
Procesul de vaccinare în România 
 
Vaccinarea împotriva COVID-19 în România se va realiza în trei etape, în care vor fi 
vaccinate grupele populaționale, după cum urmează: 

Etapa I: 

 Cât durează? Timpul de execuție va fi stabilit în funcție de schema de vaccinare 
aleasă, care poate cuprinde una sau două doze; 

 Cine? Persoanele incluse în categoria lucrătorilor din domeniile sănătății și social – 
sistem public și privat; 

 Cum? Vaccinarea se va realiza prin intermediul unităților sanitare sau a centrelor 
de vaccinare ori a echipelor mobile de vaccinare – în funcție de situație. 

Etapa a II-a: 

 Cât durează? Timpul de execuție va fi stabilit în funcție de schema de vaccinare 
aleasă, care poate cuprinde una sau două doze; 

 Cine? Include populația cu grad de risc și lucrători care desfășoară activități în 
domenii-cheie, esențiale; 

 Cum? Se derulează prin rețeaua de centre de vaccinare/echipe mobile de 
vaccinare/medicină de familie, după caz. 

Etapa a III-a: 

 Cât durează? Timpul de execuție va fi stabilit în funcție de schema de vaccinare 
aleasă, care poate cuprinde una sau două doze; 

 Cine? Include populația generală; 

 Cum? Se derulează prin rețeaua de centre de vaccinare/echipe mobile de 
vaccinare/medicină de familie/centre de vaccinare drive-through, după caz. 

Grupele populaționale pentru vaccinarea împotriva 
COVID-19: 

Pentru stabilirea și prioritizarea grupelor populaționale, au fost luate în considerare 
următoarele criterii: 

 principiile de etică și echitate socială; 

 criteriile epidemiologice care să permită flexibilitate în alocarea vaccinului la nivel 
regional și local – în funcție de evoluția infecției în teritoriu, de ex: creșterea rapidă, 
exponențială a numărului de cazuri peste o anumită valoare prag (definirea unui 
prag de incidență) la nivelul unei regiuni va permite, în funcție de caracteristicile 
populației, distribuirea prioritară a vaccinurilor la nivelul populației respective pentru 
limitarea răspândirii virusului; 

 criteriile medicale impactul infecției cu SARS-CoV-2 la nivel individual și colectiv: 
o riscul de infecție cu SARS-CoV-2; 

o riscul de evoluție severă și deces în caz de infecție; 

o riscul de transmitere a infecției de la persoana infectată la restul persoanelor; 



 activitățile esențiale care asigură buna funcționare a infrastructurii critice; 

 în cadrul aceleași categorii pot fi prioritizate subcategorii în raport cu criteriile 
medicale, evoluția epidemiologică, indicațiile și contraindicațiile tipurilor de vaccinuri 
aprobate, disponibilitatea vaccinurilor. 

Grupurile prioritare pentru vaccinarea împotriva 
COVID-19 

 Personalul din domeniul sănătății 

 Personalul din centre rezidențiale și medico-sociale 

 Populația cu risc ridicat de evoluție severă în cazul infecției cu SARS-CoV-2 

 Personalul din alte domenii-cheie, esențiale bunei funcționări a societății 

Populația prioritizată pentru vaccinarea împotriva 
COVID-19 este: 

Etapa I – lucrătorii din domeniul sănătății și social – sistem 
public și privat: 

 Personalul din spitale și unități ambulatorii (personalul medico-sanitar, personalul 
auxiliar, personal administrativ, securitate și pază și alte categorii); 

 Personalul din sistemul de medicină de urgență: ambulanță, SMURD, IGSU, IJSU, 
camere de gardă, CPU, UPU; 

 Personalul din medicina primară – din rețeaua de medicină de familie, medicină 
școlară și asistență medicală comunitară; 

 Personalul din laboratoare, farmacii și alți lucrători din domeniul sănătății; 

 Personalul din serviciile stomatologice; 

 Medici rezidenți, elevi și studenți cu profil medical; 

 Paramedici și alți voluntari care își desfășoară activitatea în unități sanitare; 

 Personalul de îngrijire care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale și 
medico-sociale; 

 Personalul care acordă îngrijiri medicale și sociale la domiciliu; 

 Personalul din serviciile de sănătate publică (Institutul Național de Sănătate 
Publică, Direcțiile de Sănătate Publică); 

 Personalul din unitățile sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie; 

 Personalul din centrele de dializă și transfuzii; 

 Personalul implicat în derularea campaniilor de vaccinare. 

Etapa a II-a 

Populația cu grad ridicat de risc 

 Adulți cu vârsta peste 65 de ani; 

 Persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de 
indicațiile vaccinurilor utilizate. 

Lucrători care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale: 



 Personal cheie pentru funcționarea instituțiilor statului (parlament, președinție, 
guvern, ministere și instituții subordonate acestora); 

 Personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și a autorității 
judecătorești; 

 Personalul din sectorul economic vital: 
o Procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază (panificație, 

lactate, carne, fructe și legume); 

o Uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă; 

o Centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric; 

o Unități de producție, transport și distribuție gaze; 

o Unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi; 

o Unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare; 

o Transport de persoane și mărfuri; 

o Noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale; 

o Comunicații (serviciul de telecomunicații speciale, radio și televiziune 
naționale); 

 Personalul din unitățile de învățământ și creșe; 

 Personalul poștal și din servicii de curierat; 

 Personalul cultelor religioase; 

 Personalul din mass media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la 
infecția cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje în unități medicale); 

 Personalul din domeniul salubrității și deșeurilor. 

Etapa a III-a (populația generală) 

 Populația adultă; 

 Populația pediatrică, în funcție de evoluția epidemiologică și de caracteristicile 
vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani. 

Sursa: https://vaccinare-covid.gov.ro/ 
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