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Stimată Doamnă Ministru, 
 
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește atât incidența cât și 
mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin. Anual, aproximativ 4.000 de femei sunt 
diagnosticate cu cancer de col uterin, iar aproape 1.900 dintre acestea mor în fiecare an. 
Cancerul de col uterin reprezintă principala cauză de deces prin cancer pentru femeile tinere 
în România.  

Având în vedere răspunsul Ministerului Sănătății la interpelarea mea din februarie 2018 
privind vaccinul HPV, prin care se arată faptul că „vaccinarea grupelor populaționale la risc 
(fete 11-14 ani) cu vaccinul HPV în ultimii ani nu a fost realizată”, că datorită „prevederii 
bugetare aprobată în acest an pentru Programul Național de Vaccinare, bugetul nu permite și 
achiziția vaccinului HPV” și că „se vor face demersuri în acest sens la rectificarea bugetară 
din luna iulie”,  

Având în vedere faptul că la nivel național au fost colectate un număr aproximativ de 12.000 
de cereri de la părinți pentru vaccinarea fetițelor acestora, însă de mai bine de un an 
autoritățile nu comunică public asupra acestui subiect și nici nu există vreun semn al intenției 
acestora de a realiza vaccinarea HPV, chiar dacă este cerută în mod expres de părinți, 

Ținând cont de faptul că vaccinurile sunt produse biologice, pentru care ciclul de producție 
este foarte lung, durând între 6 luni și 2 ani, iar livrarea acestuia se realizează în funcție de 



necesarele transmise de către țări, prioritate având acele țări care trimit aceste solicitări din 
timp,   

Vă întreb care este stadiul acestui proiect important pentru sănătatea femeilor din România și 
vă solicit respectuos alocare bugetară pentru realizarea vaccinării HPV, astfel încât cererile 
părinților să fie onorate.  

Vă transmit bugetul necesar pentru acest proiect, ținând cont de prețul cu amănuntul conform 
listei de prețuri Canamed și de faptul că sunt necesare 2 doze pentru vaccinarea fetițelor cu 
vârsta între 11-14 ani: 25.000 doze x 623.27 RON = 15.581.750 RON. Menționez că 
Guvernul României ar putea obține reduceri de preț de până la 50%, așadar suma reală 
necesară ar putea fi de 8 – 10 milioane RON. 

 
 
Solicităm ca datele de mai sus să ne fie comunicate în scris. 
   
 
9.07.2018        Cosette Chichirău, deputat USR Iași 

 


