
 

 
 
 
 

 

 

Bdul. Dacia, nr. 4A, Piatra–Neamţ, 610019 

Telefon: +0233 234 441, Fax: +0233 213 874, email: epidemiologie@sant.ro 

www.sant.ro, www.dspjneamt.ro  

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

Direcţia de Sănătate Publică  

Judeţul NEAMŢ 

Comunicat de presă 14 august 2021 
Situația Covid-19 

În județul Neamț, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 19.070 cazuri COVID-19 și 98 cazuri de 
reinfectare cu SARS Cov 2.  

15.668 persoane au fost declarate și raportate ca vindecate. Au fost raportate 768 decese.  

Au fost testate până în prezent 71.164 de persoane, fiind lucrate în total 193.709 teste, din care 5.436, 
în perioada 7-14 august. 

În ultimele 7 zile, au fost înregistrate 39 cazuri noi de persoane infectate cu SARS Cov 2. Patru  dintre 
aceste persoane au fost vaccinate împotriva covid-19, cu schema completa și una cu o singură doza.  

În data de 12 august au fost confirmate 6 cazuri cu varianta Delta a SARS-CoV-2 – 4 bărbați și 2 femei. O 
persoană este vaccinată cu schemă completă și una este venită din străinătate.  

În perioada 7-14 august au fost depistate și anchetate 2 focare în comuna Urecheni - un focar de familie și un focar 
de eveniment și 1 focar de colectivitate în comuna Vânători Neamț. 

Incidenţa cazurilor de infecţie cu noul coronavirus în judeţul Neamț a ajuns, astăzi, la 8 cazuri la 100.000 
de locuitori. În 18 localități valoarea incidenței cumulate în ultimele 14 zile este sub 1 caz la 1.000 de 
locuitori. O localitate are incidenta incidența cumulată în ultimele 14 zile peste 1 caz la 1.000 de 
locuitori. 

În prezent, 20 de persoane confirmate covid-19 sunt internate în spitalele din județ – 2 în secția ATI a 
Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. 

Până la 14 august 2021 Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 18.825 decizii de carantinare și  
13.063 decizii de izolare.  

Vaccinarea împotriva Covid-19 

De la începutul Campaniei de vaccinare au fost administrate 150.779 doze de vaccin, din care  
64.630 doza a 2-a. Au fost raportate 53 de reacții adverse locale și generale, care fac parte din categoriile 
frecvente și foarte frecvente.  
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În 85 de cabinete ale medicilor de familie au fost vaccinate până în acest moment 8.895 persoane cu 
vaccinul Johnson& Johnson și 17 persoane cu vaccinul Pfizer. 5.376 persoane au fost vaccinate in mediul 
rural, în 51 de cabinete de medicina de familie. 

În perioada 7-14 august au fost administrate 2.771 de doze de vaccin. 2.176 persoane au fost vaccinate 
cu doza 1 și 595 cu doza de rapel. 1.773 persoane au fost vaccinate cu produsul Johnson&Johnson. 445 
dintre acestea au fost vaccinate în 37 de cabinete medicale de familie.  

Conform Registrului Electonic de Vaccinări, 85.711 persoane cu domiciliul în județul Neamț, din care 
36.011 în mediul rural, sunt vaccinate anti-COVID cu schemă completă, în centrele de vaccinare din 
județ și din țară.  

Direcția de Sănătate Publică Neamț a ridicat de la Centrul regional de Depozitare Iași 169.138 de doze de 
vaccin împotriva covid-19: 116.489 doze Pfizer, 13.000 doze Moderna, 11.685 doze AstraZeneca și 27.964 
doze Johnson&Johnson, în 56 tranșe. Au fost distribuite până în prezent 10.239 doze de Johnson& 
Johnson și 30 doze Pfizer către cabinetele de medicină de familie. 

Programul „Orașul vaccinează Satul” 

Programul „Orașul vaccinează Satul” continuă. 

Săptămâna viitoare echipele mobile vor efectua activități de vaccinare în următoarele localități: 

• 16.08.2021: COSTISA – Centrul Social, REDIU – Primărie, ADJUDENI-TAMASENI – Dispensar, 
SABAOANI – Căminul Cultural 

• 17.08.2021: GARCINA – Dispensar, NEGRESTI – Primărie  

• 18.08.2021: GIROV – Dispensar, DOCHIA – Căminul Cultural, MARGINENI – Dispensar 

• 19.08.2021: PANGARATI – Dispensar, STANITA – Primarie, BOZIENI – Primarie  

• 20.08.2021: PODOLENI – Căminul cultural, CANDESTI – Primărie, TAZLAU – Caminul Cultural 

• 22.08.2021: PILDESTI-CORDUN – Parc. 

Pentru a fi imunizați, trebuie să anunțați la primării, la cabinetele medicilor de familie, asistenții 
medicali comunitari sau  asistenții sociali intenția de vaccinare și să vă informați cu privire la data și 
locația vaccinării. 

Persoanele nedeplasabile, membrii familiilor și asistenții personali ai acestora pot fi vaccinați prin 
intermediul Caravanelor de vaccinare, anunțând serviciul de asistență socială din cadrul primăriilor. 
Echipele mobile se vor deplasa la domiciliul acestora, conform unui itinerar stabilit cu minim 24 de ore 
înainte de eveniment. 

Vă puteți vaccina cu Pfizer – 2 doze sau Johnson& Johnson – 1 doză. 

Veți prezinta actul de identitate sau a certificatului de naștere. În cazul minorilor este obligatorie 
acordarea consimțimântului informat de către părinți sau de către tutorele legal. 

Săptămâna aceasta 6 echipe mobile au fost în următoarele comune: Boghicea, Baltatesti, Razboieni, 
Balusesti (Icușești), Secuieni, Moldoveni, Ceahlau,  Farcasa, Brusturi, Draganesti, Sagna, Buruienesti, 
Gadinti, Bozieni, Stefan Cel Mare, Tupilati, Bargauani, Dulcesti și au vaccinat în total 133 persoane. 
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Alege să te vaccinezi!  

Vaccinarea este gratuită și voluntară. 

Vaccinarea rămâne soluția sigură și eficientă pentru învingerea pandemiei COVID-19, iar vaccinurile 
utilizate în România sunt autorizate de EMA, cel mai important for decizional, care reunește experți la 
nivel european.  

Vă puteți vaccina și fără programare. Persoanele programate au prioritate. Dacă doriți să vă vaccinați la 

cabinetul medicului de familie, vă rugăm să îl contactați pentru programare.  

Pentru facilitarea procesului de vaccinare se pot descărca de pe site-ul ROVACCINARE atât chestionarul 
de triaj, cât și formularul de consimțământ informat prin care vă exprimați acordul în acest sens 
(https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/).  

La locația de vaccinare veți prezinta actul de identitate - CI, pașaport sau certificatul de naștere, în cazul 
în care nu ați împlinit 14 ani. 

Vaccinul Johnson&Johnson este disponibil în toate centrele de vaccinare Pfizer, Moderna, AstraZeneca 

și la medicii de familie.  

În cabinetele medicilor de familie, vă puteți vaccina și cu vaccinul Pfizer. 

În centrele de vaccinare cu produsul Moderna, vă puteți vaccina, fără programare și cu vaccinul Pfizer. 

În județul Neamț sunt operaționale 16 centre de vaccinare fixe, al căror program de lucru a fost adaptat 

în funcție de numărul de programări și activitatea echipelor mobile: 

• 1 centru de vaccinare cu AstraZeneca: 

• Piatra Neamţ – „Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ”,  

• 1 centru de vaccinare cu Johnson&Johnson: 

• Piatra Neamţ – „Piata Centrala Sf. Gheorghe”,  

• 2 centre de vaccinare cu Moderna: 

• Roznov – „Scoala de arta si meserii”,  

• Bicaz – „Bloc ANL”, 

• 11 centre de vaccinare cu Pfizer:  

• Piatra Neamt – „Piata Centrala Sf. Gheorghe”, , 

• Piatra Neamt – „Grădiniţa cu program normal Ocol”,  

• Roman – „Colegiul Tehnic Miron Costin”,  

• Tirgu Neamt – „Sală sport - Club Sportiv”,  

• Horia – „Casa fotbalistului Stadion comunal”,  

• Simioneşti, Cordun – „Căminul Cultural”,  

• Cracaoani – „Centru de zi pentru copii”,  

• Poiana Teiului – „After school”,  

• Savinesti – „Cămin Cultural”,  

• Lunca, Vinatori-Neamt – „Centru social”,  

• Zanesti – „Fost dispensar Uman”. 

În Piatra Neamț și Roman sunt organizate centre de vaccinare temporare și drive-thru, în care vă puteți 

vaccina, fără programare, cu Pfizer sau Johnson& Johnson. 
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• Piatra Neamț, la fiecare sfârșit de săptămână, în intervalul orar 9.00-21.00: 
o Curtea Domnească,  
o Shopping City,  

• Roman: 
o Piața Mare, de luni până vineri în intervalul orar 7.00-11.00 și la fiecare sfârșit de 

săptămână, în intervalul orar 8-14, 
o Roman Value Center, la fiecare sfârșit de săptămână, în intervalul orar 9.00-21.00. 

105 medici de familie au încheiat contracte cu CAS Neamț pentru vaccinarea anti-covid.  

Vaccinarea în situații speciale 
În cazul în care o persoană dezvoltă infecție cu SARS-CoV-2, după administrarea primei doze de vaccin 

împotriva COVID-19, aceasta va putea fi vaccinată după vindecare, prin continuarea schemei de vaccinare, 

fără reluarea primei doze de vaccin.  

Intervalul maxim de administrare între doza 1 și doza 2 este următorul: 

• pentru vaccinul Pfizer BioNTech –  până la 42 de zile; 

• pentru vaccinul Moderna – până la 42 de zile; 

• pentru vaccinul Vaxzevria (AstraZeneca) – până la 12 săptămâni. 

Important! În situația depășirii intervalelor menționate anterior, beneficiarul se va putea prezenta 

direct în centrul de vaccinare, fără programare prealabilă, pentru administrarea celei de a doua doze. 

Devansarea dozei a doua este permisă doar în situații speciale, justificate medical, respectiv: 

• pentru vaccinul Pfizer BioNTech – intervalul minim între cele două doze este de 19 zile; 

• pentru vaccinul Moderna – intervalul minim între cele două doze este de 25 de zile; 

• pentru vaccinul Vaxzevria (AstraZeneca) – intervalul minim între cele două doze este de 28 de zile. 

Atunci când o persoană prezintă reacție anafilactică după administrarea primei doze, schema de 

vaccinare va fi continuată, la cel puțin 4-8 săptămâni, cu un vaccin fabricat după o tehnologie diferită. 

Schema completă de vaccinare împotriva COVID-19 se realizează cu același tip de vaccin, însă în situații 

speciale, apărute după prima doză, se recomandă administrarea unui alt tip de vaccin împotriva COVID-

19 fabricat după o tehnologie diferită. 

1. Pentru vaccinul Pfizer BioNTech: 

• Șoc anafilactic; 

• Miocardită/pericardită; 

2. Pentru vaccinul Moderna: 

• Șoc anafilactic; 

• Miocardită/pericardită 

3. Pentru vaccinul Vaxzevria (AstraZeneca) : 

• Șoc anafilactic; 

• Sindrom de tromboză cu trombocitopenie (SST); 

• Sindrom de extravazare capilară 

Situațiile sus menționate trebuie dovedite cu documente medicale cum ar fi: bilete de externare, 

scrisori medicale etc. de către persoana care se prezintă la vaccinare și solicită schimbarea tipului de 

vaccin pentru doza de rapel. 
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Atât în cazul persoanelor care prezintă reacție anafilactică după administrarea primei doze, cât și în 

cazurile menționate anterior, vaccinarea se face fără programare, prin prezentarea directă a beneficiarului 

într-un centru de vaccinare. Acesta trebuie să dețină asupra sa copii ale documentelor medicale care să 

ateste reacțiile survenite după prima doză. 

După predarea acestor documente justificative către centrul de vaccinare și analizarea acestora de către 

coordonatorul centrului respectiv, medicul coordonator va decide administrarea dozei, menționând acest 

lucru și pe formularul de consimțământ al persoanei, cu semnătură și parafă. 

Situațiile menționate anterior sunt extrem de rare, iar EMA confirmă că beneficiile tuturor vaccinurilor 

autorizate COVID-19 continuă să depășească riscurile lor, având în vedere potențialul crescut de boală 

COVID-19 și complicațiile asociate acesteia, precum și dovezile științifice care arată că vaccinarea reduce 

semnificativ decesele și spitalizările cauzate de infecția cu SARS-CoV-2. 

Contraindicațiile la vaccinurile împotriva COVID-19 
Comirnaty Pfizer BioNTech 

• Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii produsului. 

Spike vax Moderna 

• Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii produsului. 

Vaxzevria AstraZeneca Oxford 

• Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii produsului; 

• Persoanele care au prezentat sindrom de tromboză cu trombocitopenie (STT) după vaccinare; 

• Persoanele care au avut anterior episoade de sindrom de scurgere capilară. 

Janssen Johnson&Johnson 

• Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii produsului; 

• Persoanele care au avut anterior episoade de sindrom de extravazare capilară (SEC). 

Certificatele COVID-19 
Începând de vineri, 13 august, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul țărilor UE, vor fi recunoscute 

ca documente doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR 

doar certificatele digitale COVID. 

Certificatele COVID-19 pentru călătoriile în UE se pot descărca din portalul https://certificat-covid.gov.ro/. 

Certificatul este gratuit. 

În cazul minorilor sub vârsta de 14 ani, este necesar acordul părinților. 

Timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în funcție de numărul de 

solicitări. 

În momentul generării certificatului, persoana care l-a solicitat este notificată prin e-mail. 

La intrarea în statele membre ale Uniunii Europene, verificarea certificatelor se realizează prin scanarea 

codului QR.  

Utilizatorul îl poate accesa și vizualiza atât din lista de certificate – prin selectarea certificatului, cât și prin 

descărcarea efectivă, în format *pdf, a documentului, care se poate tipări. 
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Pentru suport în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost 

operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25. 

De asemenea ne puteți contacta la Direcția de Sănătate Publică Neamț la telefon 0764 821 571 sau prin 

e-mail la adresa certificat.covid@sant.ro. 

Vă aducem în atenție că vaccinurile recunoscute în România sunt următoarele: 

1. Comirnaty Pfizer BioNTech 

2. Spike vax Moderna 

3. Vaxzevria AstraZeneca Oxford 

4. Janssen Johnson&Johnson 

5. Covishield – SII. 

Totodata, conform OUG nr. 68/29.06.2021, certificatele eliberate sunt valabile după cum urmează: 

• certificatele de testare – 24h pentru testul Ag rapid și 72h pentru testul PCR, 

• certificatele de vindecare – 180 zile de la data primului rezultat pozitiv înregistrat în 

Coronaforms, 

• certificatele de vaccinare - 30.06.2022. 

 


