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Context



Se estimeaza ca cel 
putin 10 milioane de 
persoane ar trebuie 

vaccinate cu o 
singura doza pentru a 
observa o incetinire a 

pandemiei in 
Romania

• De-a lungul timpului, vaccinurile au avut un 
rol extrem de important in combaterea 
agentilor infectiosi

• Un grad de imunizare a min. 60% din 
populatie, cu cel putin o doza de vaccin, ar
putea determina o incetinire a pandemiei, 
conform statisticilor din Israel

• Tara noastra se confrunta cu mai multe 
provocari in ceea ce priveste atingerea 
acestui prag de imunizare prin vaccinare, 
provocari ce tin de sfera socio-psiho-
culturala, economica si politica

• Se contureaza nevoia unei strategii de 
comunicare care, dincolo de cifre si 
argumente rationale, sa spuna o poveste 
credibila, din care sa nu lipseasca empatia si 
compasiunea diferitelor entitati (ex. autoritati, 
ONG-uri, mediul de business, comunitati
profesionale de medici, etc.) fata de 

dificultatile generate de pandemie, prin care 
populatia a fost si este obligata sa navigheze.



Epi(pan)demiile si vaccinurile

Pandemia de COVID-19 a schimbat viața familiilor de pe intreg mapamondul. Toate masurile luate 

de catre autoritatile din intreaga lume cu scopul de a limita, elimina  sau eradica agentul infectios

au avut si vor continua sa aiba consecinte atat pe termen scurt, cat si pe termen lung in ceea ce 

priveste siguranta, sanatatea, bunastarea financiara si emotionala, perspectivele de viitor. 

Efectele vor fi cu atat mai puternice cu cat lupta impotriva virusului SARS-CoV 2 se va prelungi. 

Istoria a demonstrat ca un rol important în combaterea agenților infectiosi l-au avut si il au 

vaccinurile.

Epidemiile sunt condiționate de standardul de viață al comunității. În ultimii 100 de ani, după 

introducerea terapiei cu antibiotice (mijlocul anilor ’40), nu s-au mai înregistrat epidemii bacteriene, 

dar cele virale au continuat să se succeadă la intervale de câteva decenii.

Sursa: Scurt istoric al pandemiilor: de la variolă, la noul tip de coronavirus | Grigore Mihăescu – UniBuc

https://unibuc.ro/scurt-istoric-al-pandemiilor-de-la-variola-la-noul-tip-de-coronavirus/


Epi(pan)demiile si vaccinurile

Sursa: Scurt istoric al pandemiilor: de la variolă, la noul tip de coronavirus | Grigore Mihăescu – UniBuc

•300 milioane de victime. Prima viroză controlată prin vaccinare globală.

Pandemia de variolă 1870-1874
•360 000 de victime. A început în Siberia și Kazahstan și s-a propagat pe ruta Moscova – Finlanda – Polonia – restul Europei. În 1890 a 

ajuns în America de Nord și în Africa.Pandemia gripală din 1889-1891 
•40-50 milioane, mai ales adulți tineri. În Africa subsahariană au murit circa 1,5 milioane de persoane, iar în India a dispărut o generație 

întreagă.Gripa spaniolă (1918)
•300.000 de morţi in Romania. Cea mai mare catastrofă epidemică din tara noastra. Tifosul nu a fost eradicat imediat, fiind înregistrate 

câteva sute de decese anual până în 1938.Tifosul exantematic (1914-1922)
•A început în Hong Kong și s-a răspândit în China – SUA – Anglia (14000 de morți). Al doilea val al pandemiei (1958) a provocat 1,1 

milioane de decese.Gripa asiatică (1957)
•25 milioane de victime

Epidemia HIV/SIDA (1981)
•Au fost afectate milioane de păsări domestice, 278 de persoane, dintre care 168 de decese. Este un exemplu tipic de pandemie 

provocată de un virus infecțios pentru păsări, care a trecut la om, dar fiind lipsit de contagiozitate, a avut o arie limitată de diseminareGripa aviară (1997-2007)
•80% mortalitate

Epidemia EBOLA 2014-2016
•in absența vaccinării, epidemiile sunt frecvente. Numărul victimelor, de-a lungul diferitelor pandemii, se evaluează la 200 milioane. 

Pentru controlul infecțiilor cu virusul rujeolei se administrează vaccinul atenuat, pe cale orală.Pojarul (rujeola)

https://unibuc.ro/scurt-istoric-al-pandemiilor-de-la-variola-la-noul-tip-de-coronavirus/


Israel, o poveste de succes in era 
Coronavirus
ISRAEL ESTE TARA CU CEA MAI INTENSA SI RAPIDA 
CAMPANIE DE VACCINARE, PRIMA DIN LUME CARE 
RENUNTA LA RESTRICTII.

Toate afacerile sunt deschise, singurele restricții fiind impuse persoanelor 

care se întorc din străinătate. Acestea trebuie să stea în carantină două 

săptămâni dacă nu prezintă un certificat de vaccinare sau unul de 

însănătoșire după boală (test de anticorpi).

Aproximativ 80% din întreaga populație au primit cel primit cel puțin o 

doză de vaccin. În aceste condiții, indicele R, cel care măsoară câte 

persoane poate îmbolnăvi cineva infectat, a coborât sub 0.8, nivel sub 

care se consideră că o epidemie e în declin.

Datele din Israel confirmă la scară largă faptul că atunci când se atinge 

un grad de imunizare cu cel puțin o doză a 60% din populație, apare o 

încetinire evidentă a răspândirii epidemiei.

Această încetinire vine cu o scădere a mortalității, dar și a numărului de 

cazuri grave.

164 DE CAZURI NOI SI 4 DECESE

RAPORTATE IN DATA DE 18 APRILIE, 2021

Sursa: Spotmedia.ro: Cifrele din Israel, un indiciu important și pentru România. Pentru a scăpa de epidemie, trebuie vaccinate 10 

milioane de persoane | Vocile celorlalţi | DW | 22.03.2021



In Romania, atingerea pragului de imunizare de minim 60% 
este o tinta deloc usor de atins tinand cont de o serie de 
aspecte de ordin istoric, social, cultural, economic si politic.

▪ nivelul extrem de scazut al increderii interpersonale si in institutii asa cum 

este demonstrat in lucrarea prof. univ. dr. Daniel David, autorul unor studii 

ample legate de psihologia poporului roman 

▪ sub media europeană la majoritatea indicatorilor-cheie din educatie, 

conform anuntului oficial al Comisiei Europeane (abandon scolar, 

ponderea absolventilor de studii superioare) (1)

▪ comportament precar in ceea ce priveste preventia, din nou, sub media 

europeana in ceea ce priveste ratele deceselor evitabile prin preventie
(2)

▪ rate de imunizare a copiilor printre cele mai scăzute din UE, chiar sub 

tinta recomandata de OMS,  fapt dovedit de mai multe epidemii de 

rujeola inregistrate în ultimii ani în România (2)

▪ rata de vaccinare împotriva gripei în rândul persoanelor în vârstă, de 

asemenea, scazuta - a scăzut semnificativ de la 54 % în 2007 la 8 % în 

2017 (ținta OMS este de 75 %). Printre motive se numara informarea 

insuficientă a populatiei varstnice privind dreptul la vaccinare gratuita și 

faptul ca vaccinurile nu ajung în comunitatile izolate. (2)

▪ lipsa resurselor financiare si provocarile demografice - România 

cheltuiește mai puțin pentru santate decat orice alta tara din UE la care 

se adauga alte tendinte cum ar fi imbatranirea populatiei care pun in 

pericol sustenabilitatea pe termen lung a sistemului medical (2)

▪ Scindarea formatorilor de opinie, dar si a comunitatilor profesionale in 

ceea ce priveste fenomenul pandemic - intre exista si nu exista virusul, 

intre pandemia este o reala amenintare sau doar un fenomen inofensiv, 

intre vaccinarea salveaza vieti/ este eficienta sau, dimpotriva, face rau

populatiei

▪ Masurile de protectie si mai ales restrictiile, de la lockdown pana la 

relaxare si impunerea, din nou, a unora mai severe

▪ Conflictele politice si lipsa de transparenta

▪ Ineditul momentului pe care il traversam si lipsa de predictibilitate

▪ Decesele raportate de diverse tari dupa administrarea vaccinului Astra 

Zeneca

Surse: (1) Educația din România în 2019 se scufundă sub nivelul pe 

care îl avea în 2009, arată Monitorul Comisiei Europene. Suntem la 
mare depărtare de țintele europene - Edupedu.ro) | (2) 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_ro

mania_romanian.pdf

https://www.edupedu.ro/educatia-din-romania-in-2019-se-scufunda-sub-nivelul-pe-care-il-avea-in-2009-arata-monitorul-comisiei-europene-suntem-la-mare-departare-de-tintele-europene/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_romania_romanian.pdf


Prin apasarea negativa si simultana a mai multor
“butoane” emotionale, romanii traiesc si mai multa
neincredere, stres si anxietate

•Sunt create, astfel, premisele unei aderente si mai mari la 

teoriile conspirationiste - globale sau locale – si/ sau fraterizarea

cu minoritati profesionale care contesta gravitatea situatiei sau

masurile de protectie/ de siguranta recomandate de catre

autoritati. 

•Prin falsa impresie pe care o dau, de structurare si control, 

alimenteaza nevoia de claritate si predictibilitate mult

amplificate de contextul pandemic.

David Rock's SCARF Model - Career Skills From Mindtools.com

https://www.mindtools.com/pages/article/SCARF.htm


Scopul cercetarii



Estimarea 
numarului de 
persoane care 
sunt decise sa se 
vaccineze si 
identificarea 
segmentelor de 
populatie care 
refuza/ nu iau in 
calcul 
vaccinarea

Obiective aditionale

• Intelegerea motivelor pentru care 
populatia refuza sa se vaccineze;

• Influenta antecedentelor COVID-19 
asupra intentiei de vaccinare;

• Beneficiile percepute ale vaccinarii;

• Nivelul subiectiv de informare a 

populatiei in ceea ce priveste campania 
de vaccinare;

• Principalele surse de informare despre 
vaccinare;

• Profilarea socio-demografica a celor 

deschisi, respectiv, care refuza 
vaccinarea.



Abordarea
metodologica



Coordonatele metodologice ale 
cercetarii

• Perioada de desfasurare a studiului: 5 – 13 aprilie, 2021

• Populatia tinta: persoanele din Romania, care au cel putin 16 ani impliniti, din toate mediile

de rezidenta, urban si rural

• Marimea esantionului: 1,010 persoane

• Esantion: probabilistic (numere apartinand tuturor operatorilor de telefonie mobila au fost 

generate aleator si, ulterior, apelate in vederea desfasurarii interviurilor cu posesorii acestora)

• Tehnica de culegere a datelor: interviuri telefonice pe baza unui chestionar structurat

• Post-stratificare: procedura de ponderare a datelor a fost aplicata cu scopul de a anula 

distorsiunile care au avut loc in procesul de esantionare ca urmare a ratelor de participare 

la sondaj diferite inregistrate in randul populatiei. Caracteristicile in raport cu care au fost 

ajustate distributiile astfel incat acestea sa respecte structurile INSSE au fost: genul, varsta, 

educatia, mediul de rezidenta, marimea localitatii si regiunea.



Statistici

Populatia rezidenta a Romaniei la data de 1 ian. 2020 

(conform INSSE)

• national: 19,328,838

• national, 16+: 16,092,345

• 54% urban 

• 46% rural

Numarul de persoane vaccinate impotriva COVID-19 in 

Romania la data de: 

• 5 aprilie: 2,132,024 (13% din total persoane 16+)

• 14 aprilie: 2,421,982 (15% din total persoane 16+) 1,950,000

2,000,000

2,050,000

2,100,000

2,150,000

2,200,000

2,250,000

2,300,000

2,350,000

2,400,000

2,450,000

Numarul de 

persoane

vaccinate in 

Romania



Principalele concluzii



Pana in 5 milioane de persoane se vor vaccina in 
Romania in conditiile in care NU se va modifica
major contextul actual, subiectiv si obiectiv

•Rata de vaccinare estimata pana la finalul anului 2021 este de 27 – 31% din totalul persoanelor
rezidente in Romania, care au implinit cel putin 16 ani si, semnificativ mai mare, in urban (33 - 38%) 
comparativ cu mediul rural (19-23%);

•Educatia este caracteristica care discrimineaza cel mai puternic in ceea ce priveste intentia de 
vaccinare (relatie direct proportionala), de unde si ratele de vaccinare superioare inregistrate in 
orasele mari cu peste 200,000 de locuitori.

•Barbatii sunt mai dispusi sa se vaccineze impotriva COVID-19, in timp ce persoanele pana in 40 de 
ani sunt mai reticente in ceea ce priveste vaccinarea.

•Persoanele care au trait experienta COVID-19 sunt mult mai deschise sa se vaccineze.

•Teama de efecte adverse – pe termen lung sau imediat – este, de departe, motivul principal din 
spatele refuzului de a se vaccina. Al doilea argument, mult mai dificil de gestionat, este
neincrederea alimentata de informatiile contradictorii la care a fost expusa populatia de la debutul
pandemiei si pana in prezent.



Recomandari

• Simplificarea si/ sau oferirea de suport oamenilor in vederea inscrierii pe listele de vaccinare, 

indeosebi a persoanelor din mediul rural, a populatiei varstnice sau cu abilitati digitale reduse. 

Doar putin peste jumatate din cei care vor sa se vaccineze cat mai repede (chiar si azi daca e 

posibil) s-au programat deja - un procent mic de programare se poate observa in randul celor din 

rural, cu nivel de educatie scazut, care NU lucreaza sau care provin din gospodarii mai

numeroase.

• Implicarea medicilor de familie in campaniile de informare (a 4-a cea mai importanta sursa dupa

TV, Internet si cercul de prieteni/ rude/ cunostinte si cu un nivel de preferinta superior site-ului

oficial #RO VACCINARE sau paginii oficiale de Facebook a campaniei de informare despre

vaccinare) 

• Accelerarea procesului de vaccinare astfel incat timpul de asteptare sa se reduca semnificativ

• Elaborarea unei strategii de comunicare cu mesaj puternic emotional care sa transmita empatie si 

compasiune fata de situatia in care se gaseste populatia. Argumentele rationale/ cifrele vor fi 

inutile avand in vedere teama, neincrederea si epuizarea populatiei de a mai metaboliza critic si 

obiectiv argumentele pro sau contra, rationale sau mai putin rationale, ce tin de tema vaccinarii. 

Inversarea rolurilor in care virusul devine principalul adversar este esentiala, la fel povestea in care 

apar figuri agreate si credibile de marea masa a populatiei.



Rezultatele detaliate



Ratele de vaccinare impotriva
COVID-19 (estimare) 



Ratele de vaccinare impotriva COVID-19 estimate pentru anul in curs 
sunt conditionate de contextul in care se gasea respondentul in 
perioada 5 – 13 aprilie 2021 cand s-au desfasurat interviurile cu 
participantii la sondaj

Contextul pandemic care conditioneaza rezultatele exercitiului de estimare se refera la:

•aspectele cu caracter emotional si atitudinal al participantilor la cercetare ce tin de pandemie/ virus/ 

boala/ vaccinare;

•nivelul cantitativ si calitativ al informatiilor despre vaccinuri si vaccinare  pe care populatia le detine sau le 

poate accesa;

•prestigiul producatorilor de vaccinuri anti-COVID-19 (ex. Eficienta, efecte adverse, etc.);

•aspectele cu caracter legislativ si politic cu impact asupra perceptiilor populatiei.

Exercitiul de estimare s-a facut plecand de la urmatoarele premise:

•Marcile de vaccin acceptate/ preferate sunt disponibile;

•Centrele de vaccinare sunt accesibile si NU presupun efort de deplasare;

• Inscrierea pentru vaccinare este facila pentru toate segmentele de populatie.



Rata de vaccinare estimata pana la finalul anului
2021 este de 27 – 31% din totalul persoanelor
rezidente in Romania, care au implinit cel putin 16 ani. 
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Culegerea datelor s-a desfasurat in perioada 5-13 aprilie, 2021



In urban, estimam o rata de vaccinare de aprox. 
33 – 38% din totalul persoanelor care au implinit cel
putin 16 ani.
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Culegerea datelor s-a desfasurat in perioada 5-13 aprilie, 2021



In rural, rata de vaccinare estimata este
semnificativ mai mica, de aprox. 19 – 23% din 
totalul persoanelor care au implinit cel putin 16 ani.
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TOTAL -

sc. 

pesimist

TOTAL -

sc. 

optimist

URBAN -

sc. 

pesimist

URBAN -

sc. 

optimist

RURAL -

sc. 

pesimist

RURAL -

sc. 

optimist

PERSOANE VACCINATE 2,238,647 2,238,647 1,649,192 1,649,192 589,455 589,455

PROSPECTI 2,084,237 2,804,567 1,240,769 1,658,078 843,468 1,146,488

cat mai curand, chiar si azi daca ar fi posibil 1,007,078 1,258,847 630,204 787,755 376,874 471,092

In urmatoarele saptamani 646,151 861,535 390,976 521,302 255,175 340,233

Peste 2 - 3 luni 355,664 533,496 180,313 270,470 175,351 263,027

Peste 3 - 6 luni 47,805 95,611 25,887 51,773 21,919 43,838

Peste 6 - 12 luni 15,126 30,252 5,802 11,604 9,324 18,647

Peste 1 an 12,413 24,826 7,587 15,175 4,825 9,651

PERSOANE VACCINATE PANA LA FINALUL ANULUI 
(estimare)

4,322,885 5,043,214 2,889,962 3,307,271 1,432,923 1,735,943

RATA DE VACCINARE PANA LA FINALUL ANULUI 
(estimare)

27% 31% 18% 21% 9% 11%

Culegerea datelor s-a desfasurat in perioada 5-13 aprilie, 2021



Nivelul de educatie discrimineaza major populatia in 
ceea ce priveste intentia de vaccinare. Cu cat nivelul 
este mai ridicat, cu atat si rata de vaccinare mai mare.  
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Culegerea datelor s-a desfasurat in perioada 5-13 aprilie, 2021



Barbatii sunt mai dispusi sa se vaccineze impotriva
COVID-19, in timp ce persoanele pana in 40 de ani 
sunt mai reticente in ceea ce priveste vaccinarea.
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Culegerea datelor s-a desfasurat in perioada 5-13 aprilie, 2021



Estimam rate de vaccinare mai mari in regiunile Bucuresti-Ilfov si Centru, in timp ce in 
regiunea Nord-Est se poate observa cea mai mare rezistenta impotriva vaccinarii.   
Cei care au trecut deja prin boala, de asemenea, sunt mai receptivi la ideea de 
vaccinare. 
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Culegerea datelor s-a desfasurat in perioada 5-13 aprilie, 2021



Vaccinul produs de AstraZeneca este la fel de cunoscut ca Pfizer si 
Moderna, gradul de acceptare este, insa, semnificativ mai mic.
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% din cei care au in intentie sa se vaccineze 
N=366

Notorietate Acceptare



Beneficii si bariere



Aproximativ o treime din populatia Romaniei 16+ considera
vaccinarea ca fiind foarte eficienta atat impotriva infectarii
cu virusul SARS-CoV 2, cat si impotriva unor forme grave de 
COVID-19, in caz de infectare. 
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Deloc

eficienta

Eficienta vaccinului impotriva

formelor grave de COVID’19
N=1,010



60% dintre romani considera ca riscurile asociate vaccinarii
sunt cel putin la fel de mari ca beneficiile. Pentru mai putin
de 20% din populatia investigata, beneficiile depasesc cu 
mult riscurile.  

17%

23%

36%

14%
10%

Beneficiile sunt mult mai

mari decat riscurile

Beneficiile sunt mai mari

decat riscurile

Vaccinarea are in egala

masura si beneficii si riscuri

Riscurile sunt mai mari

decat beneficiile

Riscurile sunt mult mai mari

decat beneficiile

Eficienta vaccinului impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV 2
N=1,010



Considera ca vaccinarea este

foarte eficienta impotriva

infectarii

Considera ca vaccinarea este foarte

eficienta impotriva unor forme grave de 

COVID-19

Considera ca beneficiile sunt mult mai 

mari decat riscurile

Total 29% 35% 17%

16 - 19 23% 40% 8%

20 - 29 18% 22% 11%

30 - 39 19% 28% 13%

40 - 49 26% 34% 20%

50 - 59 33% 38% 23%

60 - 69 43% 42% 19%

70 sau mai mult 41% 43% 17%

Educatie elementara 25% 31% 5%

Educatie medie 31% 35% 21%

Educatie superioara 38% 46% 37%

Bucuresti 37% 39% 27%

Urban > 200.000 36% 40% 22%

Urban 100.000-200.000 32% 36% 30%

Urban < 100.000 30% 30% 20%

Rural 26% 35% 10%

Nu a facut boala 29% 34% 16%

A facut boala 34% 39% 28%

Persoane vaccinate 64% 64% 39%

Intentioneaza cat mai repede 46% 54% 36%

Intentioneaza in urmatoarele 3 luni 38% 47% 23%

Intentioneaza peste mai mult de 3 luni 34% 41% 14%

Nu sunt vaccinate si nici nu 

intentioneaza 6% 11% 2%



Teama de efecte adverse – pe termen lung sau 

imediat – este, de departe, motivul principal din 

spatele refuzului de a se vaccina. 

Al doilea argument, mult mai dificil de 
gestionat, este neincrederea alimentata de 

informatiile contradictorii la care a fost expusa 

populatia de la debutul pandemiei si pana in 

prezent.

1 din 10 romani imbratiseaza teoriile 

conspirationiste, iar pentru 1 din 10 propria 

imunitate nu justifica dobandirea de anticorpi 
prin vaccinare.

32%

28%

14%

10%

10%

9%

6%

Efecte daunatoare si

adverse pe termen lung

Neincredere (nespecific)

Teama de efecte adverse

amplificata de prezenta

unor afectiuni cronice

Teorii conspirationiste

Imunitate buna

Neincredere in eficienta

vaccinului

Lipsa beneficiilor post-

vaccinare



32%

28%

14%

10%

10%

9%

6%

Efecte daunatoare si adverse pe termen

lung

Neincredere (nespecific)

Teama de efecte adverse amplificata de

prezenta unor afectiuni cronice

Teorii conspirationiste

Imunitate buna

Neincredere in eficienta vaccinului

Lipsa beneficiilor post-vaccinare
Motiv mult mai frecvent invocat de catre persoanele 

sub 30 de ani.

Persoanele sub 30 de ani mai inclinate sa creada in 

astfel de teorii.

Intr-o masura mai mare folosit ca si argument de 

barbati,  sub 40 de ani, cu educatie superioara

Motiv invocat in mai mare masura de catre barbati,  

cu educatie medie.

O preocupare mai mare in randul femeilor, din toate 

categoriile de varsta, mai putin grupa 16 – 19.

Argument mentionat, indeosebi, de femei cu varste 

peste 60 de ani

-



Efecte adverse (termen 
lung/ imediat)| verbatims  

“Mi-e teama de efecte adverse“

“Imi e frica sa ma vaccinez”

“Sunt oameni care au murit de la vaccin / imi e teama de 
moarte”

“Teama de declansare a altor boli din cauza vaccinului”

“Nu cred ca vaccinul este sigur”

“Teama de tromboze”

“Am diverse boli si nu stiu cum va reactiona corpul meu la 
vaccin”

“Am alergii“



Teorii conspirationiste | 
verbatims  

“Nu cred in virus”

“Nu cunosc pe nimeni cu COVID”

“Virusul nu e atat de grav pe cat se zice (e doar o 

gripa, o raceala)”

“Vaccinul are scopuri ascunse”

“Suntem cobai / se fac teste pe noi”



Lipsa beneficiilor post-
vaccinare| verbatims  

“E inutil, nu ii vad rostul, nu vad avantaje in a ma 

vaccina“

“Chiar daca ma vaccinez, restrictiile raman”

“Daca nu m-am imbolnavit de covid, nu am de ce 

sa fac vaccinul”



Canale de informare



Putin mai mult
de jumatate
din populatia
investigata
considera ca 
este informata
despre
campania de 
vaccinare care 
se desfasoara
in Romania.

12%

9%

28%

24%

28%

1 - detin foarte

putine informatii

/aproape deloc

2 3 4 5 - foarte

multe/sunt la

curent cu

ultimele noutati

Gradul de informare in ceea ce priveste vaccinarea 

anti-COVID-19
N=1,010



Nivelul de informare despre campania de vaccinare din Romania 
este semnificativ mai ridicat in randul celor cu educatie superioara si
in grupele de varsta 40 – 49, respectiv, 60 - 69

51%
48%

55%

38%
42%

48%

61%

47%

62%

49%
44%

51%

73%

56%

48%

Total Femeie Barbat 16 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 sau mai

mult

Educatie

elementara

Educatie

medie

Educatie

superioara

Lucreaza Nu lucreaza

Detin (foarte) multe informatii despre campania de vaccinare din Romania



Persoanele vaccinate, dar si cele care vor sa se vaccineze cat mai
repede au fost si cele mai preocupate sa se informeze despre
campanie. La fel si cei din urban (in special, locuitorii oraselor mari) si
cei care au trecut prin boala.

51%
56%

63%

54% 53%
46%

50%

61%

70%
63%

58%

42%
38% 38%

Detin (foarte) multe informatii despre campania de vaccinare din Romania



TV-ul, Internetul si cercul de 
prieteni/ rude/ cunostinte sunt 

cele mai utilizate canale de 
informare. 

Doar pentru persoanele peste
60 de ani, medicul de familie

este al 3-lea cel mai important 
reper in ceea ce priveste

informarea despre vaccinare.

Persoanele cu educatie
superioara au apelat intr-o 

masura mare si la alte cadre 
medicale (ex. Medici 

specialisti), acestea
devansand atat medicul de 

familie, cat si cercul de 
prieteni/ rude/ cunostinte. 

81%

61%

58%

40%

34%

34%

26%

14%

2%

2%

1%

TV

Internet

Prieteni/ rude/ cunostinte

Medicul de familie

Radio

Alte cadre medicale (ex. Medici

specialisti, asistente, etc.)

Alte persoane din gospodarie

Ziare

Angajator / seviciu

Alte surse

Nu m-am informat



Pagina oficiala de Facebook 
si site-ul official #RO 

VACCINARE au o rata de 
utilizare foarte mica relativ la 

restul canalelor (31% si, 
respectiv, 28%)

fiind preferate, in special, de 
catre persoanele pana in 40 

de ani, cu educatie
superioara, din mediul urban.

Retelele de socializare sunt o 
sursa extrem de importanta, 

indeosebi, pentru cei pana in 
30 de ani, dar si pentru cei

care resping ideea de 
vaccinare.

61%

39%

31%

28%

27%

25%

25%

21%

2%

2%

1%

Internet

Retele de socializare

Pagina oficiala de Facebook a campaniei

de informare despre vaccinare

Site-ul oficial #RO VACCINARE

Canalul Youtube

Site-urile ziarelor

Paginile de Facebook ale ziarelor

Bloguri/ forumuri

Angajator / seviciu

Alte surse

Nu m-am informat



Existenta antecedentelor
COVID-19



12% dintre participanti
declara ca au fost infectati

cu virusul SARS-CoV 2.

• 7 din 10  sustin ca si-au facut un test in vederea 
confirmarii infectiei;

• Doua treimi apreciaza forma bolii ca fiind 
asimptomatica sau usoara/ medie fara pneumonie;

• 8% dintre cei care au facut boala declara ca au avut o 
forma severa, care a necesitat tratament cu oxigen.

12%

Incidenta antecedentelor COVID-19
(conform declaratiilor participantilor la studiu)

N=1,010 

10%

53%

30%

8%

Fara simptome Usoara/ medie, fara

pneumonie

Medie, cu febra si

semne de

pneumonie, fara

necesitate de

tratament cu oxigen

Severa, cu semne de

pneumonie, cu

necesitate de

tratament cu oxigen

Forma bolli
(conform aprecierilor facute de cei care au trecut prin boala)

N=118 



Incidenta COVID-19 este de aproape 2 
ori mai mare in randul celor cu 
educatie superioara si, implicit, in 
orasele mari (incl. Bucuresti) in care 
aceasta categorie este supra-
reprezentata.

Diferenta foarte mare intre nivelele de 
educatie ar putea fi justificata mai putin 
de conduita de preventie si masurile de 
protectie adoptate, cat mai ales de:
- nevoia mai puternica a acestor categorii de 

persoane de a furniza raspunsuri dezirabile, 

oferind astfel o imagine favorabila despre ei 

insisi pentru a se proteja si/ sau pentru a NU 

atrage asupra lor consecinte neplacute;

- capacitatea redusa de a diagnostica boala. 

Semnificativ mai multe persoane cu 

educatie mica si medie care declara 
ca s-au imbolnavit de COVID-19 nu si-
au facut testul in vederea confirmarii 
infectiei.

12%

9% 9%

19%

14%

8%

11%

9%

12%

20%

16%

9%

17%

10%

12%

22%
20%

14%

10%
8%

15%

10%
9%

11%
9%

18%

11%

15%

Incidenta antecedentelor COVID-19
(conform declaratiilor participantilor la studiu)



Profilele socio-demografice



Distributia dupa 
nivelul de educatie

Educatia este una dintre caracteristicile populatiei 

care discrimineaza puternic in ceea ce priveste 

intentia de vaccinare. Cu cat nivelul este mai ridicat, 

cu atat ratele de vaccinare - din prezent, dar si 

asteptate la final de an – sunt mai mari.

Total

(N=1010)

Persoane 

vaccinate

(N=212)

Intentioneaza in 

urmatoarele 3 

luni

(N=306)

Intentioneaza 

peste mai mult 

de 3 luni

(N=60)

Nu sunt vaccinate 

si nici nu 

intentioneaza

(N=432)

Educatie 
elementara

40% 24% 32% 47% 52%

Educatie medie 45% 49% 48% 44% 42%

Educatie 
superioara

15% 27% 20% 9% 6%

Procentele sunt ponderate astfel incat esantionul sa reproduca structurile INSSE in raport cu urmatoarele caracteristici: genul, varsta, educatia, mediul de rezidenta, marimea 

localitatii si regiunea. Ponderea persoanelor vaccinate in esantionul total a fost, de asemenea, ajustata astfel incat rata de vaccinare estimata pe baza sondajului sa 

corespunda ratei de vaccinare oficiale aferenta perioadei in care s-a desfasurat culegerea datelor (5-13 aprilie, 2021)



Distributia dupa 
gen

Daca proportia femei/ barbati in randul 

persoanelor vaccinate pana in prezent (13 

aprilie 2021) este echilibrata, in randul 

prospectilor, barbatii sunt supra-reprezentati.

Total

(N=1010)

Persoane 

vaccinate

(N=212)

Intentioneaza in 

urmatoarele 3 

luni

(N=306)

Intentioneaza 

peste mai mult 

de 3 luni

(N=60)

Nu sunt vaccinate 

si nici nu 

intentioneaza

(N=432)

Femeie 52% 50% 44% 51% 58%

Barbat 48% 50% 57% 49% 42%

Procentele sunt ponderate astfel incat esantionul sa reproduca structurile INSSE in raport cu urmatoarele caracteristici: genul, varsta, educatia, mediul de rezidenta, marimea 

localitatii si regiunea. Ponderea persoanelor vaccinate in esantionul total a fost, de asemenea, ajustata astfel incat rata de vaccinare estimata pe baza sondajului sa 

corespunda ratei de vaccinare oficiale aferenta perioadei in care s-a desfasurat culegerea datelor (5-13 aprilie, 2021)



Distributia dupa 
varsta

Intr-o masura mai mare, resping ideea de 

vaccinare persoanele sub 40 de ani.

Total

(N=1010)

Persoane 

vaccinate

(N=212)

Intentioneaza in 

urmatoarele 3 

luni

(N=306)

Intentioneaza 

peste mai mult 

de 3 luni

(N=60)

Nu sunt vaccinate 

si nici nu 

intentioneaza

(N=432)

16 - 19 5% 2% 5% 15% 5%

20 - 29 12% 5% 10% 15% 17%

30 - 39 17% 6% 16% 24% 23%

40 - 49 19% 19% 19% 7% 21%

50 - 59 16% 19% 19% 10% 13%

60 - 69 16% 22% 18% 17% 12%

70 sau mai mult 15% 27% 14% 12% 10%

Procentele sunt ponderate astfel incat esantionul sa reproduca structurile INSSE in raport cu urmatoarele caracteristici: genul, varsta, educatia, mediul de rezidenta, marimea 

localitatii si regiunea. Ponderea persoanelor vaccinate in esantionul total a fost, de asemenea, ajustata astfel incat rata de vaccinare estimata pe baza sondajului sa 

corespunda ratei de vaccinare oficiale aferenta perioadei in care s-a desfasurat culegerea datelor (5-13 aprilie, 2021)



Distributia dupa 
ocupatie

Persoanele active, intr-o masura mai mare, 

iau in calcul vaccinarea.

Total

(N=1010)

Persoane 

vaccinate

(N=212)

Intentioneaza in 

urmatoarele 3 

luni

(N=306)

Intentioneaza 

peste mai mult 

de 3 luni

(N=60)

Nu sunt vaccinate 

si nici nu 

intentioneaza

(N=432)

Lucreaza 41% 47% 45% 32% 37%

NU lucreaza 59% 53% 55% 68% 63%

Procentele sunt ponderate astfel incat esantionul sa reproduca structurile INSSE in raport cu urmatoarele caracteristici: genul, varsta, educatia, mediul de rezidenta, marimea 

localitatii si regiunea. Ponderea persoanelor vaccinate in esantionul total a fost, de asemenea, ajustata astfel incat rata de vaccinare estimata pe baza sondajului sa 

corespunda ratei de vaccinare oficiale aferenta perioadei in care s-a desfasurat culegerea datelor (5-13 aprilie, 2021)



Distributia dupa 
mediul de rezidenta

Rural-ul se evidentiaza printr-o deschidere mai mica in 

ceea ce priveste vaccinarea impotriva COVID-19. 

Conform estimarilor, pana in prezent – 13 aprilie – doar 

un sfert dintre persoanele vaccinate provin din mediul 

rural.

Total

(N=1010)

Persoane 

vaccinate

(N=212)

Intentioneaza in 

urmatoarele 3 

luni

(N=306)

Intentioneaza 

peste mai mult 

de 3 luni

(N=60)

Nu sunt vaccinate 

si nici nu 

intentioneaza

(N=432)

Urban 54% 74% 59% 53% 42%

Rural 46% 26% 41% 47% 58%

Procentele sunt ponderate astfel incat esantionul sa reproduca structurile INSSE in raport cu urmatoarele caracteristici: genul, varsta, educatia, mediul de rezidenta, marimea 

localitatii si regiunea. Ponderea persoanelor vaccinate in esantionul total a fost, de asemenea, ajustata astfel incat rata de vaccinare estimata pe baza sondajului sa 

corespunda ratei de vaccinare oficiale aferenta perioadei in care s-a desfasurat culegerea datelor (5-13 aprilie, 2021)



Distributia dupa 
marimea localitatii

Pana in prezent – 13 aprilie, 2021 – campania 

de vaccinare pare sa fi avut cel mai mare 

succes in orasele mari, cu peste 200,000 de 

locuitori.

Total

(N=1010)

Persoane 

vaccinate

(N=212)

Intentioneaza in 

urmatoarele 3 

luni

(N=306)

Intentioneaza 

peste mai mult 

de 3 luni

(N=60)

Nu sunt vaccinate 

si nici nu 

intentioneaza

(N=432)

Bucuresti 9% 12% 11% 10% 5%

Urban > 200k 11% 20% 12% 9% 7%

Urban 100-200k 8% 10% 8% 2% 8%

Urban < 100k 26% 32% 28% 32% 21%

Rural 46% 26% 41% 47% 58%

Procentele sunt ponderate astfel incat esantionul sa reproduca structurile INSSE in raport cu urmatoarele caracteristici: genul, varsta, educatia, mediul de rezidenta, marimea 

localitatii si regiunea. Ponderea persoanelor vaccinate in esantionul total a fost, de asemenea, ajustata astfel incat rata de vaccinare estimata pe baza sondajului sa 

corespunda ratei de vaccinare oficiale aferenta perioadei in care s-a desfasurat culegerea datelor (5-13 aprilie, 2021)



Distributia dupa 
regiune

Regiunile BUCURESTI-ILFOV si CENTRU sunt mai 

bine reprezentate in segmentul celor care au 

luat sau iau in calcul vaccinarea, spre deosebire 

de regiunea NORD EST care este supra-

reprezentata in randul celor care o resping.

Total

(N=1010)

Persoane 

vaccinate

(N=212)

Intentioneaz

a in 

urmatoarele 

3 luni

(N=306)

Intentione

aza peste 

mai mult 

de 3 luni

(N=60)

Nu sunt 

vaccinate si 

nici nu 

intentioneaza

(N=432)

Regiunea NORD-VEST 13% 12% 14% 9% 13%

Regiunea CENTRU 12% 18% 10% 10% 10%

Regiunea NORD-EST 16% 12% 14% 28% 19%

Regiunea SUD-EST 12% 8% 13% 9% 14%

Regiunea SUD-MUNTENIA 16% 12% 16% 11% 17%

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 12% 17% 15% 15% 8%

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 10% 11% 11% 7% 10%

Regiunea VEST 9% 10% 7% 11% 10%

Procentele sunt ponderate astfel incat esantionul sa reproduca structurile INSSE in raport cu urmatoarele caracteristici: genul, varsta, educatia, mediul de rezidenta, marimea 

localitatii si regiunea. Ponderea persoanelor vaccinate in esantionul total a fost, de asemenea, ajustata astfel incat rata de vaccinare estimata pe baza sondajului sa 

corespunda ratei de vaccinare oficiale aferenta perioadei in care s-a desfasurat culegerea datelor (5-13 aprilie, 2021)



Distributia dupa 
marimea 

goaspodariei

Persoanele care provind din gospodarii mai 

numeroase sunt mai putin dispuse sa se 

vaccineze.

Total

(N=1010)

Persoane 

vaccinate

(N=212)

Intentioneaza in 

urmatoarele 3 

luni

(N=306)

Intentioneaza 

peste mai mult 

de 3 luni

(N=60)

Nu sunt vaccinate 

si nici nu 

intentioneaza

(N=432)

1 persoana 10% 14% 8% 9% 9%

2 persoane 31% 43% 34% 22% 23%

3 persoane 20% 19% 21% 14% 22%

4 persoane 18% 13% 20% 20% 20%

5 persoane sau 
mai mult

21% 11% 18% 35% 26%

Procentele sunt ponderate astfel incat esantionul sa reproduca structurile INSSE in raport cu urmatoarele caracteristici: genul, varsta, educatia, mediul de rezidenta, marimea 

localitatii si regiunea. Ponderea persoanelor vaccinate in esantionul total a fost, de asemenea, ajustata astfel incat rata de vaccinare estimata pe baza sondajului sa 

corespunda ratei de vaccinare oficiale aferenta perioadei in care s-a desfasurat culegerea datelor (5-13 aprilie, 2021)



Distributia dupa 
structura gospodariei

Cele mai refractare la ideea de vaccinare sunt 

persoanele care provin din gospodarii cu copii sub 16 

ani. Acestea sunt gospodariile in care grupa de varsta 

20 – 49 este supra-reprezentata, categorie cu intentie 

mai putin pronuntata de a se vaccina.

Total

(N=1010)

Persoane 

vaccinate

(N=212)

Intentioneaza 

in 

urmatoarele 3 

luni

(N=306)

Intentioneaza 

peste mai 

mult de 3 luni

(N=60)

Nu sunt 

vaccinate si 

nici nu 

intentioneaza

(N=432)

Sot/ sotie 69% 76% 68% 65% 68%

Copii sub 16 ani 36% 22% 31% 45% 45%

Copii intre 16 si 18 ani 9% 5% 9% 9% 10%

Alte persoane adulte cu 

varsta intre 19 si 65 de 

ani

40% 28% 44% 48% 43%

Alte persoane adulte cu 

varsta peste 65 de ani
11% 10% 13% 10% 11%

Niciuna, locuiesc singur 10% 14% 8% 9% 9%
Procentele sunt ponderate astfel incat esantionul sa reproduca structurile INSSE in raport cu urmatoarele caracteristici: genul, varsta, educatia, mediul de rezidenta, marimea 

localitatii si regiunea. Ponderea persoanelor vaccinate in esantionul total a fost, de asemenea, ajustata astfel incat rata de vaccinare estimata pe baza sondajului sa 

corespunda ratei de vaccinare oficiale aferenta perioadei in care s-a desfasurat culegerea datelor (5-13 aprilie, 2021)


