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Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, urmare examinării 

demersului  cu referire la Realizarea Planului Național de Imunizare împotriva 

COVID-19 comunicăm următoarele. 

       În scopul reducerii morbidității și mortalității provocate de COVID-19 prin 

asigurarea și administrarea în timp util a vaccinurilor sigure și eficiente anti COVID-

19 populației Republicii Moldova, în  conformitate cu Hotărîrea nr.41 din 13 

ianuarie 2021 a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a fost aprobat Planul 

național de imunizare anti COVID-19. 

       După ultimele informații din cadrul ședințelor de lucru COVAX, Republica 

Moldova și alte state vor putea beneficia de vaccinul împotriva COVID-19 

aproximativ începând cu trimestrul II al anului 2021, din considerentele de 

dezvoltare, aprobare și distribuire a vaccinului.  

În același timp, Republica Moldova a aplicat și la programul de cost-sharing din 

cadrul platformei COVAX, prin intermediul căreia va putea beneficia de prețuri mai 

avantajoase decât piața, în cazul în care se va depăși asigurarea cu 20% a populației 

cu vaccin gratuit din partea COVAX. Totodată se ea în calcul și Mecanismul Uniunii 

Europene de donare și revânzare a vaccinurilor. Discuțiile la acest subiect sunt în 

proces de derulare. Consiliu Europei ar putea propune un mecanism de coordonare 

a donațiilor/revânzărilor pentru a asigura o distribuție echitabilă a vaccinurilor. 

Crearea acestui mecanism de către Consiliul Europei va depinde de necesitățile și 

demersurile statelor terțe, inclusiv a Republicii Moldova. 

       Deoarece furnizarea suficientă de vaccin nu va fi disponibilă imediat pentru a 

imuniza pe toți cei care ar putea beneficia de vaccinare, au fost luate în considerare 

trei scenarii globale de aprovizionare constrânsă de vaccin: 

- în etapa I de disponibilitate foarte limitată a vaccinului (variind de la 1-10% din 

populația totală) pentru distribuția inițială;  
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- etapa II, pe măsură ce oferta de vaccin crește, dar disponibilitatea rămâne limitată 

(variind de la 11-20% din populația totală a fiecărei țări);  

- Etapa III, când oferta de vaccin atinge o disponibilitate moderată (variind de la 21-

50% din populația totală a fiecărei țări). 

        În scopul asigurării populației cu vaccin anti-COVID-19, se va acorda prioritate 

grupurilor de risc care sunt deosebit de vulnerabile sau prezintă un risc deosebit de 

mare de expunere la infecția COVID-19, astfel cantitatea de vaccin la prima etapă 

va fi livrată în teritorii în funcție numărul de persoane din următoarele grupuri țintă:  

        Personalul din cadrul secțiilor de reanimare și ATI 

        Personalul din cadrul secțiilor spitalicești cu specific de tratament COVID-19. 

Ulterior, procesul de vaccinare la prima etapă va include: 

c. Personalul din asistența medicală primară. 

d. Personalul din asistența medicală urgentă prespitalicească. 

e. Personalul medical din cadrul asistenței medicale spitalicești. 

f. Personalul din serviciile de diagnostic și laborator. 

g. Personalul din serviciile stomatologice. 

h. Personalul din farmacii. 

i. Personalul din serviciile de dializă, transfuzii și transplant. 

j. Medici rezidenți, elevi și studenți cu profil medical. 

k. Personalul din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale depune tot efortul ca vaccinurile 

anti-COVID-19 să fie cât mai rapid disponibile și să asigure un proces de vaccinare 

în termen cât mai scurți și este recunoscătoare deschiderii asociației „ Juriștii pentru 

Drepturile Omului”  pentru a oferi suport de promovare în campania de informare 

privind beneficiile vaccinului anti-COVID-19. 
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