
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
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Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat 

„Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19)  

și modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 16 alin. (1) și (3) din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se instituie Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a 

vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19). 

 

2. Regulamentul privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 586/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 277-288, art. 703), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 
 

1) punctul 3 se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins: 

„7) Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării 

împotriva COVID-19” (SIA RVC-19).”; 
 

2) punctul 81 se completează cu următoarea poziție: 
 

„Agenția Națională pentru Sănătate Publică SIA RVC-19”; 

                                                                                                                                    

3) punctul 10 se completează cu următoarea poziție: 
 

„7) SIA RVC-19 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția 

Națională pentru Sănătate Publică, Compania Națională de 

Asigurări în Medicină, prestatorii de servicii medicale, 

subdiviziunile de sănătate ale autorităților administrației 

publice locale și centrale, Instituția Publică „Serviciul 
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Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică”, 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”; 
 

4) punctul 15 se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins: 

„6) certificatul de vaccinare împotriva COVID-19.”; 
 

5) la punctul 16, subpunctul 6) se completează cu litera i) cu următorul 

cuprins: 

„i) date despre certificatul de vaccinare împotriva COVID-19;”. 

 

3. Punctul 10 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Sănătate Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1090/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 440, art. 1214), 

cu modificările ulterioare, se completează cu subpunctul 10) cu următorul cuprins: 

„10) să asigure funcţionarea şi ţinerea sistemelor informaționale ale 

Registrului medical, atribuite în conformitate cu cadrul normativ, precum și 

dezvoltarea funcționalităților noi în sistemele informaționale deținute, conform 

priorităților stabilite.” 

 

4. Se desemnează Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei și 

Securitate Cibernetică” în calitate de administrator tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-

19” (SIA RVC-19). 

 

5. Începând cu anul bugetar 2022, realizarea prevederilor prezentei hotărâri 

se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor financiare alocate din bugetul de 

stat şi ale altor mijloace, în conformitate cu legislația. 

 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 
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Vizează: 

 

 

Secretar general al Guvernului    Liliana IACONI 

 

 

 

 

Aprobată în şedinţa Guvernului 

din 

 

 

 

 



Notă Informativă la proiectul Hotărârii de Guvern  

Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat 

„Registrul de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19)  

și modificarea unor hotărîri ale Guvernului 
  

(Număr unic nr. 146/MSMPS/2021) 

(număr u 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la 

elaborarea proiectului 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la instituirea Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva 

COVID–19” (SIA RVC–19) și modificarea unor hotărîri ale Guvernului, a fost 

elaborat de către un grup de specialiști al Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, și se înaintează 

spre aprobare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la instituirea Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva 

COVID–19” (SIA RVC–19) și modificarea unor hotărîri ale Guvernului, este 

elaborat în temeiul prevederilor articolului 16 alineat (1) și alineat (3) din Legea 

nr. 71/2007 cu privire la registre. 

La momentul actual, Republica Moldova se confruntă cu pandemia de 

infecție COVID–19 provocată de coronavirusul SARS–CoV–2. Atât la nivel 

mondial, cât și la nivel național, tratamentul infecției COVID–19 se dovedește a 

fi unul consumator de energie umană, necesar atât pentru tratamentul propriu–

zis al infecției COVID–19, cât și care este necesar pentru activitatea de 

vaccinare (profilaxia) antiCOVID–19, care a demarat în multe țări, inclusiv în 

Republica Moldova. 

În acțiunile de pregătire către procesul de vaccinare antiCOVID–19, de 

către autoritățile abilitate, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică, au fost identificate drept priorități 

monitorizarea în timp real a datelor despre vaccinările efectuate, care pot sta la 

baza acțiunilor țintite pe rezolvarea provocărilor și calcularea acoperirii 

vaccinale pentru fiecare teritoriu în parte. Ori, monitorizarea calitativă duce la 

planificarea procurărilor, distribuției și calcularea intensității procesului asupra 

centrelor de vaccinare, care ar reduce drastic eforturile lucrătorilor medicali în 

planificare, administrare, raportare, etc. 

Campania de vaccinare antiCOVID–19 în Republica Moldova a început 

la data de 02 martie 2021, când în cadrul Instituției Medico–Sanitare Publice 

Sptalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” au fost vaccinate primele 

persoane din rândul personalului medical al instituției prenotate, cu vaccinul 



antiCOVID–19 AstraZeneca. 

Potrivit Planului național de imunizare antiCOVID–19, procesul de 

vaccinare antiCOVID–19 se va desfășura în 3 (trei) etape. 

Până la momentul actual, în Republica Moldova au fost vaccinate în 

total 139505 de persoane, dintre care 15000 au primit inclusiv a doua doză de 

vaccin (rapelul), campania de vaccinare luând amploare, fiind imunizate tot mai 

multe categorii de persoane (personal medical, persoane cu vârsta peste 60 de 

ani, colaboratori ale organelor securității statului, personal didactic, persoane cu 

vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, care prezintă comorbidități cu risc sporit la 

infecția COVID–19, etc.). 

În acest sens, se impune sistematizarea datelor privind imunizarea 

populației Republicii Moldova cu vaccinurile antiCOVID–19, în special prin 

crearea în format electronic al Sistemului informațional automatizat „Registrul 

de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19), resursă 

informațională care va permite monitorizarea persoanelor care s–au imunizat 

împotriva COVID–19, vaccinurile administrate persoanelor respective, 

eliberarea unor documente doveditoare privind vaccinarea antiCOVID–19 . 

Scopul proiectului propus este instituirea Sistemului informațional 

automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA 

RVC–19) și modificarea unor hotărîri ale Guvernului, SIA RVC–19 va 

reprezinta o resursă informaţională de stat, ce va conține informația despre 

pacienți privind vaccinarea împotriva COVID–19, vaccinurile administrate, 

programarea pacienților pentru vaccinare, eliberarea Certificatelor de vaccinare 

împotriva COVID–19, cu respectarea prevederilor Legii nr. 71/2007 cu privire 

la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 314), 

și al Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 586/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 277–288, art. 703), precum și altor acte normative în vigoare. 

Totalitatea argumentelor expuse au dus la necesitatea elaborării și 

promovării în modul corespunzător al proiectului Hotărârii de Guvern cu privire 

la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de evidență a 

Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19) și modificarea unor hotărîri 

ale Guvernului. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor 

noi 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la instituirea Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva 

COVID–19” (SIA RVC–19) și modificarea unor hotărîri ale Guvernului, 

stipulează următoarele: 

Se instituie Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a 

Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19), proprietate a statului. 

În scopul stabilirii locului sistemului informațional respectiv în cadrul 

sistemelor informaționale care fac parte din Registrul medical, se propune 



modificarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 586/2017 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 277–288, art. 703). Registrul medical reprezintă o resursă 

informaţională de stat care conține informații despre pacienți (serviciile 

medicale prestate, rețetele prescrise de medici, medicamentele administrate), 

prestatorii de servicii medicale și farmaceutice și farmaciști, donatori, transfuzia 

sîngelui. 

Astfel, prin completarea punctului 3 din Regulamentul privind modul de 

ținere a Registrului medical, Sistemul informațional automatizat „Registrul de 

evidență a Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19), va fi inclus în 

Registrul medical, cu toate efectele juridice ce derivă din modificarea 

respectivă. 

Calitatea de posesor al Sistemului informațional automatizat „Registrul 

de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19), va fi deținută 

de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, iar calitatea de deținător va 

deține Agenția Națională pentru Sănătate Publică. 

Destinatari ai datelor din Sistemul informațional automatizat „Registrul 

de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19) vor fi 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică, Compania Națională de Asigurări în Medicină, prestatorii de 

servicii medicale, subdiviziunile de sănătate ale autorităților administrației 

publice locale și centrale, Instituția publică Serviciul Tehnologia Informaţiei și 

Securitate Cibernetică, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. 

Urmează să fie reglementat Certificatul de vaccinare împotriva COVID–

19 și posibilitatea de eliberare al acestuia din instituie Sistemul informațional 

automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA 

RVC–19). 

Va fi împuternicită Agenția Națională pentru Sănătate Publică să asigure 

funcţionarea şi ţinerea sistemelor informaționale ale Registrului medical, 

atribuite în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, precum și dezvoltarea 

funcționalităților noi în sistemele informaționale deținute, conform priorităților 

stabilite, prin completarea punctului 10 din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1090/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 

440, art. 1214). 

În continuare, se desemnează Instituția publică Serviciul Tehnologia 

Informaţiei și Securitate Cibernetică în calitate de administrator tehnic pentru 

sistemul informațional automatizat instituit prin prezenta Hotărîre. 

Realizarea prevederilor proiectului se va efectua din contul şi în limitele 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat şi ale altor mijloace, în  

conformitate cu legislația. 

Hotărîrea de Guvern cu privire la instituirea Registrului de stat de 

evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (RVC–19) și modificarea unor 

hotărîri ale Guvernului, va intra în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. Necesitatea intrării în vigoare imediate al 



proiectului constă în faptul că, la momentul actual, în condițiile acute ale 

pandemiei cu infecția COVID–19, provocate de coronavirusul SARS–CoV–2, 

este necesar de a efectua în mod prompt și operativ, cât mai eficient, 

monitorizarea în timp real a datelor despre vaccinările efectuate, calcularea 

acoperirii vaccinale pentru fiecare teritoriu în parte, planificarea procurărilor, 

distribuției și calcularea intensității procesului asupra centrelor de vaccinare, 

reducerea eforturilor lucrătorilor medicali în planificare, administrare, raportare, 

precum și eliberarea la necesitate, cetățenilor Republicii Moldova imunizați a 

certificatul de vaccinare împotriva COVID–19, ceea ce le va asigura dreptul la 

libera circulație acestora în afara țării. 

4. Fundamentarea economico–financiară 

 

La momentul actual, elaborarea, implementarea și mentenanța pentru anul 

2021 al Sistemului informațional automatizat „Registrul de evidență a 

Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19) sunt asigurate de către 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică în limitele alocațiilor obținute de 

autoritate în cadrul proiectelor internaționale finanțate de către donatorii externi 

ai Republicii Moldova. 

Ulterior, începând cu anul bugetar 2022, mentenanța și dezvoltarea 

ulterioară a Sistemului informațional automatizat „Registrul de evidență a 

Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19) va necesita alocarea de 

resurse financiare din contul bugetului public. 

Concomitent, sunt purtate discuții cu partenerii externi pentru asigurarea 

și pe parcursul anului 2022 a mentenanței și dezvoltării ulterioare a Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva 

COVID–19” (SIA RVC–19). 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 

Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la instituirea 

Sistemului informațional automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării 

împotriva COVID–19” (SIA RVC–19) și modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului, va impune aprobarea unor acte normative departamentale de 

implementare, precum și modificarea unor acte normative departamentale ale 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenției  Naționale pentru 

Sănătate Publică. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la instituirea Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva 

COVID–19” (SIA RVC–19) și modificarea unor hotărîri ale Guvernului, a fost 

avizat de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția de 

Guvernare Electronică și Instituția Publică “Serviciul Tehnologia Informației și 



Securitate Cibernetică”, la definitivarea proiectului fiind luate în considerare 

obiecţiile şi propunerilor (recomandărilor) autorităților vizate, astfel după cum 

este expus în Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul 

Hotărîrii de Guvern cu privire la instituirea Sistemului informațional 

automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA 

RVC–19) și modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

Concomitent, proiectul respectiv a fost plasat spre consultare publică de 

către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în ordinea prevederilor 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional. 

 

7. Constatările expertizei anticorupție 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la instituirea Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva 

COVID–19” (SIA RVC–19) și modificarea unor hotărîri ale Guvernului, a fost 

transmis spre efectuarea expertizei anticorupție către Centrul Național 

Anticorupție, nefiind comunicată opinia asupra proiectului prenotat. 

 

8. Constatările expertizei juridice 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la instituirea Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de evidență a Vaccinării împotriva 

COVID–19” (SIA RVC–19) și modificarea unor hotărîri ale Guvernului, a fost 

înaintat spre efectuarea expertizei juridice către Ministerul Justiției. 

La definitivarea proiectului au fost luate în considerare propunerile 

(recomandările) Ministerului Justiției, astfel după cum este expus în Sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul Hotărârii de Guvern cu 

privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de evidență 

a Vaccinării împotriva COVID–19” (SIA RVC–19) și modificarea unor hotărîri 

ale Guvernului. 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT                                               Igor CUROV                           
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