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Nr. 2.171/181/M.223/4.380
Ministerul Sănătății
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Apărării Naționale
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Având în vedere art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de
vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările 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, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006
privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
ministrul sănătății, ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naționale și ministrul lucrărilor publice,
dezvoltării și administrației emit următorul ordin:

Se stabilesc Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva
COVID-19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății, 

Nelu Tătaru

Ministrul afacerilor interne, 

Marcel Ion Vela

p. Ministrul apărării

naționale, 

Simona Cojocaru, 

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice, 

dezvoltării și administrației, 

Augustin-Cătălin Iapă, 

secretar de stat

ANEXĂ
NORME 

privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

Art. 1. -

Art. 2. -
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gm4timbthaza/hotararea-nr-1031-2020-privind-aprobarea-strategiei-de-vaccinare-impotriva-covid-19-in-romania?pid=329458850&d=2020-12-28#p-329458850
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=41749765&d=2020-12-28#p-41749765
http://lege5.ro/App/Document/geydqobrgi/ordonanta-de-urgenta-nr-30-2007-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-internelor-si-reformei-administrative?pid=61092288&d=2020-12-28#p-61092288
http://lege5.ro/App/Document/geytimrsgq/legea-nr-15-2008-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-30-2007-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-internelor-si-reformei-administrative?d=2020-12-28
http://lege5.ro/App/Document/giytgnrsgmyq/legea-nr-346-2006-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-apararii-nationale?pid=225746813&d=2020-12-28#p-225746813
http://lege5.ro/App/Document/gm3tkmjshezq/hotararea-nr-477-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-lucrarilor-publice-dezvoltarii-si-administratiei?pid=317850687&d=2020-12-28#p-317850687
http://lege5.ro/App/Document/gm4tmmrvgi4a/normele-privind-autorizarea-organizarea-si-functionarea-centrelor-de-vaccinare-impotriva-covid-19-din-21122020?d=2020-12-28

