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Comunicat de presă 

   
Având în vedere scăderea adresabilității la vaccinare la Centrul de Vaccinare Traian 

Vuia Oradea, pentru utilizarea rațională și eficientă a resurselor umane și materiale și ca 
urmare a solicitării Primăriei Oradea, centrul de vaccinare Traian Vuia a fost închis, 
începând cu data de 25.01.2022. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.863/2021 privind acordarea alocației 
de hrană sub forma tichetelor de masă, persoanele care s-au vaccinat cu schemă completă 
de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 după data de 03.09.2021, pot beneficia 
tichetele de masă cadou în valoare de 100 lei, de la unitatea unde au efectuat ultima doză 
de vaccinare. 

În acest sens, persoanele care s-au vaccinat cu schemă completă (doza 2 pentru 
vaccinurile Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, sau doză unică Johnson&Johnson) la centrul 
de vaccinare Traian Vuia Oradea, vor putea ridica tichetele de la Centrul de Vaccinare 
Orășelul Copiilor.  

Persoanele vaccinate cu doza 3 booster nu beneficiază de aceste tichete. 
Precizăm faptul că tichetele de masă achiziționate și distribuite până la momentul 

prezent, conform sumelor alocate, au acoperit necesarul pentru persoanele vaccinate până 
la data de 13.11.2021. În măsura în care vor fi alocate de către Ministerul Sănătății noi 
sume și după realizarea procedurilor de achiziție, vor fi distribuite către centrele de 
vaccinare noi tranșe de tichete aferente persoanelor vaccinate ulterior datei de 13.11.2021. 
La centrul de vaccinare Orășelul Copiilor vor fi în acest caz, distribuite și tichetele aferente 
centrului de vaccinare Traian Vuia. 

Ministerul Sănătății a prelungit termenul de ridicare de la centrele de vaccinare a 
tichetelor de masă acordate pentru persoanele cu schema completă de vaccinare de la 60 
de zile la 6 luni. 

Măsura a fost luată pentru continuarea activității de vaccinare în condiții optime, dar 
și din cauza apariției unor întârzieri în livrarea tichetelor pentru populație. 

În distribuirea tichetelor de masă către beneficiarul final, se respectă principiul 
prioritizării în funcție de momentul completării schemei primare de vaccinare.  

În cazul în care persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu schemă completă de 
vaccinare refuză primirea tichetelor de masă, opţiunea acestora se consemnează de către 
personalul centrelor de vaccinare în evidențele specifice. 
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