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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Din data de 15 ianuarie 2021 debutează etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva 

virusului SARS-coV-2.  

Astfel, se pot face programări la vaccinare, începând cu ora 15.00, pentru persoanele eligibile 

în această etapă, în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login. 

Imunizarea propriu-zisă a persoanelor care se încadrează în această a doua fază va începe pe 

data de 18 ianuarie 2021. 

Au prioritate la vaccinarea împotriva COVID-19 persoanele cu grad ridicat de risc: vârstnicii 

din centrele rezidențiale, adulții de peste 65 de ani, adulții care suferă de boli cronice și persoanele 

care desfășoară activități esențiale. 

Din categoria persoanelor care suferă de boli cronice face parte orice persoană, indiferent de 

vârstă, care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, 

inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni 

pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, 

afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, 

pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți 

infectați cu HIV/SIDA). 

Reamintim faptul că, persoanele respective se pot programa pentru vaccinare prin medicii de 

familie pe lista cărora sunt înscriși.  

În cazul în care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin următoarele 

modalități: 

 prin call center unic: 021.4144425 

 prin call center pus la dispoziție de D.S.P. Galați: 021.414.44.36 

 prin intermediul oricărui alt medic de familie 

 prin structurile de asistență socială de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale 

(U.A.T). 

Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani se pot programa la vaccinarea împotriva COVID 

utilizând oricare dintre următoarele modalități: 



 individual, prin intermediul platformei (https://programare.vaccinare-

covid.gov.ro/auth/login); 

 prin contul unui aparținător, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot înscrie 

până la 10 persoane); 

 prin call center unic: 021.4144425 

 prin call center pus la dispoziție de D.S.P. Galați: 021.414.44.36 

 prin intermediul medicilor de familie; 

 prin structurile de asistență socială de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale 

(U.A.T). 

Persoanele care desfășoară activități esențiale vor fi programate în baza propunerilor făcute 

de angajator. 

Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă au sau nu asigurare 

de sănătate. 

Platforma generează documentul care confirmă programarea și care conține data, ora și 

centrul de vaccinare atât pentru prima doză cât și pentru rapel. Vă rugăm să respectați, întocmai, 

aceste date, iar în situația în care nu vă puteți prezenta, vă rugăm să anulați programarea prin 

intermediul platformei, cu cel puțin o zi înainte de prezentarea la centrul de vaccinare. 

După anulare, vă puteți reprograma. 

Într-o primă etapă, începând cu data de 18 ianuarie a.c., în județul Galați vor fi deschise 5 

centre de vaccinare și anume: 

Nr. 

Crt. 
Localitate Denumire Adresa 

 1. Galaţi Centrul Sala Sporturilor Str. Stadionului, nr. 1-7 

 2. Galaţi Centrul Patinoarul Galaţi Bd. Coşbuc, nr. 253 

 3. Galaţi Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Aristide 

Serfioti” Galaţi 

Str. Traian, nr. 119 

 4.  Galaţi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. 

Ioan” Galaţi Centrul de Recuperare 

Str. Constructorilor, nr. 29 

5. Tecuci Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci Str. Costache Conachi, nr. 35 
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