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ÎNTREBARE 

Către: Ministerul afacerilor interne 
În atenția: Ministrului afacerilor interne, domnul Ion-Marcel VELA 
De la: Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU, deputat PSD, Circumscripția electorală Nr. 10, 
Buzău 
Obiectul întrebării: Datele oficiale din Informarea COVID-19 

Domnule ministru, 

De la începutul pandemiei de SARS-Cov-2, autoritățile au repetat constant cetățenilor 
că trebuie să se informeze doar din surse oficiale. Deși acest mesaj este unul logic, am observat 
neconcordanțe în cifrele prezentate în cadrul informărilor transmise pe canalele de comunicare 
oficiale ale ministerului pe care îl conduceți. 

Vă voi oferi drept exemplu perioada 20-23 septembrie: 

În data de 20 septembrie numărul total oficial de persoane confirmate ca fiind infectate 
cu noul coronavirus (COVID-19) era de 112 781. Dintre acestea, 89 771 erau persoane 
vindecate, 4 435 persoane decedate, 7 120 era numărul total de persoane internate cu COVID-
19, 12 160 de  persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus erau în izolare la domiciliu, 
iar 6 752 de persoane se aflau în izolare instituționalizată. 

La un calcul simplu, ar trebui ca numărul adunat al persoanelor din toate aceste 
categorii să fie egal cu cel al numărului total de persoane confirmate ca fiind infectate cu 
COVID-19. 

89 771 + 4 435 + 7 120 + 12 160 + 6 752 = 120 238 

Observăm, așadar că din adunarea numărului de persoane din categoriile prezentate 
oficial, rezultă un număr cu 7451 de persoane mai mult decât numărul total al celor confirmate 
ca fiind infectate. 

În data de 21 septembrie numărul total oficial de persoane confirmate ca fiind infectate 
cu noul coronavirus (COVID-19) era de 113 589. Dintre acestea, 90 649 erau persoane 
vindecate, 4 458 persoane decedate, 7 240 era numărul total de persoane internate cu COVID-
19, 11 228 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus erau în izolare la domiciliu, 
iar 6 829 de persoane se aflau în izolare instituționalizată. 

90 649 + 4 458 + 7 240 + 11 228 + 6 829 = 120 404 
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Observăm, și în acest caz, o diferență de 6815 persoane între numărul total de persoane 
confirmate ca fiind infectate cu COVID-19 pe teritoriul României și numărul total rezultat din 
adunarea celor din diferite categorii prezentate oficial. 

În data de 22 septembrie numărul total oficial de persoane confirmate ca fiind infectate 
cu noul coronavirus (COVID-19) era de 114 648. Dintre acestea, 92 169 erau persoane 
vindecate, 4 503 persoane decedate, 7 119 era numărul total de persoane internate cu COVID-
19, 11 090 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus erau în izolare la domiciliu, 
iar 7 566 de persoane se aflau în izolare instituționalizată. 

92 169 + 4 503 + 7 119 + 11 090 + 7 566 = 122 447 

O diferență de 7799 persoane. 

În data de 23 septembrie numărul total oficial de persoane confirmate ca fiind infectate 
cu noul coronavirus (COVID-19) era de 116 415. Dintre acestea, 93 558 erau persoane 
vindecate, 4 550 persoane decedate, 7 061 era numărul total de persoane internate cu COVID-
19, 8 917 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus erau în izolare la domiciliu, 
iar 6 959 de persoane se aflau în izolare instituționalizată. 

93 558 + 4 550 + 7 061 + 8 917 + 6 959 = 121 045 

O diferență de 4630 persoane. 

Având în vedere cele expuse, și faptul că numărul de cazuri de noul coronavirus 
COVID-19 stă la baza calculelor pentru scenariile de deschidere a școlilor, a posibilității de a 
efectua călătorii, a desfășurării activităților agenților economici și a desfășurării în bune 
condiții a activității în multe alte domenii, vă întreb: 

 Sunt datele prezentate de Grupul de Comunicare Strategică reale? 
 Dacă da, cum explicați diferența dintre numărul total de persoane confirmate ca fiind 

infectate prezentat oficial și cel care reiese din suma celor 5 categorii de date 
prezentate? 

Solicit răspuns în scris. 

 

Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU, Deputat 

Circumscripția electorală nr. 10, Buzău 




