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Actualizare zilnică (25/11) – evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 

 

Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea 

împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația 

Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 25 

noiembrie a.c., ora 17.00, este următoarea:  

Persoane vaccinate: 

Tip vaccin 

Doze administrate în ultimele 24 ore 

Total doze 

administrate 

din 27 

decembrie 

2020 

Total 

persoane 

vaccinate 

cu prima 

doza1 

Persoane 

vaccinate 

cu schema 

completă 

Persoane 

vaccinate 

cu doza de 

rapel Doza I Doza a II-a Doza de 

rapel 

Pfizer 8.625 22.395 22.451 11.107.404 5.055.106 4.714.098 1.338.198 

Moderna* 152 1.077 2.144 894.228 402.491 388.245 103.492 

AstraZeneca** 0 0 0 852.031 433.280 418.746 5 

Johnson&Johnson 

*** 

8.033 0 296 1.796.876 1.794.102 1.794.102 2.774 

TOTAL 
16.810 23.472 24.891  

14.650.539 

 

7.684.979 

 

7.315.191 

 

1.444.469 
65.173 

     

     RAPI: 

Tip vaccin 

Reacții adverse raportate în ultimele 24 

de ore 
Total reacții adverse 

Tip local Tip general Tip local Tip general 

Pfizer 0 19 1.541 8.258 

Moderna* 1 4 326 1.901 

AstraZeneca** 0 2 138 6.031 

Johnson&Johnson*** 0 6 77 1.073 

Total 1 31 2x.082 17.263 

Pfizer 19 9.799 

Moderna 5 2.227 

AstraZeneca 2 6.169 

Johnson&Johnson 6 1.150 

TOTAL GENERAL 32 

 

19.345 

 

1.32 la 1000 doze 

administrate 

 

 

Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție 

de următoarea convenție privind frecvența:      

- Foarte frecvente (≥1/10)  Frecvente (≥1/100 și <1/10) ; 

- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100); 

-           Rare (≥1/10000 și <1/1.000); 

- Foarte rare (<1/10.000). 
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Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor 

realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare. 

 

Menționăm că 201 reacții adverse sunt în curs de investigare; nu au fost raportate cazuri severe.  

 

Din cauza faptului că descărcarea datelor din platforma RENV pentru ultimele 24 ore, respectiv pentru 

întreaga perioadă a campaniei de vaccinare, nu se poate realiza simultan și instantaneu, apar diferențe 

privind numărul de doze administrate în ultimele 24h. În intervalul de descărcare a datelor sunt înregistrate 

dozele administrate în această perioadă scurtă de timp. 

 
1Prin introducerea în RENV a dozelor efectuate în afara României pentru persoanele care au o doză 

administrată în România (conform OUG 68/2021), numărul total al beneficiarilor vaccinați cu prima doză 

suferă modificări (scăderi), deoarece aceștia devin persoane vaccinate cu schema completă. 

 

*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021; 

**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021; 

***Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 4 mai 2021 și este în doză unică; 

****Doza de rapel se administrează din data de 28 septembrie 2021.  

 

 

Grupul de comunicare al CNCAV 

 

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

 

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism 

interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și 

coordonarea prim-ministrului. 

 

www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare  
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