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Nr. 188/17.10.2021 

Către  Ministerul Sănătății 

În atenția domnului Attila Cseke, ministru interimar 

 

Ref: livrarea dozelor de vaccin gripal și majorarea tarifului pentru serviciul de vaccinare 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Având în vedere demararea campaniei anuale de vaccinare antigripală gratuită a Ministerului Sănătății, 

anunțată în 7 octombrie a.c., derulată prin cabinetele de medicina familiei și unitățile sanitare cu paturi, vă 

aducem la cunoștință următoarele solicitări: 

 

1. Livrarea dozelor de vaccin către cabinetele de medicina familiei cu celeritate, înaintea distribuirii 

dozelor destinate populației către unitățile sanitare cu paturi. Având în vederea interzicerea 

internărilor pentru 30 de zile, cu excepția urgențelor, populația se adresează cabinetelor de medicina 

familiei pentru vaccinarea antigripală iar dozele destinate bolnavilor ajunse în spitale ar putea rămâne 

nefolosite, ca în anii anteriori. Sesizăm de asemenea că nu toate Direcțiile de Sănătate Publică 

județene livrează dozele de vaccin cabinetelor de medicina familiei, nici măcar în cazul vaccinului 

contra covid-19, reprezentanții DSP solicitând medicilor de familie să se deplaseze la sediile DSP din 

reședinţa de judeţ cu lădiţe frigorifice penru a le prelua. Vă adresăm rugămintea să dispuneți o 

anchetă în acest sens și măsurile ce se impun. 

 

2. Majorarea tarifului serviciului de vaccinare pentru toate tipurile de vaccin la 100 lei. În prezent tariful 

pentru vaccinurile incluse în PNI este de 27 de lei, cu o plată suplimentară de 13 lei dacă se 

administrează două vaccinuri în aceeași zi. Tariful pentru vaccinarea contra covid-19 este 40 lei. Iar 

serviciul de vaccinare în situația în care pacienții își cumpără doza de vaccin (gripal, contra varicelei, 

meningitei ș.a.) nu este plătit de Direcția de Sănătate Publică. Precizăm că am mai solicitat majorarea 

tarifului prin adresele FNPMF 119/03.08.2020, 128/14.10.2020, 136/07.12.2020 – pe care le anexăm - însă 

nu am primit nici un răspuns scris privind respingerea propunerii și justificarea de la direcțiile de 

specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, în afară de răspunsul indirect prin OUG 3/2021 și 

stabilirea tarifului doar pentru serviciul de vaccinare contra covid la 40 lei/doză. 

 

 

Cu stimă, 

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie 

Raluca Zoițanu 

Președinte 


