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NOTA DE FUNDAMENTARE PROPUNERE 
STRATEGIA DE VACCINARE FAZA 2  
IMPOTRIVA COVID 19 IN ROMANIA 

1. DATE EPIDEMIOLOGICE SI DE SANATATE PUBLICA  

Tinand cont de datele epidemiologice actuale disponibile pentru Romania de la 
inceputul pandemiei COVID 19 in Romania si pana in prezent (raport Institutului 
National de Sanatate Publica- atasat), putem nota : 

- 84% dintre decese au fost la persoane peste 60 de ani, varsta medie a 
personaelor decedate fiind 71 de ani  

- 95,1% dintre decese au fost la pacienti cu comorbiditati asociate  

2. DATE DE LOGISTICA SI DISPONIBILITATE A VACCINULUI 
ANTICOVID 19  

2.1 VACCINURI  
a. vaccin Pfizer Biontech: disponibile un numar actual de 150 000 doze/

saptamana, posibila o crestere cu 30% a livrarilor  

b. vaccin Moderna: livrate un numar de 14 000 doze, vor urma in 
urmatoarele 3 saptamani un supliment de 75 000 doze  

c. vaccin Astra Zenecca: au depus la Agentia Europeana a 
Medicamemtului documentati necesara in data de 13.01.2021, se 
astepta avizul si autorizarea vaccinului Astra Zenecca va conduce la 
posibilitatea prducerii unei cantitati mai mari de doze dispninibile, 
astfel incat curba de vaccinare in tarile membre UE sa poata creste 
satisfacator. 

2.2 Tinand cont de dozele de rapel care se scad din dozele totale alocate 
Romaniei  (până astăzi 154.268), rezulta un numar de doze disponibile pentru 
prima vaccinare in situatia actuala a alocarii de 150 000 doze/saptamana de 326 
doze/judet/zi, insuficient pentru vaccinarea unui numar crescut de populatie.  

3. NEVOIA DE TRANSAPRENTA COMUNICATIONALA 

Campania are sanse de derulare corespunzatoare cu o complianta satisfacatoare 
a populatiei si ajungerea la o acoperire vaccinala de 70% printr-o prezentare 
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transparenta si o alocare corecta a dozelor de vaccin disponibile intr-un mod 
corect si adaptat necesitatilor de sanatate publica in vigoare. 

Ca urmare, propunem :  
STRATEGIA DE VACCINARE A GRUPELOR POPULATIONALE: 

1. ETAPA  1  

a. Lucratorii din domeniul sanatatii, sistem public si privat: in curs de 
derulare, incepere a admnsitrarii de rapel in data de 17.01.2021 

2. ETAPA 2 cu debut și desfășurare în funcție de fazele deja propuse în 
strategie (conform Anexa 1) 

a. Populatia la risc cu varsta peste 65 de ani (morbiditatea si mortalitatea 
cele mai inalte, populatie ce asociaza in proporție de 70% si 
comorbiditati)  

b. Populatia cu boli cronice sub varsta de 65 de ani 

c. Lucratori care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale 

3. ETAPA 3  

a. Populatia generala 
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ANEXA 1: 

Etapa a II-a:  
a)populatia la risc:  
(i) adulţi cu vârsta peste 65 de ani 
 -  perioada 15-24.01 – programare și vaccinare; programare: pe platformă, sau 
call-center, sau medic de familie sau asistent social, începând cu 15.01, ora 15.00;  
Administrația Prezidențială;  
-  din 25.01, ora 8:00 – deschidem programările pentru categoria de persoane 
adulte aflate în evidență cu boli cronice; vaccinarea începe în 27.01, ora 8:00; 
vaccinarea persoanelor vârstnice continua, 
- din 01.03 , ora 8:00 – începe programarea lucrătorilor esențiali, iar vaccinarea lor 
începe din 03.03, ora 8:00; 

(ii)persoanele aflate în evidenţă cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcţie de 
indicaţiile vaccinurilor utilizate;  

DECIZIE STRATEGICĂ PENTRU REDESCHIDEREA ȘCOLILOR:  

Spenariul 1  
(i)personalul din unităţile de învăţământ şi creşe începând cu data de 15.01 / 
cu vârstnicii 

15.01 (h15) 25.01 (h8) 01.03 (h8)

Etapa 1

Etapa 2 – peste 65 
de ani + 
Administrația 
Prezidențială

Etapa 2 – boli 
cronice

Etapa 2- personal 
esențial
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Spenariul 2  
(i)personalul din unităţile de învăţământ şi creşe începând cu data de 25.01 / 
cu bolnavii cronici


