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Situație persoane confirmate cu infecție SARS-CoV-2 după 
vaccinare, la 1 octombrie 2021 

17.50% din totalul persoanelor testate în intervalul 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, au 

fost persoane  vaccinate. Dintre acestea, doar 8.58% au avut un test pozitiv de infecție cu virusul 

SARS-CoV-2.  

 

Confirmare după doza 1 

În perioada 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, un număr de 28.929 persoane (0.52% din 

totalul persoanelor vaccinate cu prima doză) au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-

2, după administrarea primei doze de vaccin. 60.15% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer 

Biontech, 5.38% au fost vaccinate cu Moderna, 21.00% au fost vaccinate cu Astra Zeneca și 13.47% 

au fost vaccinate cu Johnson&Johnson. 

 

Timpul scurs de la data vaccinării până la data testării arată că: 

- 21.82% din persoane au fost confirmate în primele 7 zile de la vaccinare 

- 53.56%* din persoane au fost confirmate în primele 14 zile de la vaccinare 

- 73.43%* din persoane au fost confirmate în primele 21 de zile de la vaccinare 

- 80.60%* din persoane au fost confirmate în primele 28 de zile de la vaccinare 

- 64.13% din persoane nu s-au prezentat la doza a doua și au fost confirmate la peste 28 de 

zile și până la 180 de zile de la administrarea primei doze 

- 234 persoane, vaccinate cu o singură doză, au fost pozitive la 180 de zile de la administrare. 

(* procent cumulat) 
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Mediana timpului scurs de la administrarea primei doze până la data confirmării a fost de 14 zile. 

Un număr de 18.971 persoane (65.58%), care au fost confirmate cu infecție cu virusul SARS-CoV-2 

după administrarea primei doze de vaccin, au efectuat până la data de 30 septembrie 2021 și a doua 

doză. 

Dintre acestia: 

- 686 persoane au făcut a doua doză în primele 14 zile după confirmarea bolii 

- 7.108 persoane au făcut a doua doză în prima lună* (30 zile) după confirmarea bolii 

- 11.863 persoane au facut a doua doză la mai mult de 30 zile după confirmarea bolii (între 31 

- 269 de zile) 

(* include și persoanele din prima categorie) 

În perioada 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, la un număr de 527 persoane (1.82% din 

totalul persoanelor care au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2, după 

administrarea primei doze de vaccin) a survenit decesul. Dintre acestea, 412 (78.18%) erau vaccinate 

cu Pfizer, 53 (10.06%) cu Moderna, 39 (7.41%) cu Astra Zeneca și 23 (4.35%) cu Johnson&Johnson. 

Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinării. 

 

Confirmare după doza 2 

În perioada 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, un număr de 38.604 persoane (0.84% din 

totalul persoanelor vaccinate cu doza 2) au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2, 

după administrarea celei de a doua doze* de vaccin. 83.28% dintre acestea au fost vaccinate cu 

Pfizer Biontech, 4.92% au fost vaccinate cu Moderna și 11.80% cu Astra Zeneca.  

*Vaccinarea completă cu vaccinul Johnson&Johnson presupune administrarea unei singure doze. 
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Timpul scurs de la data vaccinării cu a doua doză până la data confirmării arată că: 

- 7.15% din persoane au fost confirmate în prima luna de la vaccinare 

- 12.02%* din persoane au fost confirmate în primele 2 luni de la vaccinare 

- 17.36%* din persoane au fost confirmate în primele 3 luni de la vaccinare 

- 29.40%* din persoane au fost confirmate în primele 4 luni de la vaccinare 

- 52.43% din persoane au fost confirmate în primele 5 luni de la vaccinare 

- 71.29% din persoane au fost confirmate în primele 6 luni de la vaccinare 

- 27.93% din persoane (10.783 cazuri) au fost confirmate la peste 180 de zile de la 

administrarea celei de-a doua doze. 

(* procent cumulat) 

Mediana timpului scurs de la administrarea celei de-a doua doze până la data confirmării a fost de 

146 zile. 

 

În perioada 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, la un număr de 293 persoane (0.76% din 

totalul persoanelor care au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2, după 

administrarea celei de a doua doze de vaccin) a survenit decesul. Dintre acestea, 253 (86.35%) erau 

vaccinate cu Pfizer, 25 (8.53%) cu Moderna, iar 15 (5.12%) cu Astra Zeneca. 

Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinării. 
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În intervalul 1 – 30 septembrie 2021 

24.39% din totalul persoanelor confirmate cu infecție SARS-CoV-2 în luna septembrie erau persoane 

vaccinate. 

Confirmare după doza 1 

În intervalul 1 – 30 septembrie 2021, un număr de 1.235 persoane au avut un test pozitiv de infecție 

cu virusul SARS-CoV-2, după administrarea primei doze de vaccin. 83.56% dintre acestea au fost 

vaccinate cu Pfizer Biontech, 4.05% au fost vaccinate cu Moderna și 12.39% au fost vaccinate cu 

Astra Zeneca. 

Timpul scurs de la data vaccinării până la data confirmării arată că: 

- 22.19% din persoane au fost confirmate în primele 7 zile de la vaccinare 

- 45.59%* persoane au fost confirmate în primele 14 zile de la vaccinare 

- 57.33%* din persoane au fost confirmate în primele 21 de zile de la vaccinare 

- 61.05%* din persoane au fost confirmate în primele 28 de zile de la vaccinare 

- 20.73% din persoane nu s-au prezentat la doza a doua și au fost confirmate la peste 28 de 

zile și până la 180 de zile de la administrarea primei doze 

- 225 persoane, vaccinate cu o singură doză, au fost pozitive la 180 de zile de la administrare.  

(* procent cumulat) 

Mediana timpului scurs de la administrarea primei doze până la data confirmării a fost de 68 zile. 
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În această perioadă, nicio persoana confirmată cu infecție cu virusul SARS-CoV-2 după administrarea 

primei doze de vaccin nu a efectuat și a doua doză. 

În luna septembrie, la un număr de 5 persoane (0.40% din totalul persoanelor care au avut un test 

pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2, după administrarea primei doze de vaccin) a survenit 

decesul. Dintre acestea, 4 (80%) erau vaccinate cu Pfizer și 1 (20%) cu Astra Zeneca. 

Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinării. 

Confirmare la persoane cu schema completă de vaccinare* 

În intervalul 1 – 30 septembrie 2021, un număr de 33.976 persoane cu schemă completă de 

vaccinare*, au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2. 73.70% au fost vaccinate cu 

Pfizer Biontech, 4.62% au fost vaccinate cu Moderna, 13.62% cu Astra Zeneca și 10.13% cu 

Johnson&Johnson. 

*Vaccinarea completă cu vaccinul Johnson&Johnson presupune administrarea unei singure doze. 

Timpul scurs de la data vaccinării cu a doua doză până la data confirmării arată că: 

- 8.13% din persoane au fost confirmate în prima luna de la vaccinare 

- 13.66%* din persoane au fost confirmate în primele 2 luni de la vaccinare 

- 19.72%* din persoane au fost confirmate în primele 3 luni de la vaccinare 

- 33.40%* din persoane au fost confirmate în primele 4 luni de la vaccinare 

- 59.57% din persoane au fost confirmate în primele 5 luni de la vaccinare 

- 81.00% din persoane au fost confirmate în primele 6 luni de la vaccinare 

- 19% din persoane (6.456 cazuri) au fost confirmate la peste 180 de zile de la administrarea celei 

de-a doua doze. 
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În luna septembrie, la un număr de 181 persoane (0.53% din totalul persoanelor care au avut un test 

pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2, fiind vaccinate cu schema completă) a survenit decesul.  

Dintre acestea, 127 (70.17%) erau vaccinate cu Pfizer, 19 (10.50%) cu Moderna, 13 (7.18%) cu Astra 

Zeneca și 22 (12.15%) cu Johnson&Johnson. 

Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinării. 

 

 


