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Actualizare zilnică (29/10) – 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 29 octombrie 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  

a III-

a**** 
Doza I Doza 

a II-a 

Doza a III-

a**** 

Pfizer 36.819 13.986 21.286 9.420.908 4.635.244 3.997.339 788.323 

Moderna* 886 448 1.895 809.673 393.439 370.778 45.456 

AstraZeneca** 11 18 - 851.994 433.350 418.639 5 

Johnson&Johnson*** 44.458 - - 1.443.711 1.443.711 1.443.711 - 

TOTAL 
82.174 14.452 23.181 

12.526.286 6.905.744 6.230.467 833.784 
119.807 

 

    RAPI: 

Tip vaccin 

Reacții adverse raportate în 

ultimele 24 de ore 
Total reacții adverse 

Tip local Tip general Tip local Tip general 

Pfizer 7 28 1.472 7.771 

Moderna* 0 4 318 1.816 

AstraZeneca** 0 0 138 6.025 

Johnson&Johnson*** 0 35 55 855 

Total 7 67 1.983 16.467 

Pfizer 35 9.243 

Moderna 4 2.134 

AstraZeneca 0 6.163 

Johnson&Johnson 35 910 

 

TOTAL GENERAL 

 

74 18.450 
1.47 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). 

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. 
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Menționăm că 146  reacții adverse sunt în curs de investigare; a fost raportat un șoc 

anafilactic*****.  

 

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 a treia se administrează din data de 28 septembrie 2021; 

*****Șocul anafilactic a fost raportat de către un centru de vaccinare din Arad, la o persoană de gen 

feminin, în vârsta de 42 de ani, vaccinată în data de 28-10-2021 cu prima doză de Comirnaty. 

Simptomatologia (edem glotic) a apărut la 3 minute de la vaccinare, s-au aplicat procedurile medicale 

standard și a fost solicitată o ambulanță. Pacienta și-a revenit și a refuzat să meargă la spital. 

Persoana este cunoscută cu HTA și diabet zaharat. 

 

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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