
Primăria şi Consiliul Local 
Valea Chioarului 

 
Str. Principală, Nr. 194, Com. Valea Chioarului, Maramureș 

Telefon:  +40 (0)262 480 436 
Fax:  +40 (0)262 480 436 

E-mail:  primaria_chioar@yahoo.com 
 
               

 

 
Vaccinarea împotriva COVID-19 în România! 

 
 
ETAPA 2: Programarea populației cu grad de risc și lucrători care 
desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale. 
 
Populația cu grad ridicat de risc 

Adulți cu vârsta peste 65 de ani; 
Persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de 
vârstă, în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate. 
 

În conformitate cu dovezile științifice actuale, în categoria ,,boli 
cronice” se încadrează oricare dintre următoarele afecțiuni: 

Diabet zaharat 
Obezitate 
Alte boli metabolice, inclusiv congenitale 
Afecțiuni cardiovasculare 
Afecțiuni renale 
Afecțiuni oncologice 
Afecțiuni pulmonare 
Afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down 
Afecțiuni hepatice moderate/severe 
Afecțiuni autoimune 

Imunodepresii severe: pacienți transplantați, cu consult medical 
prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de 
lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA. 

 
 

Lucrători care desfășoară activități în domenii-cheie, 
esențiale: 

Personal cheie pentru funcționarea instituțiilor statului 
(parlament, președinție, guvern, ministere și instituții 
subordonate acestora); 
Personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței 
naționale și a autorității judecătorești; 

Personalul din sectorul economic vital: 
Procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază 
(panificație, lactate, carne, fructe și legume); 
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Uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă; 
Centrale electrice, producție, transport și distribuție curent  
electric; 
Unități de producție, transport și distribuție gaze; 
Unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi 
și solizi; 
Unități de producție, transport și distribuție medicamente și 
materiale sanitare; 
Transport de persoane și mărfuri; 
Noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi 
esențiale; 
Comunicații (serviciul de telecomunicații speciale, radio și 
televiziune naționale); 
Personalul din unitățile de învățământ și creșe; 
Personalul poștal și din servicii de curierat; 
Personalul cultelor religioase; 
Personalul din mass media care desfășoară activități cu risc 
crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2 (ex: 
reportaje în unități medicale); 
Personalul din domeniul salubrității și deșeurilor. 

 
Fiecare persoană se poate înscrie pe platformă alegând una dintre 
modalitățile corespunzătoare categoriei din care face parte, după 
cum urmează: 
 
Prin intermediul angajatorului, pentru personalul care 
desfășoară activități în domenii cheie, esențiale; 
Individual, direct pe platforma informatică 
https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login , pentru 
persoanele care au vârsta peste 65 de ani (aplicația confirmă 
vârsta prin verificarea CNP-ului introdus la înregistrare);  
Prin intermediul medicului de familie, pentru persoanele care 
au vârsta peste 65 de ani și pentru persoanele aflate în evidență 
cu boli cronice, indiferent de vârstă;  
Prin administrator, pentru persoanele cu grad ridicat de risc din 
centrele medicosociale și rezidențiale; 
Prin aparținători, pentru persoanele care au vârsta peste 65 de 
ani; 
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Prin apelarea call centerelor, pentru persoanele care au vârsta 
peste 65 de ani și pentru persoanele aflate în evidență cu boli 
cronice, indiferent de vârstă; Call Center DSP Maramures: 
021.414.44.62.  
Prin direcțiile de asistență sociale de la nivelul primăriilor, 
pentru persoanele care au vârsta peste 65 de ani și pentru 
persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă; 
 
 
Informatiile sunt preluate de pe site-ul https://vaccinare-covid.gov.ro/ 
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