
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 

Consiliul Raional                                                                Районный Совет 

    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr. 4/40 

                              din  25 noiembrie   2016        

                                                                                      

Cu privire la aprobarea Programului raional  

de imunizări pentru anii 2017-2020  

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 

6, lit. e) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu 

modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 1113 din 06.10.2016 „Cu privire la 

aprobarea Programului naţional de imunizări pentru anii 2016-2020”, avînd în 

vedere avizul comisiei consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă Programul raional de imunizări pentru anii 2017-2020, 

conform anexei. 

2. Conducătorii instituţiilor de asistenţă medicală primară şi medicii de 

familie vor asigura planificarea, organizarea şi prestarea serviciilor de imunizare 

populaţiei conform Calendarului de vaccinări, anexă la Program. 

3. Se recomandă Consiliului de Sănătate Publică monitorizarea anuală a 

implementării Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020 cu 

elaborarea şi prezentarea raportului anual Consiliul raional pentru informare. 

4. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Program se va efectua din contul şi în 

limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei. 

5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                    Petru  VOLOȘCIUC 

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                      Nina   RUSU 

 



    Anexă  

                                                                       la Decizia Consiliului Raional Strășeni 

                                                                       nr.  4/40   din 25 noiembrie 2016 

 

 

PROGRAMUL  

RAIONAL DE IMUNIZĂRIPENTRU ANII 2017-2020 

 

I. Principii generale 
 

1. Prevenirea bolilor transmisibile prin intermediul vaccinărilor reprezintă 

cea mai eficientă investiţie în sănătatea publică, contribuind la stabilirea echităţii 

sociale şi consolidarea socio-economică a familiei şi societăţii. Prin imunizări se 

promovează sănătatea şi sunt diminuate prejudiciile de ordin medical, social şi 

economic, cauzate de bolile prevenibile prin vaccinări, printre care sunt suferinţa 

cauzată de boală, invaliditate şi deces.  

2. Prin implementarea programelor de vaccinări, s-a contribuit la lichidarea 

variolei, eliminarea poliomielitei. Vaccinarea rămâne unicul mijloc de prevenire a 

rabiei, maladie care în toate cazurile se finalizează cu deces. Realizarea 

precedentelor trei programe de imunizări în perioada anilor 1994-2016 au 

contribuit la fortificarea şi menţinerea stabilă la nivel înalt de 95-99% a acoperirii 

vaccinale, extinderea listei vaccinurilor garantate de stat şi a contingentelor de 

populaţie beneficiare, ameliorarea calităţii serviciilor de imunizare. 

3. Drept rezultat a fost eliminată poliomielita şi menţinut statutul ţării ca 

liberă de poliomielită; stopate epidemiile de difterie, rujeolă, rubeolă cu atingerea 

stadiului de eliminare a cazurilor indigene de aceste infecţii; menţinută la cazuri 

unice morbiditatea prin tetanos şi forme generalizate de tuberculoză la copii; 

substanţial redusă morbiditatea prin oreion, hepatită virală B, tusea convulsivă. 

4. Succesele menţionate au fost realizate prin munca plină de abnegaţie a 

lucrătorilor medicali la toate nivelele, asistenţa internaţională acordată de UNICEF, 

Biroul Regional pentru Europa a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, guvernele 

SUA si Japoniei, Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizări, precum şi prin 

creşterea sistematică a suportului financiar acordat de către Guvernul  Moldovei. 

5. Provocările, cu care se confruntă sistemul de imunizări, sunt determinate 

de diminuarea în ultimii ani a ratei de acoperire cu vaccinuri. Datorită influenţei 

propagandei anti vaccinale, care s-a activizat din anul 2009, ceia ce a dus la 

diminuarea ratei cuprinderii cu vaccinări de la 96-98% la 94% în anii 2015-2016. 

Ca rezultat anual se înregistrează cazuri de îmbolnăvire de tuse convulsivă printre 

copiii nevaccinaţi.  

6. Programul raional de imunizări pentru anii 2017-2020 (în continuare – 

Program) este elaborat în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 

1113 din 06 octombrie 2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de 

imunizării pentru anii 2016-2020,  şi reflectă politica statului în promovarea 

imunoprofilaxiei ca mijloc prioritar în protecţia sănătăţii populaţiei, îndeosebi a 



copiilor, prin garantarea alocării mijloacelor necesare pentru finanţarea lui în 

cadrul bugetului general şi local  destinat pentru sănătate. 

  7. Prezentul Program garantează copiilor şi tuturor cetăţenilor raionului, 

indiferent de starea socială, naţionalitate, apartenenţa politică sau religioasă, 

acordarea asistenţei de imunizare gratuită cu vaccinuri eficiente, calitatea cărora 

corespunde standardelor internaţionale şi cerinţelor OMS. 

8. O problemă importanţă în asigurarea eficientă a imunizărilor prezintă 

asigurarea condiţiilor adecvate de păstrare a vaccinurilor în condiţii de lanţ rece ne 

întrerupt la t0 +2 - +80 C sau -20-250 C după caz. Conform datelor Centului de 

Sănătate Publică Străşeni apare necesitatea stringentă de substituire a 80% 

frigidere existente şi asigurarea cu utilaj de monitorizare permanentă a regimului 

termic.  

II. Scopul şi obiectivele de bază ale Programului 

 

9. Prezentul Program are drept scop eliminarea sau reducerea morbidităţii, 

invalidităţii şi mortalităţii prin asigurarea populaţiei cu imunizări obligatorii, 

garantate de stat, conform calendarului de vaccinări pentru anii 2017-2020 (anexă 

la prezentul Program), precum şi prin  imunizări la indicaţii epidemice a 

contingentelor cu risc sporit privind îmbolnăvirea, răspândirea infecţiilor. 

 

III. Acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru realizarea Programului  

10.Obiectivul: Sporirea gradului de conştientizare a fiecărei persoane şi a 

comunităţii privind importanţa imunizării şi promovarea la toate nivelele a 

vaccinării drept unul dintre drepturile şi obligaţiile omului se va realiza prin 

următoarele acţiuni:  

1) instruirea lucrătorilor medicali în difuzarea informaţiilor cu privire la 

riscurile nevaccinării pentru a spori rolul lor în convingerea populaţiei 

privind siguranţa înaltă a vaccinărilor; 

2) selectarea şi implicarea în promovarea vaccinărilor a persoanelor, adepte ale 

imunizărilor, printre lucrătorii din sfera educaţiei, lideri ai religiei, lideri ai 

mass-media tradiţionale şi din reţelele sociale, medici de familie, lucrătorii 

cu studii medicale medii, activişti voluntari, asociaţiilor profesionale şi 

organizaţiilor societăţii civile, instruite în domeniul imunizărilor; 

3) familiarizarea elevilor despre beneficiile, eficienţa şi necesitatea 

imunizărilor; 

4) dezvoltarea relaţiilor cu mass-media de nivel raional, instruirea lor în 

domeniul prevenirii bolilor infecţioase prin imunizări şi încurajarea lor în 

publicarea materialelor şi difuzarea emisiunilor echilibrate şi veridice despre 

vaccinare şi beneficiile ei, mai cu seamă, în cadrul emisiunilor difuzate în 

direct; 

5) elaborarea şi realizarea planurilor de comunicare în situaţii de criză, pentru 

implementarea vaccinurilor noi, realizarea campaniilor de imunizări în masă 

din indicaţii epidemice; 



6) utilizarea celor mai performante metode şi căi de comunicare de către 

lucrătorii medicali pentru convingerea şi sporirea conştientizării populaţiei 

privind beneficiile imunizării, îndeosebi a grupurilor de populaţie ezitante şi 

celor ce refuză vaccinările; 

7) organizarea şi desfăşurarea anuală a Săptămânii Imunizărilor în cadrul 

evenimentelor similare la nivel regional şi Global; 

8) crearea şi menţinerea mecanismelor de implicare a liderilor opiniei publice  

în promovarea beneficiilor vaccinării; 

9) monitorizarea şi reacţionarea rapidă la informaţiile neclare sau perverse, 

precum şi la orice îngrijorare sau frică a populaţiei privind vaccinările. 

 

11. Obiectivul: Asigurarea acoperirii vaccinale a cel puţin 95% din populaţie 

la vârstele ţintă la nivel raional, prin asigurarea accesului echitabil şi universal 

la serviciile de imunizări garantate de stat pentru toate persoanele prin folosirea 

strategiilor inovaţionale adaptate la condiţiile locale se va realiza prin 

următoarele acţiuni: 

1) Prestarea serviciilor de vaccinare gratuită cu vaccinurile obligatorii incluse în 

Program ca parte componentă a Programului unic al asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală, la adresarea pacientului în maternitate sau instituţie de 

asistenţă medicală primară din raion: 

a) asigurarea condiţiilor pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare 

a nou-născuţilor în maternitate, pentru vaccinarea zilnică contra hepatitei 

virale B şi de cel puţin 2 ori pe săptămână pentru vaccinarea cu vaccinul 

BCG; 

b) monitorizarea statutului de vaccinare a fiecărei persoane prin punerea în 

practică a registrelor electronice de evidenţă a imunizărilor, care sunt o parte 

integră a sistemelor informaţionale în sănătate şi vin să completeze celelalte 

formulare de evidenţă medicală; 

c) evaluarea calităţii datelor privind imunizările prin verificarea veridicităţii 

vaccinărilor efectuate, exactităţii datelor analizate şi informaţiilor despre 

numărul populaţiei ţintă cu analiza şi utilizarea lor în mod regulat la toate 

nivelurile administrative; 

d) asigurarea condiţiilor pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare 

în cadrul cabinetelor şi punctelor de vaccinări din instituţiile de asistenţă 

medicală primară, iar în caz de necesitate, de regulă, săptămânal, dar cel 

puţin o dată pe lună – prin intermediul echipelor mobile; 

e) asigurarea admiterii în colectivităţile de copii, în lipsa contraindicaţiilor 

medicale argumentate şi documentate, doar a copiilor vaccinaţi în 

conformitate cu prezentul Program; 

2) Asigurarea continue cu vaccinuri şi consumabile corespunzătoare 

standardelor internaţionale pentru realizarea imunizărilor prin: 

a) însoţirea fiecărui lot de vaccin livrat de instrucţiuni clare de mânuire şi 

aplicare, în limba de stat şi rusă; 



b) admiterea la activităţile de imunizare doar a personalului instruit în domeniu, 

cu testarea cunoştinţelor şi efectuarea imunizărilor în locuri special 

amenajate, de regulă, în instituţii medicale, cu respectarea condiţiilor de 

siguranţă; 

c) asigurarea cabinetelor şi punctelor de vaccinări cu medicamente şi 

instrucţiuni pentru conduita adecvată a cazurilor de reacţii adverse imediate 

în urma imunizării; 

d) implementarea tehnologiilor noi sigure şi inofensive pentru populaţie şi 

mediul ambiant de nimicire a deşeurilor parvenite în urma imunizărilor; 

e) păstrarea în condiţii adecvate de temperatură a vaccinurilor la toate etapele 

de transportare şi păstrare a lor; 

f) monitorizarea condiţiilor de temperatură în echipamentul frigorifer la toate 

etapele de transportare şi păstrare a vaccinurilor; 

g) renovarea, repararea şi întreţinerea în stare funcţională a echipamentului 

frigorifer pentru păstrarea vaccinurilor sub responsabilitatea personală a 

conducătorilor instituţiilor medico-sanitare; 

h) estimarea anuală a necesităţilor în vaccinuri şi consumabile pentru 

administrarea lor, elaborarea graficului de primire şi repartizare a 

preparatelor şi consumabilelor. 

i) repartizarea şi eliberarea lunară a vaccinurilor şi mijloacelor necesare pentru 

administrarea lor de la Centrul de Sănătate Publică Străşeni, instituţiilor 

medico-sanitare; 

j) recepţionarea lunară de către instituţiile medico-sanitare, responsabile pentru 

efectuarea vaccinărilor, a vaccinurilor şi mijloacelor necesare pentru 

administrarea lor de la Centrul de Sănătate Publică Străşeni, transportarea, 

păstrarea, administrarea corectă a vaccinurilor şi gestionarea stocurilor; 

k) monitorizarea la toate nivelurile a stocurilor de vaccinuri şi materiale pentru 

administrare cu utilizarea unui sistem unificat, la posibilitate electronic, de 

evidenţă şi raportare a consumului şi stocurilor de vaccinuri şi materiale 

pentru injectare; 

l) elaborarea şi implementarea standardelor şi procedurilor operaţionale pentru 

sistemul de aprovizionare şi păstrare a vaccinurilor;  

m) asigurarea sistemului de prestare a serviciilor de imunizări la toate nivelurile 

cu personal medical calificat şi instruit; 

n) asigurarea supravegherii evenimentelor adverse după imunizare cu integrare 

în reţelele regională şi globală de supraveghere; 

o) dezvoltarea şi integrarea Sistemului Informaţional Automatizat Imunizări în 

Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţa medicală primară. 

3) Identificarea grupurilor şi persoanelor greu accesibile pentru vaccinare şi 

asigurarea imunizării lor: 

a) utilizarea practică a indicatorilor de acoperire vaccinală şi informaţiilor 

epidemiologice cu privire la cazurile de boală în scopul de a identifica 

localităţi, grupuri ale populaţiei cu indicatori nefavorabili pentru stabilirea 

cauzelor şi aplicarea măsurilor de redresare a situaţiei; 



b) crearea condiţiilor fără bariere legale, sociale şi individuale privind accesul 

la servicii de imunizare pentru grupurile şi a persoanelor  greu accesibile 

pentru vaccinare; 

c) implicarea reprezentanţilor grupurilor şi persoanelor greu accesibile pentru 

vaccinare în scopul de a identifica ei înşişi cauzele nevaccinării şi a se 

implica în realizarea imunizării acestor grupuri de populaţie; 

d) instruirea profesională a managerilor şi prestatorilor serviciilor de imunizări 

în scopul de a pune în aplicare noi strategii de imunizare, adaptate la 

contextul local relevante grupurilor greu accesibile pentru vaccinare. 

3) Alocarea mijloacelor financiare necesare din mijloacele bugetului raional 

destinat ocrotirii sănătăţii, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală pentru organizarea vaccinărilor planificate, iar în caz de agravare a 

situaţiei epidemice autorităţile abilitate vor identifica mijloace suplimentare 

pentru efectuarea măsurilor antiepidemice, pentru: 

a) efectuarea campaniilor de imunizări în masă în caz de agravare a situaţiei 

epidemiologice; 

b) activităţile operaţionale pentru fortificarea calităţii serviciilor de imunizări, 

instruirea personalului, evaluarea şi supravegherea calităţii prestării 

serviciilor de imunizare; 

c) efectuarea supravegherii vaccinărilor şi controlul morbidităţii prin infecţiile 

prevenibile prin vaccinări, măsurilor antiepidemice în focarele epidemice de 

boli infecţioase; 

d) implementarea tehnologiilor informaţionale pentru supravegherea 

cuprinderii cu vaccinări, situaţiei epidemiologice privind maladiile 

infecţioase; 

e) realizarea activităţilor de informare a populaţiei despre beneficiile 

imunizării, promovare a vaccinărilor. 

 

12 Obiectivul: Fortificarea serviciilor de imunizări, supraveghere 

epidemiologică şi control a bolilor infecţioase prevenibile prin vaccinări ca o 

parte integrantă al sistemului de sănătate se va realiza prin următoarele acţiuni: 

1) Familiarizarea şi informarea prestatorilor serviciilor de imunizări şi 

promovatorilor vaccinărilor cu documentele elaborate de Ministerul 

Sănătăţii în domeniul imunizării, programele de eliminare şi eradicare a unor 

boli infecţioase prin imunizări, precum şi despre accesarea informaţiilor şi 

documentelor internaţionale privind cuprinderea cu vaccinări şi situaţia 

epidemiologică privind bolile prevenibile prin vaccinări în diferite ţări, la 

nivel regional şi global:  

a) asigurarea unui răspuns urgent, transparent şi credibil la înregistrarea sau 

suspectarea unor reacţii postvaccinale sau preocupări ale populaţiei privind 

siguranţa vaccinurilor; 

b) supravegherea bazată pe caz cu utilizarea definiţiilor standard de caz, 

recomandate de OMS şi Centrul European de Control al Bolilor (ECDC); 



c) elaborarea planurilor de acţiuni şi procedurilor standard de operare pentru 

intervenţia rapidă şi eficientă de răspuns la apariţia focarelor epidemice de 

infecţii prevenibile prin vaccinări, crize umanitare şi alte situaţii de urgenţă; 

d) asigurarea funcţionării eficiente a sistemului naţional electronic de 

supraveghere a bolilor infecţioase şi imunizărilor; 

e) depistarea precoce şi raportarea Centrului de Sănătate Publică Străşeni şi 

Naţional a fiecărui caz posibil (suspect) de infecţii prevenibile prin 

vaccinări, inclusiv raportarea săptămânală zero a cazurilor de paralizie acută 

flască; 

f) extinderea listei şi îmbunătăţirea calităţii investigaţiilor de laborator pentru 

diagnosticul bolilor infecţioase prin implementarea testelor rapide, a 

tehnicilor de diagnostic moderne, sistemelor de control a calităţii şi de 

acreditare; 

g) investigarea clinico-epidemiologică şi de laborator a fiecărui caz şi 

izbucnirilor de boli infecţioase, prevenibile prin vaccinări, cu aplicarea 

măsurilor de izolare, localizare, lichidare şi prevenire ce se impun; 

h) confirmarea în laboratoarele de referinţă naţionale a cazurilor de rujeolă, 

rubeolă, oreion, difterie, hepatită virală B, tuse convulsivă, izolare a 

virusurilor poliomielitici; 

i) monitorizarea circulaţiei agenţilor cauzali ai infecţiilor prevenibile prin 

vaccinări în populaţie şi mediul ambiant; 

j) monitorizarea prin investigaţii serologice selective de screening a nivelului 

păturii imune în populaţie faţă de bolile prevenibile prin vaccinări;  

k) analiza sistematică a morbidităţii, utilizând caracteristicile de timp, loc şi 

persoană, clasificarea cazurilor de îmbolnăvire ca indigen, de import, 

primar, secundar; 

l) evaluarea riscului de apariţie şi răspândire pentru fiecare infecţie prin prisma 

variabilelor de probabilitate şi consecinţe în cazul acoperirii vaccinale sub 

85% în vârstele ţintă, nivelului sub 80%, a păturii imune, depistării 

falsificărilor datelor despre vaccinările efectuate, apariţiei focarelor cu 

cazuri multiple de infecţii prevenibile prin vaccinări. 

2) Consolidarea şi fortificarea capacităţilor managerilor şi personalului antrenat 

în prestarea serviciilor de imunizări, supravegherea şi controlul bolilor 

prevenibile prin imunizări: 

a) menţinerea sistemului centralizat şi funcţiilor de bază ale Programului de 

imunizări în cadrul sistemelor de sănătate descentralizate pentru asigurarea 

în continuare a beneficiului public al imunizărilor; 

b) întreprinderea măsurilor relevante şi crearea potenţialului necesar de 

acordare a asistenţi medicale şi serviciilor de imunizări echitabile pentru 

toată populaţia; 

c) crearea condiţiilor în care Programul dispune de resurse umane suficiente 

pentru planificarea, organizarea şi efectuarea serviciilor de imunizări de 

înaltă calitate, prin intermediul unor mecanisme care să încurajeze munca 

personalului implicat; 



d) fortificarea capacităţilor personalului implicat în implementarea 

Programului,  în domeniul comunicării şi  promovării vaccinărilor; 

e) organizarea atestării cunoştinţelor şi practicilor personalului ce prestează 

servicii de imunizare la angajare, o dată la 2 ani şi în caz de necesitate. 

j) participarea specialiştilor din domeniul imunizărilor la conferinţe, 

simpozioane, ateliere de lucru naţionale. 

IV. Etapele şi termenii de implementare a Programului 

  13. Programul va fi implementat pe parcursul anilor 2017 – 2020, în 

conformitate cu Calendarul vaccinărilor aprobat cu implicarea în proces a tuturor 

persoanelor responsabile  antrenate, corespunzător competențelor enumerate în 

Program. 

 

V. Responsabili şi parteneri 

în cadrul implementării Programului şi atribuţiile lor 

 

14. Implementarea eficientă a prezentului Program se bazează pe 

colaborarea şi conlucrarea strânsă a IMSP, servicii, organizaţii şi instituţii sub 

egida şi în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică Străşeni; 

15. Conducătorii instituţiilor de asistenţă medicală primară şi medicii de 

familie sunt responsabili nemijlocit de planificarea, organizarea şi prestarea 

serviciilor de imunizare populaţiei conform Calendarului de vaccinări (anexă la 

prezentul Program),  

Instituţiile de asistenţă medicală primară vor asigura implementarea 

următoarelor acţiuni: 

1) integrarea serviciilor de imunizare a populaţiei în cadrul serviciilor de 

asistenţă medicală primară; 

2) crearea condiţiilor, dotarea cu echipament şi consumabile necesare pentru 

efectuarea imunizărilor; 

3) planificarea vaccinărilor, asigurarea accesului populaţiei la servicii de 

imunizare şi calităţii înalte a serviciilor de imunizare; 

4) planificarea şi asigurarea imunizării personalului medical din instituţie; 

5) instruirea personalului medical cu evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

practice; 

6) organizarea funcţionării sistemului de evidenţă a populaţiei şi a 

vaccinărilor efectuate şi de triere lunară a persoanelor care urmează a fi 

vaccinate; 

7) stabilirea necesităţii, recepţionarea vaccinurilor şi materialelor pentru 

injectare de la Centrul de Sănătate Publică Străşeni, transportarea, 

păstrarea, mânuirea, administrarea corectă şi monitorizarea utilizării 

stocurilor de vaccinuri şi consumabile; 

8) respectarea condiţiilor de transportare, păstrare şi utilizare a vaccinurilor; 



9) depistarea, investigarea, izolarea, tratamentul bolnavilor cu infecţii 

prevenibile prin vaccinări şi efectuarea măsurilor antiepidemice în focare, 

în comun cu serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice; 

10) evidenţierea, acordarea asistenţei medicale şi raportarea instituţiilor 

abilitate despre evenimentele medicale observate în perioada 

postvaccinală;  

11) notificarea cazurilor de boli prevenibile prin vaccinări în sistemul 

naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor 

transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică; 

12) evaluarea anuală a necesităţilor şi asigurarea cu formulare statistice de 

evidenţă şi raportare a vaccinărilor; 

13) monitorizarea sistematică a cuprinderii cu vaccinări a populaţiei 

eligibile, respectării condiţiilor „lanţului frig”, consumului de vaccinuri, 

apariţiei cazurilor de boli prevenibile şi a altor indicatori de performanţă 

din teritoriul deservit, evaluarea situaţiilor de risc şi prezentarea 

rapoartelor respective instanţelor superioare în modul stabilit; 

14) comunicarea cu populaţia despre beneficiile vaccinării şi despre 

ordinea imunizării pentru fiecare persoană eligibilă; 

15) conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind 

organizarea implementării Programului. 

16. IMSP Spitalul raional Străşeni va asigura implementarea următoarelor 

acţiuni: 

1) crearea condiţiilor, dotarea cu echipament şi consumabile necesare pentru 

efectuarea imunizărilor; 

2) planificarea, efectuarea vaccinării nou-născuţilor în maternitate, personalului 

instituţiei conform Calendarului de vaccinări şi prezentarea rapoartelor 

despre vaccinările efectuate; 

3) stabilirea necesităţii, recepţionarea vaccinului şi materialelor pentru injectare 

de la Centrul de Sănătate Publică Străşeni, transportarea, păstrarea, 

mânuirea, administrarea corectă şi monitorizarea utilizării stocurilor de 

vaccinuri şi consumabile; 

4) respectarea condiţiilor de transportare, păstrare şi utilizare a vaccinurilor; 

5) instruirea personalului medical în domeniul vaccinărilor şi evaluarea 

cunoştinţelor lui; 

6) diagnosticarea, investigarea de laborator, izolarea, tratamentul bolnavilor cu 

infecţii prevenibile prin vaccinări şi participă la efectuarea măsurilor 

antiepidemice în focarele de boli contagioase, în comun cu serviciul de 

supraveghere de stat în sănătatea publică; 

7) notificarea cazurilor de boli prevenibile prin vaccinări în sistemul de 

supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi 

evenimentelor de sănătate publică; 

8) diagnosticul diferenţial, investigarea de laborator, acordarea asistenţei 

medicale şi raportarea instituţiilor abilitate despre evenimentele medicale 

observate în perioada postvaccinală; 



9) evaluarea anuală a necesităţilor şi asigurarea cu formulare statistice de 

evidenţă şi raportarea vaccinărilor; 

10) asigurarea informării populaţiei privind eficacitatea imunizărilor şi 

importanţa lor pentru sănătate; 

11) conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind organizarea 

implementării Programului. 

17. Centrul de Sănătate Publică  va fi responsabil pentru efectuarea 

următoarelor activităţi: 

1) elaborarea programelor teritoriale de imunizare şi monitorizarea 

implementării lor în colaborare cu conducătorii instituţiilor medico-sanitare 

şi autorităţile administraţiei publice locale; 

2) elaborarea planurilor de vaccinare teritoriale, recepţionarea şi distribuire la 

timp a vaccinurilor şi consumabilelor necesare pentru imunizări; 

3) monitorizarea atingerii obiectivelor prezentului Program şi a altor indicatori 

de performanţă la nivel de teritoriu administrativ şi instituţie medicală, 

evaluarea situaţiilor de risc; 

4) instruirea personalului medical privind practicile de imunizare; 

5) atestarea cunoştinţelor personalului medical în domeniul imunizărilor, 

autorizarea instituţiilor care prestează servicii de imunizare; 

6) supervizarea instituţiilor medico-sanitare din teritoriul deservit, acordarea 

ajutorului metodic şi practic necesar; 

7) recepţionarea trimestrială a vaccinurilor şi materialelor pentru injectare de la 

depozitul naţional, transportarea, stocarea, păstrarea în condiţii adecvate şi 

distribuirea lor lunară instituţiilor medico-sanitare, monitorizarea sistematică 

a utilizării; 

8) realizarea controlului periodic al respectării condiţiilor de transportare, 

păstrare şi administrare a vaccinurilor, a calendarului de vaccinări, 

veridicităţii efectuării vaccinărilor şi cuprinderii cu vaccinări în instituţiile 

medico-sanitare publice şi private; 

9) exercitarea supravegherii epidemiologice a bolilor prevenibile prin vaccinări, 

evaluarea situaţiilor de risc, organizarea şi realizarea măsurilor 

antiepidemice la înregistrarea cazurilor de îmbolnăvire şi reacţii adverse la 

administrarea vaccinurilor; 

10) organizarea activităţilor de comunicare şi promovare a cunoştinţelor 

populaţiei privind beneficiile imunizărilor; 

11) conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind organizarea 

şi controlul implementării Programului. 

VI. Estimarea generală a bugetului Programului 

18. Finanţarea acţiunilor prevăzute în prezentul Program se va efectua din 

contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, 

conform legislaţiei. 

 

 



VII. Rezultatele scontate 

19. Programul reprezintă o viziune pe termen de 5 ani, care tinde spre 

menţinerea şi îmbunătăţirea situaţiei epidemiologice favorabile prin bolile 

infecţioase prevenibile prin vaccinări. Accesul universal la vaccinări gratuite, 

garantate de stat, cu acoperire vaccinală a cel puţin 95% din populaţie la vârstele 

ţintă la nivel raional, vaccinarea tuturor persoanelor care nu au contraindicaţii 

medicale şi contingentelor de risc, realizarea acţiunilor de susţinere financiară, 

materială şi operaţionale, prevăzute în Program, vor asigura: 

1) menţinerea statutului raionului liber de poliomielită;  

2) eliminarea durabilă a cazurilor indigene de rujeolă, rubeolă, rubeolă 

congenitală, difterie;  

3) menţinerea la nivel de unităţi a cazurilor de tetanos în populaţia generală şi 

de tuberculoză generalizată la copii;  

4) menţinerea incidenţei prin hepatita virală B în populaţia generală sub 1 caz 

la 100 mii populaţie, printre  copii - sub 0,5 cazuri la 100 mii; 

5) reducerea incidenţei prin tusea convulsivă şi prin oreion – sub 2 cazuri la 

100 mii populaţie;  

6) reducerea a morbidităţii şi mortalităţii prin infecţia cu rotavirusuri, meningite 

septice şi pneumonii, cauzate de infecţiile cu Haemophilus influenzae tip b şi 

Streptococcus pneumoniae la copii cu vârsta sub 5 ani. 
 

VIII. Indicatorii de progres  

20. Monitorizarea prezentului Program se va efectua în baza indicatorilor de 

monitorizare. La nivel raional vor fi utilizaţi următorii indicatori: 

1) rata cuprinderii cu vaccinuri pentru fiecare doză de vaccin administrată 

persoanelor care necesită vaccinarea va fi calculată lunar şi anual în baza 

rapoartelor statistice de ramură (formularul 5-san) la nivel raional şi de 

instituţie medicală; 

2) rata acoperirii vaccinale globale va fi calculată anual în baza raportului 

statistic de stat (formularul 6) la nivel raional şi de instituţie medicală; 

3) rata incidenţei prin bolile infecţioase, prevenibile prin vaccinări, va fi 

calculată lunar şi anual în baza raportului statistic de stat (formularul 2) la 

nivel raional; 

4) lipsa transmiterii indigene a virusului poliomielitic sălbatic, agenţilor cauzali 

ai rujeolei, rubeolei, difteriei; 

5) rata indicatorilor de cuprindere vaccinală în raion la cel puţin 95%; 

6) proporţia teritoriilor administrative cu indicatori de pierderi ai copiilor din 

programul de imunizări sub 5% . 

 

IX. Riscuri de implementare 

21. În realizarea prezentului Program pot fi identificate următoarele 

constrângeri: 



1) surse financiare insuficiente pentru procurarea vaccinurilor, consumabilelor, 

utilajului frigorifer, reparaţia, mentenanţa şi monitorizarea lui; 

2) întreruperi în asigurarea cu vaccinuri din cauza sosirii cu întârziere a unor 

lotului de vaccin, legate de lipsa lor pe piaţă, ofertelor de vânzare;  

3) asigurarea insuficientă cu personal medical calificat pentru prestarea 

serviciilor de imunizări; 

4) efectuarea cu întârziere a vaccinărilor din cauza contraindicaţiilor medicale 

neargumentate, migraţiei înalte a populaţiei; 

5) creşterea refuzurilor de la vaccinare din cauza informării incorecte a 

populaţiei despre vaccinuri în lipsa susţinerii adecvate din partea 

politicienilor, organelor puterii de stat. 
 

X. Procedurile de raportare şi evaluare 

21. Monitorizarea prezentului Program va fi efectuată de către Centrul de 

Sănătate Publică Străşeni prin intermediul sistemului lunar de raportare a 

activităţilor de imunizare şi morbidităţii prin infecţiile prevenibile prin imunizări, 

precum şi prin evaluări selective a performanţei activităţilor de imunizare în cadrul 

instituţiilor medico-sanitare. În acest scop: 

1) lunar instituţiile medico-sanitare care prestează servicii de imunizări vor 

prezenta Centrului de Sănătate Publică Străşeni date privind vaccinările 

efectuate şi vaccinurile utilizate conform rapoartelor statistice de ramură 

(formularul 5-san); 

2) anual instituţiile medico-sanitare care prestează servicii de imunizări vor 

prezenta Centrului de Sănătate Publică Străşeni date privind cuprinderea 

copiilor cu vaccinări împotriva bolilor infecţioase în baza raportului statistic 

de stat (formularul 6); 

3) Centrul  de Sănătate Publică Străşeni va prezenta Centului Naţional de 

Sănătate Publică date generalizate pe teritoriul deservit: lunar  privind 

vaccinările efectuate şi vaccinurile utilizate conform rapoartelor statistice de 

ramură (formularul 5-san) şi anual privind cuprinderea copiilor cu vaccinări 

împotriva bolilor infecţioase în baza raportului statistic de stat (formularul 

6); 

4) lunar de către Centrul de Sănătate Publică Străşeni va transmite instituţiilor 

medico-sanitare de asistenţă medicală primară şi spitalicească informaţii de 

monitorizare a nivelului cuprinderii cu vaccinări şi morbidităţii prin 

infecţiile prevenibile prin imunizări; 

5) anual va fi efectuată evaluarea realizărilor Programului şi discutarea 

rezultatelor în Consiliului raional de sănătate Publică; 

6) prezentul Program va fi evaluat la mijlocul termenului de implementare şi la 

finele implementării; 

7) examinarea anuală a realizării programului de imunizări cu informarea 

Consiliului raional privind rezultatele realizării imunizărilor. 
 

 

 



                                                                                                                                                             Anexă  

                                                                                                                                    la Programul raional de imunizări  

                                                                                                                                    pentru anii 2017 – 2020 

 

XI. Calendarul vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova pentru anii 2017-2020 

 
 

 

Vârsta 

efectuării 

vaccinării 

Vaccinări împotriva: 

Note 

Hepati-

tei  

virale B  

HepB  

Tuber- 

culozei  

   

BCG  

Polio-

mielitei  

VPO/ 

VPI  

Infecţi

ei cu 

rotavir

us  

 RV  

Infecţiei  

Hib  

   

Hib  

Infecţi

ei cu  

pneumo

-coci  

PC  

Difteriei   

tetanosului   

tusei 

convulsiv

e  

DTP  

Difteri

ei,  

tetanosul

ui  

 

DT/Td  

Rujeolei,  

oreionului,  

rubeolei  

ROR  

24 ore  HepB-0                          În maternitate  

2-5 zile     BCG 1                       

2 luni  HepB-1    VPO-1 RV-1 Hib-1   PC-1 DTP-1        Concomitent în 

aceeaşi zi:  

injectabil 

intramuscular 

HepB+DTP+Hib 

în componenţa 

vaccinului 

pentavalent, PC și 

VPI separat cu 

diferite  seringi şi 

în diferite locuri 

anatomice;  

VPO şi RV picături 

în gură  

4 luni  HepB-2     VPO-2  RV-2 Hib-2  

   

PC-2  DTP-2        

6 luni  HepB-3     VPO-3 

VPI  

 Hib-3   DTP-3        

12 luni                  PC-3        ROR-1  Separat cu diferite  

seringi şi în diferite 

locuri anatomice   

22-24 luni        VPO-4           DTP-4        Concomitent, peste 

16-18 luni după 

vaccinare  

6-7 ani     VPO-5              DT  ROR-2  VPO-5 şi DT – 

concomitent 

primăvara, pînă la 

admiterea copiilor 

la şcoală; ROR-2 

toamna (în clasa I)  

15 – 16 ani                     Td  ROR-3**  Concomitent (clasa 

9), separat cu 

diferite  seringi şi 

în diferite locuri 

anatomice 

Adulţii: La 

20, 30, 40, 

50 şi 60 ani  

                     Td     Imunizarea este 

efectuată la 

atingerea vârstei 

indicate  

1.Vaccinările opționale recomandate în mod individual, inclusiv contra plată: contra Papilomavirusului 

uman – fetele de la vârsta de 12 ani 2 doze cu interval de 6 luni între ele; gripei – de la vârsta de 6 luni anual; 

hepatitei virale A  - de la vârsta de 1 an 1 doză persoanele nevaccinate; infecţiei meningococice – vaccinuri mono- 

sau polivalente ne conjugate – de la vârsta de 2 ani, conjugate – de la vârsta de 2 luni; varicelei – de la vârsta de 9 

luni pentru persoane care n-au suportat infecția; tusei convulsive cu component pertusis acelular – membrii 

familiilor și îngrijitorilor bebelușilor. 

2.Vaccinarea antirabică garantată de Stat persoanelor cu leziuni provocate de animale în modul stabilit de 

legislația în vigoare.  

3. Vaccinarea împotriva altor boli infecţioase (holera, tularemia, febra tifoidă, bruceloza etc.) va fi efectuată 

grupelor de populaţie cu risc sporit de infectare, în funcţie de situaţia epidemiologică şi în conformitate cu deciziile 

Ministerului Sănătăţii. 

4. Imunizarea împotriva febrei galbene, encefalitei  acariene, pestei va fi aplicată persoanelor care pleacă în 

regiunile endemice în mod individual, inclusiv contra plată. 

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2010/mo259-263md/tabel_1192.doc
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