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Prin prezenta, răspundem adresei dumneavoastră nr. 5806/07.06.2021, înregistrată la CAS 

Galați cu nr. DG/ 1951/07.06.2021, prin care ne solicitați informații privind Campania de vaccinare 

COVID 19- accesul la administrarea vaccinului pentru populație. 

În conformitate cu prevederile  OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 

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

domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, instituția noastră a încheiat, la solicitarea 

furnizorilor, contracte pentru prestarea activităților prevăzute în actul normativ mai sus menționat 

astfel: 

 1 contract cu centrul de vaccinare organizat în cadrul Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci; 

 33 de contracte cu medicii de familie din care 15 din mediul rural. 

În cadrul centrului de vaccinare organizat la nivelul Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci s-

au efectuat, în relație contractuală cu instituția noastră, vaccinări în perioada 15.01-15.04.2021. 

Începând cu data de 16.04.2021 acest contract a încetat la solicitarea furnizorului. 

Contractele încheiate cu cei 33 medicii de familie au încetat cu data de 28.04.2021, conform 

Ord. MS/CNAS nr.645/501/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4, alin. (1) și (3) din 

O.U.G. nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii. 

Activitățile desafășurate de medicii de familie în baza acestui contract au fost: 

    a) informarea, programarea la vaccinare, monitorizarea şi raportarea reacţiilor adverse pentru 

persoanele aflate pe listele proprii; 

    b) informarea, programarea la vaccinare, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de 

vaccinare în cabinetul propriu, monitorizarea şi raportarea reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe 

listele proprii; 

    c) informarea, programarea la vaccinare, monitorizarea şi raportarea reacţiilor adverse 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; 

    d) informarea, programarea la vaccinare, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de 

vaccinare în cabinetul propriu, monitorizarea şi raportarea reacţiilor adverse pentru persoanele care nu  
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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. 

 Începând cu data de 29.04.2021, în baza  Ord nr. 645/501/2021, instituția noastră a încheie cu 

medicii de familie, la solicitarea acestora, contracte pentru vaccinarea persoanelor în cabinetele 

acestora. 

 La momentul transmiterii informării, respectiv, 10.06.2021, un număr de 42 medici de familie 

din care 21 din mediul rural au solicitat încheierea contractului de vaccinare. 

 Serviciile de administrare a vaccinului în cabinetele proprii se acordă: 

    a) persoanelor înscrise pe listele proprii; 

    b) persoanelor care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie; 

    c) persoanelor pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii. 

Înainte de administrarea vaccinului, medicul de familie consultă persoana şi ulterior după 

administrarea acestuia monitorizează reacţiile adverse postvaccinale, dacă este cazul. În ceea ce 

priveste serul administrat, se va prefer administrarea celui de la Johnson & Johnson. 

Deoarece activitatea de vaccinare se efectuează în cabinetele medicilor de familie, persoanele 

nedeplasabile se pot vaccina ca urmare a unei solicitări către DSP. Vaccinarea se efectuează prin 

intermediul echipei  mobile. 

Totodată, menționăm faptul că județului Galați există centre de vaccinare înființate, organizate și 

finanțate de către autoritățile locale. 

De campania de vaccinare împotriva virusului COVID-19 beneficiază toate persoanele, indiferent 

de statutul de asigurat,  fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. 

     Persoanele eligibile la vaccinare îndeplinesc următoarele condiţii: 

    a) au vârsta corespunzătoare rezumatului caracteristicilor produsului, respectiv al vaccinului; 

    b) nu sunt raportate în Registrul electronic naţional de vaccinare, denumit în continuare RENV. 

 Lista medicilor de familie, cu datele de contact,  care efectuează vaccinari  în cabinetele proprii, 

este afișată pe site-ul nostru la adresa “http://www.cnas.ro/casgl/page/lista-cabinete-mf.html“. Aceasta este 

actualizată zilnic în funcție de medicii de familie care semnează contractul de vaccinare. 

 Menționăm faptul că legislația în vigoare nu prevede obligativitatea încheierii acestor contracte de 

către medicii de familie, dar instituția noastră discută cu aceștia și reprezentanții acestora pentru a face 

posibilă semnarea cât mai multor contracte de acest tip. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 
   Director General,                       

             George TODERAȘC                               
              
 

                 Director Relatii Contractuale, 

                                                                                                           Adrian NEACȘU 

                     
 

 




