

Plata personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul 

centrelor de vaccinare împotriva COVID 1 9 organizate în alte locații decât unitățile sanitare 

se face în baza contractelor distincte încheiate cu reprezentantul legal al autoritățile 

administrației publice locale în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătății și al 

ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, care se elaborează în termen de 

maximum 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

Modelul de contract, drepturile și obligațiile părților, condițiile de raportare a activităților 

realizate și modalitatea de plată, precum și controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale se 

stabilesc prin ordinele prevăzute mai sus. 

Penfru funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 din bugetul Ministerului 

Sănătății se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli: 



 

5 

 



 

6 

a) cheltuielile prevăzute în Programul național de vaccinare; 

b) cheltuieli privind plata personalului medico-sanitar și auxiliar care își desfășoară 

activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate în cadrul 

unităților sanitare, prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate. pe baza solicitărilor CNAS formulate în acest sens. 

Penffu funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 din bugetul autorităților 

administrației publice locale se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de 

cheltuieli: 

a) pentru organizarea, dotarea și operaționalizarea centrelor de vaccinare 

b) pentru plata personalului medico-sanitar și auxiliar care își desfășoară activitatea în 

cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate cu această destinație în alte 

locații în afara unităților sanitare. 

Totodată, propunem ca: prin derogare de la prevederile alin. (6) și (7) ale art. 172 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din 
rețeaua Ministerului Sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale 
și din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie să se 
realizeze de către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de 
necesități, în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept 
scop prevenirea și controlul infecției cu SARS-CoV-2. Reorganizarea și restructurarea 
unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale se vor face la 
solicitarea și cu consultarea acestora; prin derogare de la prevederile alin. (8) ale art. 172 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea spitalelor 
private se realizează de către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, 
în contextul epidemiologic actual, pentru acele spitale care asigură asistența medicală 
pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, conform normelor legale în vigoare, în 
vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea 
și controlul infecției cu SARS-CoV-2. , 
Avizele eliberate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au 
o valabilitate care nu poate depăși data de 31.12.2021. 

Având în vedere că la nivel național sunt organizate sau se află în curs de organizare și 

operaționalizare un număr de aprox. 930 de centre de vaccinare, costurile estimate pentru plata 

personalului medico-sanitar și auxiliar care va fi implicat în activitatea de vaccinare se ridică 

la suma de 550.000 Iei, iar pentru acordarea beneficiilor catre medicii de familie, în funcție de 

activitățile care se vor desfășura la nivelul cabinetelor acestora pentru persoanele aflate pe lista 

proprie de asigurați costurile estimate se ridică la suma de 200.000 lei. 

Aceste sume trebuie alocate de la bugetul de stat, către CNAS prin bugetul Ministerului 

Sănătății. 

Totodată, autoritațile administrației publice locale vor estima pe plan local care este necesarul 

de fonduri pent•u echipele de vaccinare care vor deservi centrele de vaccinare organizate in 

alte spatii decat cele din unitati sanitare. 
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Bunurile achiziționate din bugetele ministerelor de resort implicate în asigurarea bunei 

funcționări a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 de tipul medicamentelor, 

materialelor sanitare, dezinfectanților, dispozitivelor medicale și altele asemenea necesare 

pentru asigurarea activităților din cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 se 

transmit fără plată la unitățile sanitare sau autoritățile administrației publice locale care 

organizează centre de vaccinare pe bază de proces-verbal de predare-preluare. 

3. Alte informa ii 

Secțiunea a 3-a lm actul socio-economic al roiectului 

de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

I l . Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat: Proiectul de 

act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2 1 .Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii Proiectul de 

act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații 

Nu sunt 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât e 

termen scurt, entru anul curent, cât i e termen Iun e 5 ani 

- în mii lei (RON - 

Indicatori Anul 

curent 

Sem. II 

Următorii patru 

ani 

Media pe 

cinci ani 

 2 

3 4 

5 

6 7 
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l. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: a) buget de stat, din 

acesta: impozit pe profit impozit pe venit 

b) bugete locale impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: contribuții de asi urări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

cheltuieli de ersonal 

 

bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

cheltuieli de personal 
bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: cheltuieli de personal 

bunuri i servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bu ete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bu etare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bu etare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bu 

etare 

      

7. Alte informații 

Secțiunea a 5-a 

Efectele roiectului de act normativ asu ra le isla iei în vi oare 

l. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act normativ): 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ: 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții: 

| 1 . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

ublice 
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2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare Proiectul 

de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Proiectul de 

act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, 

ficându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională 

ori la alt document al unei organizații internaționale: Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect 

6. Alte informa ii - Nu sunt. 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, 

institute de cercetare i alte or anisme im licate 

2.Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a 
modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile 
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social — 

d) Consiliul Concurenței e Curtea de Conturi 

6, Alte informații 

Nu sunt. 
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Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea 

și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ este adoptat în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din 

Le ea nr. 52/2003 rivind trans aren a decizională în administra ia ublică, re ublicată. 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și 

securității cetățenilor sau diversității biologice Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Alte informații Nu 

sunt 

Secțiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau 

extinderea competențelor instituțiilor existente Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Alte informații Nu sunt. 

Față de cele prezentate, a fost elaborată prezenta Ordonanță de urgență a 

Guvernului privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în 

procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul 

sănătății, pe care vă rugam să o aprobati. 

 

Avizăm favorabil: 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE, 

ALEXANDRU NAZARE 

MINISTRUL  
VLAD  



 

11 

MINISTRUL MUNCII Șl PROTECȚIEI SOCIALE 

RALUCA TURCAN 

MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

STELIAN ION 

MINSTRUL AFACERILOR INTERNE 

LUCIAN BODE 

MINISTRUL APARARII NATIONALE 

NICOLAE CIUCA 

MINISTRUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI A 

ADMINISTRATIEI CSEKE ATTILA 

PREȘEDINTELE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

ADELA COJAN 


