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ÎNTREBARE

Către: domnul prim-ministru Florin Vasile Cîțu și către Comitetul Național de

Coordonare a Activităților privind Vaccinarea Împotriva COVID 19

De la: Beniamin Todosiu - deputat în circumscripția nr. 1 - Alba

Obiectul întrebării: Situația la zi cu campania de vaccinare contra Covid-19,

dozele de vaccin pe care le aruncăm zilnic și suma costurilor aferente acesteia

Stimate domnule prim-ministru,

În calitate de șef al executivului, sunteți persoana cea mai în măsură pentru a ne răspunde la o serie

de întrebări privitoare la campania de vaccinare. Vă rugăm să ne transmiteți în scris răspunsurile

dumneavoastră la aceste întrebări:

1. Câte doze de vaccin au fost achiziționate de Guvernul României de la începutul pandemiei și

până acum?

2. Câte doze de vaccin au fost pierdute pentru că au expirat? Câte doze de vaccin au fost

pierdute din cauza depozitării, transportului incorect? Câte doze de vaccin s-au pierdut din cauza

numărului insuficient de persoane pentru folosirea unui flacon?

3. Câte doze de vaccin au fost donate de România altor state și care sunt acestea, indicând

cantitatea care le-a fost donată?

4. Câte centre de vaccinare mai sunt operaționale în prezent și care este numărul de persoane

care le deservesc (asistenți, medici, personal de pază)?
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5. Care este valoarea la zi a sumelor plătite pentru personalul care a deservit centrele de

vaccinare? Sunt întârzieri în plata acestora? (dacă da vă rugăm să specificați când a fost efectuată

ultima plată și pentru ce lună).

6. Guvernul României intenționează să mai achiziționeze doze de vaccin? În ce cantitate și de

la ce producători?

7. Câte doze de vaccin mai sunt disponibile în prezent la nivelul României pentru vaccinarea

gratuită a populației?

Vă rugăm să dispuneți ca o copie a acestui răspuns să ne fie transmisă la adresa de e-mail

beniamin.todosiu@cdep.ro. Vă mulțumim!

29/09/2021 Dep. Beniamin Todosiu
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