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Comunicat de presă, 30 aprilie 2022 
Începând din data de 1 mai 2022, se închid centrele de vaccinare împotriva COVID-19, din județul 

Neamț, rămase active, respectiv: 

• CV Piața Centrala „Sf. Gheorghe”, Piatra Neamț 

• CV Colegiul „Tehnic Miron Costin corpul A”, Roman 

• CV „Sală sport - Club Sportiv” Tg. Neamț 

• CV „Cămin Cultural” Săvinești. 

Activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 va continua la cabinetele medicilor de familie care au 

încheiat contracte cu CAS Neamț. 

În cabinetele medicilor de familie, vă puteți vaccina cu toate tipurile de vaccin: Pfizer, Pfizer pediatric, 

Moderna și Johnson& Johnson.  

Lista celor 104 de cabinete de medicină de familie în care vă puteți vaccina împotriva COVID-19, în prezent, 

este disponibilă pe pagina de internet a Direcției de Sănătate Publică Neamț, secțiunea  

Informații utile → Prevenire și control boli transmisibile → Coronavirus → VACCINAREA anti-COVID → 

VACCINAREA anti-COVID în cadrul cabinetelor medicale de familie. 

Contactați medicul dumneavoastră de familie pentru a afla cum puteți să vă vaccinați la cabinet! 

Vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită! 

Autoritățile administrației publice locale vor distribui tichetele de masă persoanelor vaccinate împotriva 

COVID-19 cu schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste tichete de masă până la 

data închiderii centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 unde s-a efectuat vaccinarea. 

Campania de vaccinare împotriva COVID-19, județul Neamț 
În județul Neamț au fost operaționalizate 21 de centre de vaccinare din care 3 în cadrul unor unități sanitare cu 

paturi și 2 în rețeaua MAI și MAPN. 

Centrele de vaccinare din spitale - Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență 

Roman și Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț, au fost dedicate vaccinării lucrătorilor din domeniul 

sănătății și social – sistem public și privat. Echipele mobile din aceste centre au vaccinat și beneficiari și salariați ai 

centrelor rezidențiale și unităților de dializă din județ. 

Cele 2 centre de vaccinare organizate în rețeaua MAI și MAPN au fost deschise în perioada 22 ianuarie -4 iunie 

2021, fiind vaccinat personalul propriu și populația generala. 
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Date relevante 
4 ianuarie 2021 - a început vaccinarea împotriva covid-19, cu vaccinul Pfizer BioNTech, a persoanelor care se 
încadrau în Etapa I a Strategiei de vaccinare din România - personalul medical si a cei  care lucreaza in domeniul 
asistentei sociale, în 3 centre de vaccinare: 

• CV Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. 

• CV Spitalul Municipal de Urgență Roman. 

• CV Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț. 

15 ianuarie 2021 – a început vaccinarea beneficiarilor din centrele rezidențiale din județ, de către echipele mobile 

de vaccinare organizate în aceste centre. 

18 ianuarie 2021 – a început activitatea de vaccinare a persoanelor care se încadrează în Etapa a II-a a Strategiei 
naționale de vaccinare in 3 din cele 28 de  centre de vaccinare propuse a fi organizate în județul Neamț, prin 
efortul comun al primăriilor, Instituției Prefectului, CJCCI și Direcției de Sănătate Publică Neamț. 

• CV organizat la Piata Centrala „Sf. Gheorghe” din Piatra Neamt, 

• CV organizat la Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman,  

• CV organizat la Sala de sport din cadrul Clubului Sportiv din Târgu-Neamț.  

În această etapă a fost vaccinată populația cu grad de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domenii-cheie, 

esențiale. 

4 februarie 2021 – începe vaccinarea cu vaccinul Moderna în toate centrele de vaccinare din județ. 

15 februarie 2021 – începe vaccinarea cu vaccinul AstraZeneca în 4 centre de vaccinare:  

• Piatra Neamţ - Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ, 

• Bicaz  - Bloc ANL, 

• Cordun  - Căminul Cultural Simioneşti,  

• Pipirig  - Baza sportivă multifuncţională. 

15 februarie 2021 -  echipele mobile ale centrelor de vaccinare din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț au 

început vaccinarea persoanelor nedeplasabile, a însoțitorilor acestora și a membrilor familiei. 

1 martie 2021- sunt închise cele 3 centre de vaccinare din spitale și sunt deschise 3 centre de vaccinare cu 
vaccinul Pfizer BioNTech: 

• Piatra Neamț - Grădinița cu program normal Ocol, str. Cetatea Neamţului, nr. 34, 

• Zăneşti - fostul Dispensar Uman, str. Strada Naţională, nr. 1281, 

• Horia - Casa fotbalistului, str. Plopului, nr.1 bis, sat Cotu Vameş. 

8 martie 2021 - este disponibilă programarea la vaccinarea împotriva COVID-19, pentru toate persoanele cu 

vârsta peste 18 ani. 

15 martie 2021 – începe vaccinarea împotriva COVID-19 cu vaccinul produs de compania Moderna, în 
următoarele centre de vaccinare:  

• Roznov,  Scoala de arta si meserii,  

• Răucești, Sala de sport stadion. 

13 aprilie 2021 – sunt deschise 6 fluxuri de vaccinare noi, cu vaccinul Pfizer BioNTech: 

• Crăcăoani - Centru de zi pentru copii, 

• Poiana Teiului - After school Poiana Teiului, 

• Săvinești - Cămin Cultural Savinesti, 

• Vânători Neamț - Centru social Vânători Neamţ, 

• Piatra Neamț - Piata Centrala „Sf. Gheorghe”, 

• Roman - Colegiul Tehnic Miron Costin corpul A, Cămin Internat. 

19 aprilie 2021 - vaccinarea la centrul din Bicaz se face cu vaccinul Moderna și cu vaccinul AstraZeneca. 

4 mai 2021 -  începe Campania de vaccinare împotriva covid-19 la nivelul cabinetelor medicilor de familie, cu 

vaccinul Janssen.  
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5 mai 2021 -  Direcția de Sănătate Publică Neamț demarează proiectul-pilot Vaccinare fără programare, în 
următoarele centre: 

• Piatra Neamț - Piața Centrala „Sf. Gheorghe”, 

• Roman - Colegiul Tehnic „Miron Costin” corpul A, clădire „Cămin Internat”, 

• Târgu Neamț - Sală sport - Club Sportiv. 

7 mai 2021 – începe activitatea de vaccinare prin intermediul Caravanelor de vaccinare cu echipele mobile. 

8 mai 2021 - vaccinarea la centrele de vaccinare din Pipirig și Simionești-Cordun va fi făcută cu vaccinul Pfizer. 

15 mai 2021 – se deschid 2 centre de vaccinare de tip drive-through din județul Neamț la Piatra Neamț și Roman. 

25 mai 2021 – se redeschide centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț, pentru 

imunizarea personalului și a pacienților. 

1 iunie 2021 - relocarea centrului de vaccinare cu Pfizer „Grădiniţa cu program normal Ocol” la adresa Piatra 

Neamt, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 24, Piatra Neamţ. 

2 iunie 2021 – in toate centrele de vaccinare cu produsul Pfizer pot fi vaccinați copii cu vârste între 12 și 15 ani. 

12, 13 iunie 2021 – sunt organizate, prin colaborarea Direcției de Sănătate Publică Neamț, a partenerilor din CJCCI 
și autorităților locale, 4 evenimente de vaccinare fără programare, cu vaccinurile Pfizer sau Johnson&Johnson, în: 

• Piatra Neamț – Curtea domnească, 

• Roman – Piața Roman Vodă, 

• Tg. Neamț – Casa și muzeul memorial „Ion Creangă” (parcare), 

• Durău – parcare Hotel Pelerinul. 

19, 20, 21, 26, 27 iunie 2021 – sunt organizate, prin colaborarea Direcției de Sănătate Publică Neamț, a 
partenerilor din CJCCI și autorităților locale, 4 evenimente de vaccinare fără programare, cu vaccinurile Pfizer sau 
Johnson&Johnson, în: 

• Piatra Neamț – Curtea domnească, 

• Roman – Piața Roman Vodă, 

• Tg. Neamț – Casa și muzeul memorial „Ion Creangă” (parcare). 

21 iunie 2021 -  este închis centrul de vaccinare de la Pipirig. 

28 iunie 2021 – demarează programul „Orașul vaccinează satul”. 

1 iulie 2021 – sunt amenajate 2 locații de vaccinare, fără programare, temporare, în: 

• Piatra Neamț – Kaufland Obor (până pe 15 august 2021), 

• Roman – Piața Mare (până pe 9 decembrie 2021). 

2 august 2021 -  este închis centrul de vaccinare de la Răucești. 

28 septembrie 2021 – demarează  vaccinarea cu doza a 3-a pentru toate persoanele care au mai mult de 6 luni de 

la administrarea dozei a doua, cu oricare dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager. 

15 noiembrie 2021 – se închide centrul de vaccinare drive-throu de la Roman. 

29 noiembrie – 17 decembrie 2021 – este amenajat un centru de vaccinare temporar la Curtea Domnească Piatra 

Neamț. 

19 decembrie 2021 – se închide centrul de vaccinare drive-throu de la Roman. 

La 31 decembrie 2021, mai erau deschise 14 centre de vaccinare. 

1 ianuarie 2022 – se închide centrul de vaccinare de la Horia. 

15 ianuarie 2022 – se închide centrul de vaccinare de la Simionești, Cordun. 

18 februarie 2022 – se închid centrele de vaccinare din Zanesti, Roznov și din Bicaz. 
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Activitate vaccinare 
În centrele de vaccinare din județ au fost administrate, în cadrul Campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, 

276.344 de doze de vaccin împotriva COVID – 19, din care 152.200 doza 1 și 90.980 doza 2. Din data de  

28 septembrie 33.164 persoane au fost vaccinate cu doza a 3-a  

 
Figura 1. Doze administrate, în funcție de tipul de vaccin. Sursa: RENV. 

 
Figura 2. Doze totale administrate, în funcție de unitatea vaccinatoare. Sursa: RENV. 

 
Figura 3. Doze administrate, grupe de risc. Sursa: RENV. 
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Figura 4. Doze administrate, pe luni. Sursa: RENV. 

Prin intermediul echipelor mobile de vaccinare au fost administrate 13.950 doze de vaccin, în 655 de activități.  

Conform Registrului Electronic de Vaccinări, la 30 aprilie 2022, 154.827 de persoane cu domiciliul în județul 

Neamț, din care 72.632 cu domiciliul în mediul rural, erau vaccinate anti-COVID cu schemă completă în centrele 

de vaccinare din județ și din țară. 

În realizarea Campaniei de vaccinare din județul Neamț au fost implicate peste 500 de persoane – medici, 

asistenți, registratori din cadrul Centrelor de vaccinare, medici de familie și personalul cabinetelor medicale de 

medicină de familie,  personal din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, SAJ, ISU, STS, MAPN, Poliție, 

Jandarmerie, autorități publice locale, Instituția Prefectului. 

A fost o experienţă extrem de valoroasă, cu multe provocări trecute cu bine, un examen neplanificat, dar pe baza 

căruia am învățat să lucrăm ca o echipă, să ne concentram pe lucrurile care ne unesc şi nu cele care ne despart, să  

învăţăm să ne respectăm chiar şi atunci când avem opinii sau viziuni diferite. 

Mulțumim tuturor pentru colaborare și  pentru implicarea si profesionalismul de care au dat dovada in aceste 16 

luni de Campanie de vaccinare împotriva COVID-19. 
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