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Situație persoane confirmate cu infecție SARS-CoV-2 după 
vaccinare, la 23 mai 2021 

 

11.6% din totalul persoanelor testate în intervalul 27 decembrie 2020 – 23 mai 2021, au fost persoane  

vaccinate. Dintre acestea, doar 41.5% au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2.  

 

Confirmare după doza 1 

În perioada 27 decembrie 2020 – 23 mai 2021, un număr de 23.469 persoane (0.6% 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. 68.6% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer Biontech, 6.3% au 

fost vaccinate cu Moderna și 25.1% au fost vaccinate cu Astra Zeneca. 

 

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

- 26.5% din persoane au fost confirmate în primele 7 zile de la vaccinare 

- 64.8%* din persoane au fost confirmate în primele 14 zile de la vaccinare 

- 86.5%* din persoane au fost confirmate în primele 21 de zile de la vaccinare 

- 92.1%* din persoane au fost confirmate în primele 28 de zile de la vaccinare 

- 7.9% din persoane nu s-au prezentat la doza a doua și au fost confirmate la peste 28 de zile de la 

administrarea primei doze 

(* 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 14.057 persoane (59.9%), care au fost confirmate cu infecție cu virusul SARS-CoV-2 

după administrarea primei doze de vaccin, au efectuat până la data de 23 mai 2021 și a doua doză. 

Dintre acestia: 

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

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

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

131 de zile) 

(* include și persoanele din prima categorie) 

În perioada 27 decembrie 2020 – 23 mai 2021, la un număr de 445 persoane (1.9% 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, 363 (81.6%) erau vaccinate cu Pfizer, 47 (10.6%) cu 

Moderna și 35 (7.8%) cu Astra Zeneca. 

Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinării. 

 

Confirmare după doza 2 

În perioada 27 decembrie 2020 – 23 mai 2021, un număr de 4.718 persoane (0.1% 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. 93.2% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer Biontech, 3.3% au fost vaccinate 

cu Moderna și 3.5% cu Astra Zeneca. 

 

 



3 
 

 

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

- 27.7% din persoane au fost confirmate în primele 7 zile de la vaccinare 

- 39.7%* din persoane au fost confirmate în primele 14 zile de la vaccinare 

- 45.6%* din persoane au fost confirmate în primele 21 de zile de la vaccinare 

- 50.8%* din persoane au fost confirmate în primele 28 de zile de la vaccinare 

- 49.2% din persoane (2.321 cazuri) au fost confirmate la peste 28 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 35 zile. 

În perioada 27 decembrie 2020 – 23 mai 2021, la un număr de 86 persoane (1.8% 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, 81 (94.2%) erau vaccinate cu Pfizer, 3 (3.5%) cu Moderna, iar 2 

(2.3%) cu Astra Zeneca. 

Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinării. 

 

 

În ultimele 2 săptămâni (perioada 10 - 23 mai 2021)  

3.2% din totalul persoanelor confirmate cu infecție SARS-CoV-2 după vaccinare în perioada 27 decembrie 

2020 – 23 mai 2021, au fost raportate în ultimele 2 săptămâni. 

 

Confirmare după doza 1 

În ultimele 2 săptămâni (10 - 23 mai 2021), un număr de 558 persoane au avut un test pozitiv de infecție 

cu virusul SARS-CoV-2, după administrarea primei doze de vaccin. 81.9% dintre acestea au fost vaccinate 

cu Pfizer Biontech, 4.5% au fost vaccinate cu Moderna și 13.6% au fost vaccinate cu Astra Zeneca. 

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

- 21.5% din persoane au fost confirmate în primele 7 zile de la vaccinare 

- 54.1%* din persoane au fost confirmate în primele 14 zile de la vaccinare 

- 78.8%* din persoane au fost confirmate în primele 21 de zile de la vaccinare 

- 85.8%* din persoane au fost confirmate în primele 28 de zile de la vaccinare 

- 14.2% din persoane nu s-au prezentat la doza a doua și au fost confirmate la peste 28 de zile de 

la administrarea primei doze 

(* procent cumulat) 

Mediana timpului scurs de la administrarea primei doze până la data confirmării a fost de 13 zile. 
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În această perioadă, un număr de 7 persoane (1.2%), care au fost confirmate cu infecție cu virusul 

SARS-CoV-2 după administrarea primei doze de vaccin, au efectuat până la data de 23 mai 2021 și a 

doua doză.  

Dintre acestia: 

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

- 4 persoane au facut a doua doză la peste 14 zile dar mai puțin de 30 zile după confirmarea bolii 

(între 11 -20 de zile) 

 

Confirmare după doza 2 

În ultimele 2 săptămâni (10 -23 mai 2021), un număr de 359 persoane au avut un test pozitiv de infecție 

cu virusul SARS-CoV-2, după administrarea celei de a doua doze de vaccin. 81.9% au fost vaccinate cu 

Pfizer Biontech, 4.7% au fost vaccinate cu Moderna și 13.4% cu Astra Zeneca. 

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

- 20.9% din persoane au fost confirmate în primele 7 zile de la vaccinare 

- 32.3%* din persoane au fost confirmate în primele 14 zile de la vaccinare 

- 37.3%* din persoane au fost confirmate în primele 21 de zile de la confirmare 

- 42.6%* din persoane au fost confirmate în primele 28 de zile de la confirmare 

- 57.4% din persoane (206 cazuri) au fost confirmate la peste 28 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 39 zile. 
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