
Anunț de intenție pentru participarea la Campania de vaccinare 

împotriva COVID-19 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de 

vaccinare împotriva COVID-19 în România, pentru implementarea eficientă a campaniei 

de vaccinare împotriva COVID-19, Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud invită 

personalul medical să-şi exprime disponibilitatea de a face parte din echipele care 

se vor constitui la nivelul fiecărui centru de vaccinare din judet, prin transmiterea 

intenției de participare, cu indicarea localității dorite. 

Inscrierea se face telefonic la numerele de telefon 0263 232601 sau 0263 231592, 

compartiment Runos, între orele 8,30-15,30. 

  

Modalitatea concretă de angajare, documentele care trebuie depuse în vederea angajării 

precum şi nivelul de remunerare, se vor stabili în perioada următoare, prin Ordonanță de 

Urgență a Guvernului. 

Personalul implicat în activitatea de vaccinare este reprezentat de medici, asistenţi 

medicali şi registratori medicali/operatori date. 

Centrele de vaccinare prevazute pentru etapa a 2-a in judetul BN sunt următoarele: 

Nr. crt Centru vaccinare Locatia centrului 

1 Ambulatoriul Spitalului Județean de 

Urgență Bistrița 

str.Gării, nr.9-11, Bistrița 

2 S.C.Murivisan SRL str. Petre Ispirescu, nr.14A, Bistrița 

3 Cladirea Grădiniței Grigore Silasi Piața Libertății nr. 6 , Beclean 

4 Casa de cultura "Liviu Rebreanu" P-ta Unirii, nr.7 Nasaud 

5 Policlinica Maieru str.Principală nr.1195, Maieru 

6 Cladirea UAMS Teaca str. Purbach, nr.13, Teaca 

7 Dispensar medical Calea Transilvaniei, nr.117, Prundu 

Bârgăului 

 

 

 



Modalitatea de înscriere este stabilită în Instrucțiunea CNCAV nr. 38 din 09.01.2021, 

detaliată în continuare. 

 

Art. 1. in etapa a II-a a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 in România este 

inclusă populația la risc, reprezentată de: 

a) adulți cu vârsta peste 65 de ani; 

b) persoanele aflate in evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, in funcție de 

indicațiile vaccinurilor utilizate; 

Art. 2. În sensul vaccinării împotriva COVID-19, în categoria "boli cronice". în conformitate 

cu dovezile științifice actuale, se încadrează oricare dintre următoarele afecțiuni: 

- Diabet zaharat 

- Obezitate 

- Alte boli metabolice, inclusiv congenitale 

- Afectiuni cardiovasculare 

- Afectiuni renale 

- Afectiuni oncologice 

- Afectiuni pulmonare 

- Afectiuni neurologice, inclusiv sindromul Down 

- Afectiuni hepatice moderate/severe 

- Afectiuni autoimune 

- Imunodepresii severe: pacienti transplantati, cu consult medical prealabil, pacienti care 

unneaza terapii biologice sau terapie de lunga durata cu corticosteroizi, HIV 

Art 3. Persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste se pot programa la vaccinarea împotriva 

COVID 19 utlizând oricare dintre următoarele modalități: 

 Prin medicii de familie; 

 Individual; 

 Prin contul unui aparținător (pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane); 

 Prin call-center-ul organizat la direcțiile de sănătate publică 

 Prin structurile de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale 



Art 4. (l) Persoanele adulte sub vârsta de 65 de ani cu afecțiuni cronice din categoria 

celor prevăzute la art.2 se pot programa la vaccinarea impotriva COVID 19 prin medicii 

de familie pe lista cărora sunt înscrise. 

(2) În cazul în care persoanele respective nu sunt înscrise sau nu au acces la medicul de 

familie propriu, acestea se pot programa prin următoarele modalități: 

a. prin intermediul oricărui alt medic de familie, 

b. Prin call-center-ul organizat la direcțiile de sănătate publică 

c. prin structurile de asistență socială de la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale 

Art 5. Persoanele eligibile se programează la vaccinare indiferent dacă sunt sau nu 

asigurate in sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

 

 

 

 


