
Ministerul Sănătăţii 

ORDIN Nr. 3.344 

din 2 noiembrie 2022 

 

privind stabilirea unor măsuri pentru distrugerea vaccinurilor împotriva COVID-19 expirate, aflate în 

stocul centrelor regionale de depozitare şi distribuţie 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 1.071 din 4 noiembrie 2022 

 

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi programe de sănătate din cadrul 

Ministerului Sănătăţii nr. AR 19.454 din 31.10.2022, 

    având în vedere prevederile: 

    - art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 536/2022 pentru aprobarea 

Metodologiei de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19; 

    - cap. XII lit. C pct. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de 

vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; 

    - art. 7 şi 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

 

    Art. 1 - (1) Vaccinurile împotriva COVID-19 expirate, depozitate temporar în centrele regionale de 

depozitare şi distribuţie prevăzute în anexa la Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se distrug în 

conformitate cu prevederile prezentului ordin. 

    (2) Vaccinurile prevăzute la alin. (1) sunt predate trimestrial de centrele regionale de depozitare şi distribuţie, 

pe bază de proces-verbal de predare-primire, către direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului 

Bucureşti în a căror rază administrativ-teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea şi se preiau în gestiunea 

acestora. 

    (3) Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti predau, în vederea distrugerii, pe 

bază de proces-verbal de predare-primire, flacoanele multidoză de vaccin împotriva COVID-19 expirate 

operatorilor economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale, în baza 

contractelor pe care le au încheiate cu aceştia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea 

deşeurilor medicale. 

    (4) În vederea diminuării cheltuielilor de transport, distribuţie şi depozitare a vaccinurilor împotriva COVID-

19, predarea vaccinurilor expirate către operatorii economici prevăzuţi la alin. (3) se desfăşoară la sediile 

centrelor regionale de depozitare şi distribuţie, în aceeaşi zi în care se preiau în gestiune conform alin. (2). 

    Art. 2 - Fondurile necesare finanţării cheltuielilor generate de distrugerea vaccinurilor împotriva COVID-19 

expirate vor fi acoperite de către direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti din bugetul 

aprobat pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 

964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

    Art. 3 - Direcţiile de sănătate publică judeţene care nu preiau doze de vaccin împotriva COVID-19 expirate 

de la centrele regionale de depozitare şi distribuţie în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) şi care deţin în 

stoc doze de vaccin împotriva COVID-19 expirate predau, în vederea distrugerii, dozele de vaccin expirate 

operatorilor economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare privind gestionarea deşeurilor medicale. 

    Art. 4 - Vaccinurile împotriva COVID-19 expirate la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt predate, 

în vederea distrugerii acestora, operatorilor economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi eliminarea 

deşeurilor medicale, în termen de 30 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

    Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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p. Ministrul sănătăţii, 

Adriana Pistol, 

secretar de stat 

_____________ 

 

 

 

Procesat de OB 

C.J. VM 


