
COMITETUL NAŢIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂŢILOR PRIVIND VACCINAREA
ÎMPOTRIVA SARS-CoV-2

INSTRUCŢIUNEA nr. IM / .I L qL M L .

privind măsurile pentru organizarea vaccinării îm potriva COVID-19 
prin intermediul operatorilor economici

Având în vedere:
- prevederile art. 1 alin. (3) din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind 

înfiinţarea Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea 
împotriva SARS-CoV-2, cu completările ulterioare, numit în continuare Comitet,

- Decizia prim-ministrului nr. 386/2020 pentru desemnarea domnului Valeriu 
Gheorghiţă, şet al Centrului Medical de Intervenţie Epidemiologică la spitalul 
Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila", în calitate de preşedinte al * 
Comitetului,

- Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de 
coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, aprobat prin 
decizia preşedintelui Comitetului,

- Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare 
împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Comitetului emite prezenta
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Articol unic Se aprobă măsurile pentru organizarea vaccinării împotriva COVID-19 
prin intermediul operatorilor economici.

Prezentul document abrogă Instrucţiunea CNCA V nr. 132/12.04.2021
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M ăsuri pentru organizarea vaccinării împotriva COVID-19 
prin intermediul operatorilor economici

Art. 1. (1) Se organizează o acţiune de vaccinare specifică prin intermediul operatorilor 
economiei; Se pot vaccina următoarele categorii de persoane;
a) angajaţii proprii;
b) angajaţii subcontractorilor;
c) membrii de familie ai persoanelor prevăzute la lit. a) şi b).
(2) Instrucţiunea va fi diseminată prin grija CJCCI către toţi operatorii economici din * 
judeţ.

Art. 2. (1) Vaccinarea se va realiza prin grija operatorului economic, într-un spaţiu 
adecvat, identificat de operatorul economic în colaborare cu direcţiile de sănătate 
publică. *
(2) La identificarea spaţiului pentru vaccinare se iau în considerare următoarele criterii:
a) conformitatea cu normele igienico-sanitare;
b) respectarea unor circuite de funcţionalitate adecvate atât procesului de vaccinare cât 
şi asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă.
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Art. 3. (1) In spaţiul de vaccinare se vor asigura frigidere pentru păstrarea dozelor de 
vaccin la temperaturi cuprinse între +2 şi +8 grade Celsius, dotate cu termometru şi 
grafic de temperatură.
Art. 4. (1) Vaccinarea persoanelor prevăzute la art. 1, alin. ( 1) operatorilor economici 

în cadrul campaniei specifice se realizează Iară programare în platforma de programări.
(2) Persoanele vaccinate vor fi înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări 
(RENV) şi li se va elibera adeverinţa de vaccinare. *
Art. 5. (1) Pentru planificarea la vaccinare, angajatorii întocmesc lista nominală a 
persoanelor eligibile care doresc să se vaccineze.
(2) Listele centralizate prevăzute la alin (1) se transmit direcţiilor de sănătate publică 
judeţene.

(4) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu 
operatorii economici, realizează planificarea efectivă, luând în considerare numărul 
persoanelor ce doresc a fi vaccinate/operator economic şi intervalul de timp necesar 
pentru finalizarea vaccinării.

(5) Persoanele planificate la vaccinare vor fi anunţate prin grija angajatorilor.
Art. 6. (1) Operatorii economici care au angajat personal medico-sanitar propriu îşi 
organizează acţiunea de vaccinare în sediile proprii.



(2) Personalul medico-sanitar şi administrativ propriu se va constitui în echipă(e) 
mobilă(e) ce vor II arondate unui centru fix de vaccinare.
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( j ) In cazul în cate operatorii economici nu au personal medico-sanitar propriu suficient, 
voi organiza acţiunea de vaccinare în spaţiile proprii şi vor solicita către direcţia de 
sănătate publică mobilizarea de echipe de vaccinare disponibile în centrele de vaccinare.
(4) Operatorii economici cu un număr de angajaţi mai mic de 100, vor întocmi liste cu 
persoanele doritoare şi le vor înainta direcţiei de sănătate publică judeţeană.
(5) Ditecţia de sănătate publică judeţeană va planifica persoanele prevăzute la alin. (4) 
într-un centru de vaccinare fix şi va comunica operatorului economic datele de 
prezentare la vaccinare.

Art. 7. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor organiza 
un număr adecvat de echipe mobile, în luncţie de numărul de persoane care urmează a 
fi vaccinate.

Art. 8. Echipele mobile vor funcţiona în legătură cu un centru de vaccinare fix existent 
la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, vor avea la dispoziţie tablete de înregistrare 
în RENV de la centrul de vaccinare fix şi vor utiliza credenţialele acestuia.
Art. 9. Echipele de vaccinare vor respecta ordinele, procedurile şi instrucţiunile în 
vigoare privind vaccinarea (triaj, consimţământ, supraveghere postvaccinală, ’ 
managementul deşeurilor medicale).

Art. 10. Echipele de vaccinare vor avea la dispoziţie trusa de prim ajutor şi trusa de şoc 
anafilactic.

A rt 11. Programul de funcţionare al echipelor de vaccinare va fi stabilit în colaborare 
cu operatorii economici.

Art. 12. Aprovizionarea cu doze de vaccin se va realiza fie direct la centrele de vaccinare 
(în cazul în care vaccinarea se face în centre organizate prin grija operatorului 
economic), fie prin intermediul centrelor de vaccinare fixe de care ţin echipele mobile * 
de vaccinare, în cazul în care vaccinarea se organizează într-un spaţiu nou.
Art. 13. Aprovizionarea cu doze de vaccin se face pe baza necesarului estimat pentru 
maximum 3 zile.

Art. 14. Diiecţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi centrele 
regionale de distribuţie vor asigura dozele necesare pentru vaccinarea persoanelor 
prevăzute la art. 1, în funcţie de solicitările centrelor de vaccinare.
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