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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

26 februarie 2021 

 √  Ordinul nr. 234/2021 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului 

sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare 

și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, 

vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat 

în M.Of. nr. 195 din 26 februarie 2021 

→ Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și 

a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive 

medicale și alte materiale specifice, cu modificările și completările ulterioare, se completează 

după cum urmează: 

– După punctul 173 se introduce punctul 1731, cu următorul cuprins: 

„1731. VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19 susp. inj. 1 flacon * 10 doze 20.000“ 

→ Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate 

publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la 

îndeplinire prevederile Ordinului. 

 

√ Hotărârea nr. 65/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 41 alin. (4) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în M.Of. nr. 196 din 26 

februarie 2021 

→ se aprobă acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică din Republica Moldova în vederea gestionării epidemiei de COVID-19; 

→ ajutorul umanitar, cu titlu gratuit se acordă din rezerva Ministerului Sănătății și 

constă în acordarea a 21.600 de doze vaccin împotriva COVID -19, din numărul de doze 

achiziționate de Ministerul Sănătății și livrate de către Compania AstraZeneca, prin acordurile-

cadru încheiate de către Ministerul Sănătății cu Comisia Europeană; 

→ asigurarea transportului, inclusiv a dispozitivelor speciale de transport necesare 

pentru cele 21.600 de doze, către Republica Moldova se realizează prin structurile de 
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specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv prin Departamentul pentru Situații 

de Urgență - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în aplicarea Mecanismului 

European de Protecție Civilă. 

 

√ Ordinul nr. 6.494/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul 

Tăuții-Măgherăuș și satele aparținătoare Băița, Nistru, Bușag, Merișor, Bozânta Mare și 

Ulmoasa, județul Maramureș, publicat în M.Of. nr. 196 din 26 februarie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.02.2021, ora 18,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 12.03.2021, ora 18,00, pentru orașul Tăuții-

Măgherăuș și satele aparținătoare Băița, Nistru, Bușag, Merișor, Bozânta Mare și Ulmoasa, 

județul Maramureș. 

 

√ Ordinul nr. 6.495/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Șișești cu satele aparținătoare Șișești, Plopiș, Dănești, Șurdești, Negreia, Bontăieni, 

Cetățele, județul Maramureș, publicat în M.Of. nr. 196 din 26 februarie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.02.2021, ora 18,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 12.03.2021, ora 18,00, pentru comuna Șișești cu 

satele aparținătoare Șișești, Plopiș, Dănești, Șurdești, Negreia, Bontăieni, Cetățele, județul 

Maramureș. 

 

√ Ordinul nr. 220/372/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al 

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în 

aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 

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

vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicat în 

M.Of. nr. 197 din 26 februarie 2021 

→ Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata 

personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătății se modifică după cum urmează: 

1. în anexa nr. 1, la art. 6, alin. (1) și (2) vor avea următorul cuprins: 
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Articolul 6 

(1) Medicii de familie cu liste proprii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări 

de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor 

adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii beneficiază de un tarif pe serviciu după cum 

urmează: 

a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile 

la vaccinare: 30 lei/serviciu; 

b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, 

eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu; 

c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, 

eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu. 

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate 

persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma 

de programare și validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, 

potrivit schemei complete de vaccinare, iar pragurile prevăzute la alin. (1) se calculează prin 

raportare la numărul total de persoane programate și vaccinate din lista fiecărui medic de 

familie, indiferent de modalitatea de programare la vaccinare a acestora. 

Pe baza listei de persoane eligibile la vaccinare, asumată de reprezentantul legal al 

furnizorului de servicii medicale din asistența medicală primară, se stabilesc pragurile în 

funcție de care se utilizează tarifele/serviciu, astfel: 

Npe = numărul total de persoane eligibile 

1. Npe1 = Npe x 50% - primul prag 

2. Npe2 = Npe x 60,001% - al doilea prag 

3. Npe3 = maximum ultima poziție din numărul total de persoane eligibile: 

– pentru persoanele înscrise la vaccinare de către medicul de familie de la poziția 1 și 

până la valoarea calculată egală cu Npe1 inclusiv se utilizează tariful de 30 lei/serviciu; 

– pentru persoanele înscrise la vaccinare de către medicul de familie de la poziția 

Npe1+1 și până la valoarea calculată egală cu Npe2 inclusiv se utilizează tariful de 50 

lei/serviciu; 

– pentru persoanele înscrise la vaccinare de către medicul de familie de la poziția 

Npe2+1 și până la ultima poziție din listă se utilizează tariful de 60 lei/serviciu, în funcție de 

numărul de persoane vaccinate. 
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Pragurile stabilite la contractare rămân valabile pe toată durata de valabilitate a 

contractului, cu excepția situațiilor de preluare a unui praxis. 

a) Medic de familie ....................., CNP .............................. 

Npe = numărul total de persoane eligibile = ......................... 

Npe1 = .................................................................................... 

Npe2 = .................................................................................... 

Npe3 = .................................................................................... 

b) Medic de familie ...................., CNP ................................. 

Npe = numărul total de persoane eligibile = 

Npe1 = .................................................................................... 

Npe2 = .................................................................................... 

Npe3 = .................................................................................... 

c) ........................................................................................... 

2. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

3. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

Anexa nr. 1 

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 68/101/2021) 

Furnizor ...................................................... 

Medic .......................................................... 

(nume, prenume) 

CNP ............................................................. 

Luna ............................./an ......................... 

Centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condițiile de plată 
- model - 

Tabelul 1 - pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie 

Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume CNP

Data înscrierii în 
platforma de 
programare 

Data la care schema de 
vaccinare este completă 

(din RENV) 
Valoare 

prag 
Suma de 

plată/serviciu (lei) 
c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 
1.     P1  
2.     P1  
3.     P1  
....     P1  
.....     P1  
500     P1  
501     P2  
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....     P2  

....     P2  
600     P2  
601     P3  

     P3  
     P3  

1.000     P3  
TOTAL x x x x   

Coloanele c1, c2 și c4 se completează pentru persoanele înscrise pe lista medicului de 

familie care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea, 

indiferent de modalitatea de programare la vaccinare. 

Coloanele c3 și c6 se completează numai pentru persoanele înscrise în platforma de 

vaccinare de către medicul de familie care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna 

pentru care se face raportarea. 

Tabelul 2 

 
Număr persoane COD 

Tarif/serviciu    
(lei)  

Nr. total de persoane eligibile conform 
contractului  

Exemplu: 
1.000 P0  

Valoare prag 1 (interval) 
Exemplu: 

1-500 P1 30

Valoare prag 2 (interval) 
Exemplu: 

501-600 P2 50

Valoare prag 3 (interval) 
Exemplu: 

601-1.000 P3 60
Număr total persoane înscrise pe lista 

medicului de familie vaccinate cu schemă 
completă, indiferent de modalitatea de 
programare la vaccinare (cumulat pentru 
perioada de la demararea etapei a II-a de 
vaccinare până în ultima zi a lunii pentru care se 
face raportarea), din care:   x x 

Număr total persoane înscrise pe lista 
medicului de familie vaccinate cu schemă 
completă, indiferent de modalitatea de 
programare la vaccinare, în luna pentru care se 
face raportarea  x x 

 

Tabelul 3 - pentru persoanele care nu sunt înscrise pe lista medicului de familie 

Nr.crt. 
Nume 

și prenume CNP 

Data 
înscrierii în 

platforma de 
programare 

Data la 
care schema de 
vaccinare este 
completă (din 
RENV) - pentru 

persoanele 

Data la 
care schema 
de vaccinare 

este completă 
(din RENV) - 

pentru 

Suma 
de 

plată/serviciu 
(lei) 
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vaccinate în 
centrele de 
vaccinare 

persoanele 
vaccinate în 

cabinet 
c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 
1.       
2.       
3.       

.....       
TOTAL x x x x x  
Coloanele c1, c2, c3 se completează pentru persoanele înscrise în platforma d  

Coloanele c1, c2, c3 se completează pentru persoanele înscrise în platforma de 

vaccinare și/sau vaccinate de către medicul de familie pentru persoanele care nu au un medic 

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

20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, care au schema de vaccinare completă 

(în RENV) în luna pentru care se face raportarea. 

Coloana c4 se completează pentru persoanele programate la vaccinare de către 

medicul de familie și vaccinate în centre de vaccinare. 

Coloana c5 se completează pentru persoanele programate la vaccinare de către 

medicul de familie și vaccinate în cabinetul acestuia. 

Coloana c6 se completează cu 15 lei/serviciu pentru fiecare persoană pentru care s-a 

completat coloana c4 și cu 30 lei/serviciu pentru fiecare persoană pentru care s-a completat 

coloana c5. 

Furnizor 

Reprezentant legal, 

………………………………………… 

Anexa nr. 2 

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 68/101/2021) 

Lista personalului care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare 
organizat de către unitățile sanitare 

- model - 
Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume CNP

Categorie personal* 
(medic/asistent/registrator) 

Cod 
parafă** 

Număr de 
ore/lună 

Medic 
coordonator*** 

       

*) Cu excepția personalului delegat sau detașat.*) Cu excepția personalului delegat sau 

detașat. 

**) Se completează numai pentru medici. 
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***) Se completează cu „DA“ pentru persoana care are calitatea de medic 

coordonator. 

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor. 

Reprezentant legal unitate sanitară, 

 


