
11/16/22, 8:59 PM ORDIN 3344 02-11-2022__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=261209&datavig=2022-11-16&screen=0&frmPrint=1 1/2

I n t r a l e g i s  6 . 2  -  C TC E  P i a t r a  N e a m ț ,  2 0 2 2
w w w. c t c e . r o

 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 și distribuție

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1071 din 4 noiembrie 2022  

Data intrării în vigoare: 04 Noiembrie 2022

Forma consolidată valabilă la data de 16 Noiembrie 2022

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04 Noiembrie 2022 până la 16 Noiembrie 2022
    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate
din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 19.454 din 31.10.2022,
  având în vedere prevederile:
  - art. 1 alin. (1)  și art. 3 alin. (1) din anexa  la Hotărârea Guvernului nr.

536/2022  pentru aprobarea Metodologiei  de raportare, monitorizare și 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 și
completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 856/2002  privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru

aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
  – art. 7  și 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021  privind regimul

deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010  privind

organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:
  ART. 1
  (1) Vaccinurile împotriva COVID-19 expirate, depozitate temporar în centrele regionale de

depozitare și distribuție prevăzute în anexa la Strategia  de vaccinare împotriva COVID-19 în
România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 , cu modificările și completările
ulterioare, se distrug în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
  (2) Vaccinurile prevăzute la alin. (1) sunt predate trimestrial de centrele regionale de

depozitare și distribuție, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către direcțiile de
sănătate publică județene sau a municipiului București în a căror rază administrativ-teritorială
acestea își desfășoară activitatea și se preiau în gestiunea acestora.
  (3) Direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București predau, în vederea

distrugerii, pe bază de procesverbal de predare-primire, flacoanele multidoză de vaccin împotriva
COVID-19 expirate operatorilor economici autorizați pentru transportul, tratarea și eliminarea
deșeurilor medicale, în baza contractelor pe care le au încheiate cu aceștia, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare privind gestionarea deșeurilor medicale.
  (4) În vederea diminuării cheltuielilor de transport, distribuție și depozitare a vaccinurilor

împotriva COVID-19, predarea vaccinurilor expirate către operatorii economici prevăzuți la alin.
(3) se desfășoară la sediile centrelor regionale de depozitare și distribuție, în aceeași zi în
care se preiau în gestiune conform alin. (2).
  ART. 2
  Fondurile necesare finanțării cheltuielilor generate de distrugerea vaccinurilor împotriva

COVID-19 expirate vor fi acoperite de către direcțiile de sănătate publică județene sau a
municipiului București din bugetul aprobat pentru derularea programelor naționale de sănătate
publică, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 964/2022  privind aprobarea Normelor
tehnice  de realizare a programelor naționale de sănătate publică, cu modificările și
completările ulterioare.
  ART. 3
  Direcțiile de sănătate publică județene care nu preiau doze de vaccin împotriva COVID-19

expirate de la centrele regionale de depozitare și distribuție în conformitate cu prevederile art.
1 alin. (2) și care dețin în stoc doze de vaccin împotriva COVID-19 expirate predau, în vederea
distrugerii, dozele de vaccin expirate operatorilor economici autorizați pentru transportul,
tratarea și eliminarea deșeurilor medicale cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind
gestionarea deșeurilor medicale.
  ART. 4
  Vaccinurile împotriva COVID-19 expirate la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt

predate, în vederea distrugerii acestora, operatorilor economici autorizați pentru transportul,
tratarea și eliminarea deșeurilor medicale, în termen de 30 de zile de la data publicării acestuia
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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  ART. 5
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
          p. Ministrul sănătății,
          Adriana Pistol,
          secretar de stat
  București, 2 noiembrie 2022.
  Nr. 3.344. 
  -----


