ORDIN Nr. 386/2015 din 31 martie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
pentru anii 2015 şi 2016
ANEXA 2 la normele tehnice
I. PROGRAMELE NAŢIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE
I.1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE VACCINARE
A. Obiectiv:
Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi
prevenite prin vaccinarea:
1. la vârstele populaţiei prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare;
2. grupelor populaţionale la risc.
B. Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional
de Sănătate Publică
C. Activităţi:
1. vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare;
2. vaccinarea grupelor populaţionale la risc.
1. Vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare
Calendarul naţional de vaccinare
_______________________________________________________________
| Vârsta
|
Tipul de vaccinare
|
Comentarii
|
| recomandată
|
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| primele 24 ore| Vaccin hepatitic B (Hep B)
| în maternitate
|
| 2 - 7 zile
| Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 2 luni
| Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
|
| acelular-poliomielitic-Haemophilus
|
|
|
| B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
|
|
|
| Vaccin pneumococic conjugat*1)
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 4 luni
| Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
|
| acelular-poliomielitic-Haemophilus
|
|
|
| B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
|
|
|
| Vaccim pneumococic conjugat*1)
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 11 luni
| Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
|
| acelular-poliomielitic-Haemophilus
|
|
|
| B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
|
|
|
| Vaccin pneumococic conjugat*1)
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 12 luni
| Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)
| medicul de familie |
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 5 ani
| Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)
| medicul de familie |
| 7 ani
|
|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 6 ani*2)
| Vaccin diftero-tetano-pertussis
| medicul de familie |
|
| acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)/VPI*2)|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 8 ani*3)
| VPI*3)
| medicul de familie |
|_______________|_________________________________________|____________________|
| 14 ani
| Vaccin diftero-tetanic pentru adulţi/
| medicul de familie |
|
| vaccin diftero-tetano-pertussis acelular|
|
|_______________|_________________________________________|____________________|
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NOTĂ: *1) Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul naţional de
vaccinare în funcţie de fondurile disponibile.
*2) Copiii cu vârsta de 6 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa la 4 ani
vor fi vaccinaţi cu VPI, iar cei care nu au în antecedentele vaccinale o doză de DPTa vor fi
vaccinaţi cu DTPa-VPI.
*3) Copiii cu vârsta de 8 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa la 4 ani
vor fi vaccinaţi cu VPI în 2015 (copiii care nu au fost şcolarizaţi în clasa pregătitoare).
Această recuperare se aplică numai în anul 2015.
Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică
folosinţă.
1.1. Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP),
prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi
structurile de specialitate de la nivel regional:
1.1.1. coordonarea la nivel naţional respectiv regional a activităţilor desfăşurate de DSP;
1.1.2. centralizarea, la solicitarea DGAMSP, a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de
vaccin transmis de către DSP şi transmiterea acestuia către DGAMSP;
1.1.3. monitorizarea lunară a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin şi
a procentului de copii vaccinaţi pe tip de vaccin şi vârste prevăzute în Calendarul naţional de
vaccinare şi transmiterea acestora la DGAMSP;
1.1.4. organizarea bianuală a activităţii de estimare a acoperirii vaccinale conform
metodologiei;
1.1.5. coordonarea supravegherii reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) şi
informarea DGAMSP cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte
naţionale/internaţionale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI)
conform metodologiei;
1.1.6. organizarea de instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din DSP;
1.1.7. întocmirea raportului anual solicitat de OMS pe problema vaccinărilor şi înaintarea
acestui la OMS cu avizarea prealabilă a DGAMSP;
1.1.8. asigurarea mentenanţei RENV şi a paginii web www.vaccinnet.ro;
1.1.9. asigurarea tipăririi carnetelor de vaccinare şi distribuirii acestora către DSP;
1.1.10. organizarea şi efectuarea unui studiu de evaluare a lanţului de frig, pe baza
metodologiei OMS.
1.2. Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al
bolilor transmisibile din DSP:
1.2.1. preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;
1.2.2. depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către furnizorii de
servicii medicale;
1.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi
utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;
1.2.4. centralizarea la nivel judeţean a necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip
de vaccin şi transmiterea acestuia la CNSCBT;
1.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari,
trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a
vaccinărilor;
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1.2.6. verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora
în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi
raportare a vaccinărilor;
1.2.7. identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea şi
organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, prin
intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor
sanitari;
1.2.8. asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale
indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;
1.2.9. verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în RENV;
1.2.10. estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice şi raportarea datelor la
CNSCBT;
1.2.11. participarea la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT şi/sau structurile de
specialitate de la nivel regional;
1.2.12. asigurarea mentenanţei şi metrologizării spaţiilor frigorifice de păstrare a
vaccinurilor la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti;
1.2.13. participarea la studiu de evaluare a lanţului de frig, pe baza metodologiei OMS;
1.2.14. încheierea contractelor cu medicii de familie şi asigurarea decontării vaccinărilor
efectuate în conformitate cu prevederile punctului 1.4. subpunctul 1.4.2;
1.2.15. încheierea contractelor cu spitalul în structura căruia funcţionează dispensarul
teritorial de pneumoftiziologie pentru asigurarea vaccinului BCG necesar recuperării la
vaccinare, în cazul în care DSP decide efectuarea recuperării la BCG în cadrul acestor
dispensare;
1.2.16. raportarea lunară a consumului şi stocurilor de vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare
tip de vaccin, conform metodologiei elaborate de DGAMSP şi ANPS.
1.3. Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternităţi,
din sistemul public şi privat:
1.3.1. estimarea cantităţilor de vaccinuri BCG şi Hepatitic B pediatric necesar şi
transmiterea acestuia către DSP;
1.3.2. asigură respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor precum şi
păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;
1.3.3. depistarea, înregistrarea şi notificarea DSP cu privire la reacţiile adverse
postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;
1.3.4. participarea la sesiunile de instruire organizate de DSP;
1.3.5. informarea părinţilor cu privire la vaccinările şi calendarul de efectuare a acestora;
1.3.6. înregistrarea corectă şi la timp a vaccinărilor efectuate, în evidenţele medicale şi în
RENV, precum şi consemnarea vaccinărilor efectuate în biletul de externare şi în carnetul de
vaccinări al nou-născutului;
1.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităţilor de vaccinuri solicitate şi primite;
1.3.8. raportează la DSP, vaccinările efectuate, detaliat pe fiecare tip de vaccin;
1.3.9. raportează lunar la DSP consumurile şi stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip
de vaccin.
1.4 Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei
medicale primare:
1.4.1. realizarea catagrafiei şi estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare din Calendarul
naţional de vaccinări şi transmiterea acestora către DSP;

ORDIN Nr. 386/2015 din 31 martie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
pentru anii 2015 şi 2016
1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuţi la titlul D punctul 1 cu tipurile de
vaccinuri menţionate în Calendarul naţional de vaccinare şi la vârstele prevăzute în acesta sau,
după caz, la alte vârste, în situaţia completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au
obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscrişi pe lista proprie de asiguraţi, precum
şi acelora care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, la solicitarea părinţilor copiilor
sau a aparţinătorilor legali, cu utilizarea vaccinurilor achiziţionate de Ministerul Sănătăţii sau,
după caz achiziţionate de aparţinători în situaţii în care pot fi dovedite discontinuităţi în
aprovizionare;
1.4.3. asigură acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri şi grupele de
vârstă pentru beneficiarii prevăzuţi la 1.4., subpunctul 1.4.2;
1.4.4. realizează înregistrarea corectă şi la timp a vaccinărilor efectuate în evidenţele
medicale primare, în RENV în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.
1234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în registrul unic de raportări,
precum şi în Carnetul de vaccinare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 1147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinare, cu modificările
şi completările ulterioare;
1.4.5. asigură respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor precum şi
păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;
1.4.6. participarea la studiu de evaluare a lanţului de frig, pe baza metodologiei OMS;
1.4.7. depistarea, înregistrarea şi notificarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti cu privire la reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)
conform metodologiei;
1.4.8. participarea la sesiunile de instruire organizate de direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti;
1.4.9. informarea părinţilor cu privire la vaccinările şi calendarul de efectuare a acestora;
1.4.10. răspund de utilizarea eficientă a cantităţilor de vaccinuri solicitate şi primite;
1.4.11. raportează lunar la DSP consumurile şi stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip
de vaccin.
1.5. Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii spitaliceşti care au în structură
dispensare de pneumoftiziologie:
1.5.1. administrarea de vaccin BCG în vederea recuperării, în cazul în care DSP decide
efectuarea recuperării la vaccinarea BCG în cadrul acestor dispensare;
1.5.2. informarea medicului de familie al copilului despre vaccinarea BCG efectuată prin
scrisoare medicală;
1.5.3. înregistrarea corectă a vaccinărilor efectuate în evidenţele medicale şi în Carnetul de
vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1147/2011 privind
aprobarea modelului Carnetului de vaccinare, cu modificările şi completările ulterioare;
1.5.4. depistarea, înregistrarea şi notificarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti cu privire la reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)
conform metodologiei;
1.5.5. răspund de utilizarea eficientă a cantităţilor de vaccinuri solicitate şi primite;
1.5.6. raportarea vaccinărilor efectuate la DSP;
1.5.7. raportează lunar la DSP consumurile şi stocurile de vaccinuri.
#M3
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2. Vaccinarea grupelor populaţionale la risc
|
Tipul de vaccinare
| Grupe populaţionale la risc |
|____________________________|_____________________________|
| dT sau VTA, în situaţiile | gravide
|
| în care vaccinul dT nu este|
|
| disponibil
|
|
|____________________________|_____________________________|
| HPV*1)
| fete din grupa de vârsta
|
|
| 11 - 14 ani
|
|____________________________|_____________________________|
| vaccinul gripal
| persoanele din grupele
|
|
| populaţionale la risc
|
|
| stabilite de Organizaţia
|
|
| Mondială a Sănătăţii,
|
|
| conform metodologiei
|
|____________________________|_____________________________|
| RRO
| contacţii din focar
|
|____________________________|_____________________________|
| alte vaccinări aprobate de | persoane cu susceptibilitate|
| Ministerul Sănătăţii şi
| crescută, indiferent de
|
| aplicabile în situaţii
| antecedentele vaccinale sau |
| epidemiologice deosebite
| de boală infecţioasă
|
| şi/sau în urgenţe de
| (campanii de tip catch-up, |
| sănătate publică de
| mopping-up sau follow-up), |
| importanţă internaţională | personalul din cadrul
|
|
| instituţiilor cu reţele
|
|
| sanitare proprii care
|
|
| desfăşoară misiuni la
|
|
| frontieră sau în afara
|
|
| graniţelor ţării, imigranţi,|
|
| refugiaţi, azilanţi
|
|____________________________|_____________________________|

#B
Notă:
*1) vaccinarea HPV pentru prevenirea cancerului de col uterin:
a) include 4 cohorte de naştere (11 - 14 ani);
b) se va face funcţie de fondurile disponibile, cu o campanie de informare anterioară;
c) se realizează cu acelaşi produs vaccinal în vederea respectării principiului echităţii;
d) se achiziţionează în acelaşi timp cantitatea corespunzătoare celor 3 doze pentru schema
completă de vaccinare anti-HPV;
e) se realizează la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali care vor formula o cerere la
medicul de familie; cererile vor fi centralizate şi trimestrial se va solicita direcţiei de sănătate
publică numărul de doze de vaccin necesare;
f) vaccinarea va fi disponibilă numai pentru fetele din grupa de vârstă 11 - 14 ani, părinţii
urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinarea.
Abrevieri:
dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulţi
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VTA = anatoxină tetanică adsorbită
HPV = vaccinul human papilomavirus
RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
2.1. Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP),
prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi
structurile de specialitate de la nivel regional:
2.1.1. coordonarea la nivel naţional respectiv regional a activităţilor desfăşurate de DSP;
2.1.2. centralizarea, la solicitarea DGAMSP, a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de
vaccin transmis de către DSP şi transmiterea acestuia la DGAMSP;
2.1.3. monitorizarea trimestrială a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de
vaccin şi a numărului de persoane la risc vaccinate, pe tip de vaccin şi transmiterea acestora la
DGAMSP; în cazul vaccinului gripal, aceste activităţi se realizează săptămânal în sezon;
2.1.4. coordonarea supravegherii reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) şi
informarea DGAMSP cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte
naţionale/internaţionale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI)
conform metodologiei;
2.1.5. organizarea de instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din DSP.
2.2. Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al
bolilor transmisibile din DSP:
2.2.1. preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;
2.2.2. depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către furnizorii de
servicii medicale;
2.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi
utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;
2.2.4. centralizarea la nivel judeţean a necesarului de vaccinuri pe vârste şi după caz, grupe
la risc, pentru fiecare tip de vaccin şi transmiterea acestuia la CNSCBT;
2.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari,
trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a
vaccinărilor;
2.2.6. verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora
în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi
raportare a vaccinărilor;
2.2.7. identificarea grupelor populaţionale la risc, în situaţii epidemiologice deosebite şi/sau
în urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională şi organizarea de campanii
suplimentare de vaccinare prin intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor
comunitari şi al mediatorilor sanitari;
2.2.8. asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale
indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;
2.2.9. verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în formularele
standard;
2.2.10. încheierea contractelor cu medicii de familie şi asigurarea decontării vaccinărilor
efectuate în cadrul programului în conformitate cu prevederile punctului 2.3 subpunctul
2.3.2.;
2.2.11. raportarea trimestrială a consumului şi stocurilor de vaccinuri la CNSCBT, detaliat
pe fiecare tip de vaccin, cu excepţia vaccinului gripal, pentru care aceste activităţi se
realizează săptămânal în sezon, conform metodologiei elaborate de DGAMSP şi ANPS.
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NOTĂ:
Vaccinul VTA/dT achiziţionat din bugetul Programului naţional de vaccinare poate fi
transferat unităţilor sanitare în vederea utilizării acestuia pentru profilaxia antitetanică a
persoanelor expuse la risc în condiţiile în care direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti constată o rată scăzută de vaccinare şi/sau cu maximum 3 luni înainte
de data expirării vaccinului; transferul se realizează cu titlu gratuit, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată
şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, cu informarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia naţională pentru programe de
sănătate şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Unitatea de asistenţă tehnică şi
management.
#B
2.3. Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei
medicale primare:
2.3.1. realizarea catagrafiei şi estimarea cantităţilor de vaccinuri opţionale pentru
persoanele la risc necesare şi transmiterea acestora către DSP;
2.3.2. administrarea vaccinurilor opţionale la beneficiarii prevăzuţi la titlul D punctul 2;
2.3.3. înregistrarea corectă şi la timp a vaccinărilor efectuate şi raportarea corectă conform
formularului standard a vaccinărilor efectuate la grupele de risc;
2.3.4. asigură respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor precum şi
păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;
2.3.5. depistarea, înregistrarea şi notificarea DSP cu privire la reacţiile adverse
postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;
2.3.6. participarea la sesiunile de instruire organizate de DSP;
2.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităţilor de vaccinuri solicitate şi primite;
2.3.8. raportează trimestrial la DSP consumurile şi stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare
tip de vaccin, cu excepţia vaccinului gripal care se raportează săptămânal, în sezon.
D. Beneficiarii programului:
1. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 1: copiii cu cetăţenie română dobândită
conform prevederilor Legii cetăţeniei române nr. 21/1991;
2. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 2: persoanele încadrabile într-una dintre
grupele de risc care îndeplinesc una dintre următoarele cerinţe:
2.1. au domiciliul în România şi au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art.
211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
2.2. au domiciliul în România şi nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;
2.3. sunt în tranzit pe teritoriul României şi prezintă un risc epidemiologic.
E. Indicatori de evaluare:
1. Indicatori fizici:
1.1. număr de vaccinări: 3.000.000 vaccinări/an;
1.2. număr carnete de vaccinări tipărite/an (indicator INSP): 150.000;
1.3. număr de activităţi desfăşurate/an (indicator INSP): 350.
2. Indicatori de eficienţă:
2.1. cost mediu estimat/vaccinare*1): 50 lei;

ORDIN Nr. 386/2015 din 31 martie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
pentru anii 2015 şi 2016
2.2. cost mediu estimat/carnet tipărit (indicator INSP): 1 leu;
2.3. cost mediu estimat/activitate desfăşurată, inclusiv mentenanţă RENV (indicator INSP):
970 lei;
3. Indicator de rezultat:
3.1. acoperirea vaccinală cu antigenele din Calendarul naţional de vaccinare la vârstele de
12 şi 18 luni: 95%;
3.2. acoperirea cu antigenele din vaccinurile opţionale la grupurile la risc incluse în
program: 50%.
Notă:
*1) costul mediu estimat/vaccinare: se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv
realizate exprimate şi număr de vaccinări efectuate. Cheltuielile efectiv realizate reprezintă
cheltuielile aferente dozelor de vaccin şi seringilor utilizate şi a prestării de servicii pentru
administrarea acestora la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind valoarea bunurilor
utilizate în scopuri administrative, cheltuielile care ţin de transportul vaccinurilor şi
întreţinerea, mentenanţa, metrologizarea spaţiilor frigorifice, cheltuielile privind pierderile de
produse, precum şi cheltuieli rezultate din întreţinerea sistemului informaţional şi informatic
necesar derulării programului.
F. Natura cheltuielilor eligibile:
1. medicamente: vaccinuri;
2. materiale sanitare: seringi de unică folosinţă, ace pentru seringi;
3. prestări de servicii pentru:
3.1. administrarea vaccinurilor de către medicii de familie care se decontează la un tarif de
10 lei/inoculare pe baza raportului generat de RENV şi/sau a formularelor standard de
raportare, în cazul vaccinărilor opţionale;
3.2. întreţinerea, mentenanţa, metrologizarea spaţiilor frigorifice;
3.3. întreţinerea şi exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xeroxurilor şi multifuncţionalelor;
3.4. depozitarea, conservarea şi neutralizarea deşeurilor medicale;
3.5. cheltuieli de transport pentru medicamente efectuate cu alte mijloace de transport decât
cele proprii;
3.6. procurarea, tipărirea sau multiplicarea imprimatelor specifice activităţii medicosanitare, inclusiv editarea şi tipărirea carnetelor de vaccinare;
3.7. mentenanţa RENV şi a paginii web www.vaccinnet.ro;
#M2
3.8. editare şi tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, postere,
multiplicarea şi legătoria documentelor, diseminare materiale;
4. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, roller, hârtie, dosare, mape, coperţi
îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse,
perforator, capsator, decapsator, cutter, markere, toner/cartuş pentru imprimantă, fax,
copiator, multifuncţională, CD şi DVD, radiere, inele îndosariere, folii protectoare,
fluid/bandă corectoare, post-it, scotch, sfoară, stick memorie, suporţi documente, calculator
de birou, index adeziv, foarfece, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere
permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri,
ascuţitori, cutii carton pentru arhivare;
5. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox,
multifuncţionale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, lăzi/genţi
izoterme;
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#B
6. piese de schimb şi accesorii pentru echipamentele necesare transportului vaccinurilor,
calculatoarelor, faxurilor, imprimantelor, copiatoarelor, multifuncţionalelor;
7. poşta: timbre, servicii de poştă şi curierat, taxe poştale;
8. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna personalului propriu, taxe
drum;
9. carburanţi pentru autovehiculele din dotarea proprie;
10. cheltuieli de personal şi/sau pentru contracte de prestări servicii încheiate conform
prevederilor art. 49, alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
#M2
11. pregătire profesională.
#B
G. Unităţi de specialitate care implementează:
1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;
2. direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
3. cabinete de asistenţă medicală primară;
4. unităţile sanitare cu paturi care au în structură secţii/compartimente de obstetricăginecologie, din sistemul public şi privat;
5. unităţile sanitare cu paturi care au în structură dispensare de pneumoftiziologie;
#M3
6. unităţi sanitare cu paturi, pentru vaccinarea antigripală a personalului (medici, cadre
sanitare medii şi personal auxiliar).

