
 

ORDIN 
privind aprobarea planului de măsuri în vederea prevenirii şi controlului extinderii infecţiei 

rujeolice 

în temeiul Legii nr 100/1998, privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare 

şi al Ordonanţei de Urgenţă nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 
asigurări sociale de sănătate cu modificările şi completările ulterioare 

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică nr. 4639/2005 

Ministrul Sănătăţii şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
emit prezentul 

ORDIN: 

ART. 1 Se aprobă Planul de măsuri în vederea prevenirii şi controlului extinderii infecţiei 
rujeolice cuprins în Anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. 

ART. 2 Direcţia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţia generală buget şi 
credite externe, casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
institutele de sănătate publică Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişora precum şi direcţiile de sănătate 
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti precum şi alte structuri sanitare implicate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului Ordin. 

 

 



Anexa 1 

Plan de măsuri în vederea prevenirii şi controlului extinderii infecţiei rujeolice 

1. Includerea copiilor în vârstă de 7-11 luni în grupa de vârstă eligibilă 

pentru vaccinarea anti-rujeolică. 

2. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor 

realiza în termen de 72 de ore catagrafierea copiilor în vârstă de 7-11 luni, 

12-15 luni şi respectiv 7 ani şi vor evalua în termen de 72 ore dozele de 

vaccin necesare pentru vaccinarea acestor grupe de vârstă. 

3. Pentru grupa de vârstă 7-11 luni, recuperarea restanţierilor şi respectiv 

pentru vaccinarea contacţilor în focare se va utiliza vaccin rujeolos 

(VVR). Revaccinarea copiilor care au vârsta de 7-11 luni, cuprinşi în 

această acţiune, se va face cu vaccin rujeolic-rubeolic-urlian la vârsta de 

18-24 de luni. 

4. Pentru grupa de vârstă 12-15 luni şi la vârsta de 7 ani, vaccinarea se va 

face cu vaccin rujeolic-rubeolic-urlian. 

5. Pe măsura completării necesarului de preparate imunoprofilactice 

specifice rujeolei, campania de vaccinare se va extinde pană la limita 

superioară de vârsta, 14 ani, pentru copiii fără antecedente vaccinale. 

6. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor 

constitui comisii mixte în care vor fi incluşi pe lângă personalul propriu: 

mediatori sanitari, asistenţi comunitari, reprezentanţi ai ONG, consilieri 

pe probleme ale romilor din primării şi prefecturi, pentru identificarea 

comunităţilor greu accesibile, identificarea copiilor nevaccinaţi şi 

identificarea copiilor neincluşi pe listele medicilor de familie. 

7. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în 

colaborare cu medicii de familie vor acţiona pentru identificarea focarelor 



de rujeolă şi vor întreprinde măsuri privind supravegherea şi vaccinarea 

contacţilor. 

8. Se instituie sistemul de supraveghere cu raportare zilnică pentru rujeolă. 

Raportarea se va face de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti la institutele de sănătate publică regionale, zilnic, 

până la ora 12.00 (pentru ziua precedentă). Institutele de sănătate publică 

regionale vor transmite sinteza regională în aceeaşi zi, până Ia ora 15.00, 

către DSP-MS. Raportarea se face conform tabelului din Anexa 2. 

9. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor 

coordona medicii care acordă asistenţa medicală în unităţi şcolare şi 

centre de plasament, inclusiv medicii de familie cu responsabilităţi în 

acest domeniu, în vederea identificării şi recuperării restanţierilor 

nevaccinaţi. 

10. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza 

Ordonanţei Guvernului nr. 53 din 31 ianuarie 2000, aprobată prin Legea 

nr. 649 / 2001, vor organiza activitatea pentru personalul propriu şi pentru 

medicii de familie şi alţi medici implicaţi. Direcţiile de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti se vor asigura că prevederile actului 

normativ menţionat sunt cunoscute de medicii de familie, în vederea 

aplicării acestor prevederi în această acţiune şi pe viitor. 

1 l.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate precum şi casele de asigurări de 

sănătate împreună cu Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti vor pune în aplicare prezentul plan de 

măsuri potrivit competenţelor prevăzute de lege. 



 

Anexa nr. 2 

DSP ............ 
DATA......... 

RAPORTAREA SITUAŢIEI RUJEOLEI SI VACCINĂRII ANTIRUJEOLA 
 

 Numeric 7 luni       8 luni          9 luni           10 luni           11 luni 7 ani Altele TOTAL 
         Cazuri      - suspecte 

                - confirmate          
Focar/e nou aparut/e          
Contacti          
Restantieri          
Vaccinări efectuate          
 
 


