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SOLICITARE DE MODIFICARE A METODOLOGIEI DE SUPRAVEGHERE A BOLII COVID-19 

– ARGUMENTAȚIE MEDICALA - 

 

CONFORM  DEFINIȚIILOR  ȘI CLASIFICĂRII  CAZURILOR DIN ACTUALA  METODOLOGIE,  NUMĂRUL DE CAZURI 

„CONFIRMATE” DE BOALĂ COVID-19  ESTE EGAL CU NUMĂRUL DE TESTE RT-PCR POZITIVE!   

Se acordă deci, nejustificat, o importanță exagerată unui simplu test de laborator. RT-PCR nu este un test de diagnostic clinic, el are doar rolul de a 

confirma sau de a infirma o suspiciune de boală stabilită pe baza simptomelor clinice.  
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Pe de altă parte, testarea sistematică a persoanelor fără simptome adaugă în mod artificial la numărul de cazuri de boală COVID-19 care se 

raportează la nivel național. Pe baza acestor cifre se iau decizii politice care limitează drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor. Pe de altă parte 

observăm că aceste măsuri nu au dus la oprirea pandemiei! 

La cererea noastră de modificare a definițiilor de caz, INSP aduce în Întâmpinare argumentul că România s-a aliniat la prevederile Organizației Mondiale 

a Sănătății și ale Centrului European de Control al Bolilor în scopul asigurării „comparabilității datelor epidemiologice la nivel european și mondial”.  

În primul rând, OMS are o definiție mult mai flexibilă și mai nuanțată a cazurilor, deci România NU s-a aliniat la prevederile OMS. 

 (Sursa: WHO COVID-19 Case definition   https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2  ) 

Alinierea la prevederile organismelor internaționale nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere scopul principal al demersurilor de sănătate publică în 

România, anume vindecarea populației și oprirea pandemiei COVID-19. După cum vedem însă, alinierea la prevederile CECB, oricât de corectă din punct 

de vedere politic ar fi, nu ne-a adus stingerea pandemiei. De altfel, nici celelalte țări care s-au aliniat la aceste prevederi nu și-au rezolvat propriile 

probleme referitoare la boala COVID-19, deci alinierea la anumite standarde europene și mondiale, care pot fi parțial greșite, nu este suficientă pentru 

a rezolva o problemă de sănătate publică!  

INSP, ca instituție de importanță națională, nu este obligată să urmeze întocmai toate prevederile instituțiilor europene și internaționale, ci are 

libertatea să aleagă prevederile pe care le consideră potrivite pentru a rezolva o problemă de sănătate publică în România; poate chiar semnala instituțiilor 

internaționale dacă constată că anumite standarde și prevederi necesită modificări. România are nevoie de demersuri inteligente, practice, orientate către 

vindecarea populației. 

  Știința medicală pe care o avem trebuie să ne servească la rezolvarea pandemiei și nu la construirea de statistici și teorii prin 

care se perpetuează starea de confuzie și frică a populației, se prelungesc indefinit și fără rezultat restricțiile sociale! 

 

Metodologia - ultima actualizare din 11.01.2022 

 

Metodologia cu modificarile solicitate Motivare 

Metodologia de supraveghere a 

sindromului respirator acut cu noul 

coronavirus (COVID-19)  
Actualizare 11.01.2022 
https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infectia-2019-

cu-ncov/2928-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-

actualizare-11-01-2022-1/file  

 

I. Denumirea si incadrarea bolii  
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Sindromului respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19) i-au fost atribuite urmatoarele coduri  

CIM:  

• U07.1 - COVID-19 cu virus identificat = valabil 

pentru cazurile CONFIRMATE  

• U07.2 - COVID-19 cu virus neidentificat = 

valabil pentru cazurile SUSPECTE  

Codificarea CIM-10 a COVID-19 in functie de 

tabloul clinic a fost comunicata tuturor directiilor 

de sanatate publica judetene si a mun.Bucuresti.  

Raportarea cazurilor confirmate in Registrul Unic 

de Boli Transmisibile (RUBT) si la CNSISP se va 

face ca “eveniment neobisnuit / neasteptat”.  

 

II. Fundamentare initiala – pag 1 
2019-nCoV (devenit ulterior SARS-CoV-2) este o 

noua tulpina de coronavirus care nu a fost 

identificata pana acum la oameni. Izbucnirile de 

infectii cu coronavirusuri noi in randul oamenilor 

sunt intotdeauna de importanta pentru sanatatea 

publica si genereaza ingrijorare.  

Primele cazuri din EU/EEA au fost confirmate in 

Franta. ECDC considera ca este probabila o 

raspandire viitoare la nivel global.  

Transmiterea inter-umana a fost confirmata, dar 

este nevoie de mai multe informatii pentru a evalua 

dimensiunea acestei transmiteri. Tarile EU/EEA ar 

trebui sa se asigure ca masurile rapide si riguroase 

de prevenire si control al infectiei sunt aplicate in 

jurul cazurilor detectate in EU/EEA, pentru a 

preveni viitoarea transmitere inter-umana sustinuta 

in comunitate si in unitatile sanitare.  

Adaptat dupa ECDC: 

www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  

In acest context, este absolut necesara 

implementarea sistemului de supraveghere a 
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noua tulpina de coronavirus care nu a fost 

identificata pana acum la oameni. Izbucnirile de 

infectii cu coronavirusuri noi in randul oamenilor 

sunt intotdeauna de importanta pentru sanatatea 
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raspandire viitoare la nivel global.  

Transmiterea inter-umana a fost confirmata, dar 

este nevoie de mai multe informatii pentru a evalua 

dimensiunea acestei transmiteri. Tarile EU/EEA ar 
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In acest context, este absolut necesara 

implementarea sistemului de supraveghere a 

Metodologia de supraveghere a bolii COVID-19, 

pe care Institutul Național de Sănătate Publică o 

actualizează periodic începând din ianuarie 2020 

(https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infe

ctia-2019-cu-ncov ) are 20 de ediții succesive 

actualizate, dintre care 9 ediții publicate după 

data de 27 decembrie 2020, când a început în 

România campania națională de vaccinare 

împotriva bolii COVID-19. 

Cele 20 actualizări succesive ale Metodologiei 

conțin diferențe minore de la o actualizare la alta 

și nu abordează problema de sănătate publică 

esențială: de 2 ani asistăm la valuri succesive de 

îmbolnăvire cu diferite tulpini mutante ale 

virusului SARS COV-2, fără ca INSP să prezinte 

o viziune asupra modului concret de oprire a 

pandemiei. În plus, de un an campania de vaccinare 

împotriva bolii COVID-19 merge înainte, cu 

presiuni tot mai mari pentru vaccinarea unui 

procent tot mai mare din populație cu 2, 3, 4 doze 

de vaccin, dar fără rezultat notabil asupra evoluției 

epidemiei de boală COVID-19 în România. 

Campania națională de vaccinare a fost gândită 

ca demersul de sănătate publică care va conduce 
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infectiei umane cu noul coronavirus (2019-nCoV-

devenit ulterior SARS-CoV-2) in Romania. 

infectiei umane cu noul coronavirus (2019-nCoV-

devenit ulterior SARS-CoV-2) in Romania. 

În data de 27 decembrie 2020 a început în 

România campania națională de vaccinare 

împotriva bolii COVID-19. În acest context este 

absolut necesară implementarea în România a 

unui sistem de evaluare a impactului vaccinării 

asupra evoluției bolii COVID-19 în populație și 

a unui sistem de evaluare a siguranței și 

eficacității vaccinurilor împotriva bolii COVID-

19. 

 

la încheierea pandemiei, deci era extrem de 

important de marcat și în Metodologie 

momentul zero, al declanșării acestei campanii, 

pentru a putea compara datele epidemiologice 

de dinainte și de după el. 

Metodologia nu a semnalat în niciun fel 

declanșarea campaniei naționale de vaccinare în 

România, nu a introdus niciun fel de prevederi 

specifice referitoare la supravegherea cazurilor 

de boală COVID-19 în contextul vaccinării în 

masă a populației.  
Conform art.2 al HG nr.1414/2009 pentru 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 

Naţional de Sănătate Publică, INSP are ca scop: 

• prevenirea, supravegherea şi controlul 

bolilor transmisibile şi netransmisibile; 

• monitorizarea stării de sănătate; 

• promovarea sănătăţii şi educaţia pentru 

sănătate; 

• elaborarea reglementărilor în domeniul 

sănătăţii publice 

Vaccinarea este un act medical de prevenție a unei 

boli transmisibile, prin urmare campaniile 

naționale de vaccinare intră în aria de 

competență a sănătății publice. 

Cunoaștem faptul că se fac eforturi considerabile 

pentru vaccinarea unui procent cât mai mare din 

populație, cu scopul declarat de a opri pandemia. 

Prin urmare, în prezent, cunoașterea situației 

epidemiologice a Sindromului respirator acut cu 

noul coronavirus (COVID-19) in Romania nu se 

mai poate limita doar la supravegherea 

cazurilor de boală COVID-19 în general, ci 

trebuie să cuprindă și un sistem de evaluare a 

rezultatelor campaniei naționale de vaccinare 

asupra evoluției bolii COVID-19 în populație, pe 



de o parte, și un sistem de evaluare a siguranței și 

eficacității vaccinurilor, pe de altă parte.  

 

Referitor la evaluarea rezultatelor campaniei 

naționale de vaccinare asupra evoluției bolii 

COVID-19 în populație: 

Acestea nu se limitează la estimarea statusului 

imun postvaccinal, așa cum INSP a scris în 

Întâmpinarea depusă la această Instanță, ci se 

referă la evaluarea eficacității vaccinării în 

prevenirea bolii COVID-19 în populație, ca 

problemă de sănătate publică.  

A reușit vaccinarea să scadă numărul de cazuri 

de boală COVID-19 în populație?  

A oprit vaccinarea transmiterea bolii în 

populație? Și-a îndeplinit campania de 

vaccinare, ca demers de sănătate publică, 

scopul? 

Deși la momentul punerii pe piață a vaccinurilor s-

a sperat că vaccinarea va opri pandemia COVID-

19, iată că astăzi știm că persoanele vaccinate se pot 

îmbolnăvi.  

Daca rezultatele campaniei naționale de 

vaccinare împotriva bolii COVID-19 nu au fost 

la nivelul așteptărilor, ce măsuri concrete, 

reflectate în Metodologie, a luat INSP? 

 

Referitor la principiul evaluării siguranței și 

eficacității vaccinurilor: 

Chiar dacă, așa cum a afirmat INSP în Întâmpinarea 

depusă la Instanță, evaluarea siguranței și 

eficacității vaccinurilor nu fac obiectul activității 

sale directe, totuși Metodologia ar trebui să 

includă acest concept la capitolul 

„Fundamentare inițială”, ca principiu necesar 

de urmat și iată de ce:  



Vaccinarea este un act medical de prevenție a unei 

boli transmisibile, prin urmare campaniile naționale 

de vaccinare intră în aria de competență a sănătății 

publice. 

Toate vaccinurile împotriva bolii COVID-19 au 

primit doar o autorizare condiționată de punere pe 

piață de la Agenția Europeană a Medicamentelor 

(AEM). Autorizarea condiționată se acordă 

medicamentelor/vaccinurilor despre care nu există 

informații suficiente în legătură cu siguranța și 

eficacitatea și implică o supraveghere riguroasă a 

efectelor vaccinării. 

(Sursa: 
Conditional marketing authorisation 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-

authorisation/conditional-marketing-authorisation) 

 

Treptat a devenit evident faptul că vaccinarea nu 

împiedică îmbolnăvirea și nici transmiterea bolii și, 

pe de altă parte, au început să apară în populație 

efecte adverse postvaccinale grave (miocardita, 

pericardita, tromboze, sindromul Guillain-

Barre), despre care AEM a emis avertizări 

oficiale periodice pe site-ul propriu.  

(Surse: 
AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: EMA finds possible link 

to very rare cases of unusual blood clots with low blood 

platelets, April 2021. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-

vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-

blood-clots-low-blood  

 

Comirnaty and Spikevax: possible link to very rare cases of 

myocarditis and pericarditis. July 2021. 
 https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-

possible-link-very-rare-cases-myocarditis-pericarditis  

 

COVID-19 vaccine safety update VAXZEVRIA AstraZeneca 

AB 
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-

safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-

previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-8-september-

2021_en.pdf  
 

Vaccinarea nu previne  decât în mică măsură 

îmbolnăvirea de COVID-19, dar induce în 

populație alte boli, cu evoluție necunoscută pe 

termen lung, cu impact asupra sănătății publice 

pentru decade de acum încolo. 

A devenit clar că vaccinarea împotriva bolii 

COVID-19 este mai mult decât o măsură menită 

să oprească pandemia. Ea generează  treptat o 

problemă de sănătate publică în populație.  

Ce schimbări specifice ale Metodologiei a făcut 

INSP în sensul monitorizării, în colaborare cu 

alte instituții partenere, ale stării de sănătate a 

populației vaccinate, pentru promovarea 

sănătății acestei populații? 

Ce schimbări ale Metodologiei a făcut INSP 

după ce a luat cunoștință despre faptul că 

vaccinurile împotriva bolii COVID-19 afectează 

negativ starea generală de sănătate a unei părți 

a populației vaccinate și, în același timp, au efect 

modest de prevenire a bolii COVID-19? 

 

 

III. Scop – pag 2:  
- Cunoasterea situatiei epidemiologice a 

Sindromului respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19) in Romania si recomandarea de 

masuri / interventii pentru prevenirea aparitiei de 

cazuri secundare sau a unei epidemii pe teritoriul 

Romaniei 
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-Analiza evoluției bolii COVID-19 ca urmare a 

vaccinării în masă a populației;  

În prezent, cunoașterea situației epidemiologice a 

Sindromului respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19) in Romania nu se mai poate limita 

doar la supravegherea cazurilor de boală în 

general, ci trebuie să cuprindă și un sistem de 

evaluare a rezultatelor campaniei naționale de 

vaccinare asupra evoluției bolii COVID-19 în 

populație. 

A reușit vaccinarea să scadă numărul de cazuri 

de boală COVID-19 în populație?  

A oprit vaccinarea transmiterea bolii în 

populație? Și-a îndeplinit campania de 
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-Evaluarea eficacității campaniei de vaccinare 

asupra numărului de cazuri de boală COVID-19 

în România. 

vaccinare, ca demers de sănătate publică, 

scopul? 

 

 

IV. Obiective – pag 2:  

 
- stabilirea parametrilor epidemiologici de baza ai 

infectiei cu SARS-CoV-2:  

• Caracteristicile de persoana, loc si timp ale 

cazurilor; 

• Tabloul clinic de baza (semne si simptome);  

• Conditii fiziologice si medicale pre-existente;  

• Evolutia clinica, rezultatul acesteia si severitatea;  

• Expuneri si istoricul de calatorie  

- urmărirea antecedentelor vaccinale ale cazurilor 

confirmate cu COVID-19: data administrării dozei 

1, data administrării dozei 2, după caz, data 

administrării rapelului, tipul de vaccin primit; 

Informatiile obtinute prin activitatile de 

supraveghere vor fi utilizate si pentru evaluarea de 

risc nationala, precum si in luarea deciziilor in 

cadrul raspunsului. 

 

IV. Obiective:  

 
- stabilirea parametrilor epidemiologici de baza ai 

infectiei cu SARS-CoV-2:  

• Caracteristicile de persoana, loc si timp ale 

cazurilor; 

• Tabloul clinic de baza (semne si simptome);  

• Conditii fiziologice si medicale pre-existente;  

• Evolutia clinica, rezultatul acesteia si severitatea;  

• Expuneri si istoricul de calatorie  

- urmărirea antecedentelor vaccinale ale cazurilor 

confirmate cu COVID-19: data administrării dozei 

1, data administrării dozei 2, după caz, data 

administrării rapelului, tipul de vaccin primit; 

Informatiile obtinute prin activitatile de 

supraveghere vor fi utilizate si pentru evaluarea de 

risc nationala, precum si in luarea deciziilor in 

cadrul raspunsului. 

-Monitorizarea apariției cazurilor de boală 

COVID-19 la persoanele vaccinate; 

-Monitorizarea cazurilor de deces apărute la 

persoanele vaccinate; 

- Implementarea în România a unui sistem de 

supraveghere activă a reacțiilor adverse 

postvaccinale; 

 

 

Deși la momentul punerii pe piață a vaccinurilor s-

a sperat că vaccinarea va opri pandemia COVID-

19, iată că astăzi știm că persoanele vaccinate se pot 

îmbolnăvi. Din acest motiv este important ca INSP 

să introducă în Metodologie monitorizarea apariției 

cazurilor de boală COVID-19 și /sau deces la 

persoanele vaccinate.  

 

Chiar dacă, așa cum a afirmat INSP în Întâmpinarea 

depusă la Instanță, evaluarea propriu-zisă a 

siguranței și eficacității vaccinurilor nu fac obiectul 

activității sale directe, totuși Metodologia ar 

trebui să includă la Obiective acest principiu pe 

baza căruia INSP să inițieze, în colaborare cu 

alte instituții partenere, sau să solicite 

Ministerului Sănătății să inițieze demersuri 

pentru implementarea în România a unui sistem 

de supraveghere activă a reacțiilor adverse ale 

vaccinurilor împotriva bolii COVID-19.  

Iată motivele: 

Subraportarea reacțiilor adverse după vaccinurile 

împotriva bolii COVID-19 în România este o mare 

problemă.  

În răspunsul cu nr. 4779/26.03.2021 primit de 

asociația „Medici pentru consimțământ informat” 

de la Institutul Național de Sănătate Publică, se 

precizează că România nu are un sistem de 

supraveghere activă a reacțiilor adverse ale 

vaccinurilor împotriva bolii COVID-19. 

Supravegherea apariției eventualelor reacții 

adverse postvaccinale se face pe baza unui sistem 

de supraveghere pasivă: pacientul semnalează 

medicului când apare o schimbare în starea sa de 

sănătate după vaccinare, iar medicul ar trebui să o 



raporteze mai departe. Conform răspunsului de mai 

sus, concret, raportarea eventualelor reacții adverse 

care apar în primele 15-20 minute după vaccinare 

se face de către medicii din centrele de vaccinare. 

Reacțiile adverse apărute după aceste 15-20 min ar 

trebui raportate de către medicii cărora li se 

adresează pacienții vătămați sau de către pacienții 

înșiși, online, pe site-ul Agenției Naționale a 

Medicamentului. 

Comunitatea medicilor din România nu este la 

curent cu modul de raportare a reacțiilor adverse 

postvaccinale pentru că în afară de medicii de 

familie, ceilalți medici specialiști nu au fost până 

acum implicați în vaccinarea populației. Medicii în 

general nu cunosc faptul că raportarea reacțiilor 

adverse postvaccinale trebuie făcută pe baza unei 

suspiciuni de vătămare, că au obligația de a 

raporta orice schimbare în starea de sănătate 

apărută după vaccinare la pacient și că 

raportarea nu înseamnă automat stabilirea relației 

de cauzalitate cu vaccinarea.  

Tendința generală a medicilor este să nu raporteze 

reacțiile adverse aduse la cunoștința lor de către 

pacient din mai multe motive: 

1. Medicul, personal, nu crede că există vreo 

relație de cauzalitate cu vaccinarea și nu cunoaște 

faptul că trebuie să raporteze ceea ce pacientul îi 

aduce la cunoștință sau ceea ce singur constată la 

pacient, indiferent de părerea personală referitor la 

existența sau inexistența unei relații de cauzalitate 

cu vaccinul.  

2. Medicul se teme că raportarea unei reacții 

adverse va fi interpretată de autoritățile din sănătate 

ca neîncredere în siguranța vaccinurilor și acest 

lucru îi poate aduce deservicii din punct de vedere 

profesional.   



3. Medicul nu cunoaște efectiv modul de 

raportare a reacțiilor adverse ale vaccinurilor 

împotriva bolii COVID-19.  

Toate aceste motive conduc la neraportarea unei 

mari părți a reacțiilor adverse postvaccinale. De 

aceea, un sistem de supraveghere activă a 

reacțiilor adverse postvaccinale ar înregistra cu 

mult mai mare acuratețe reacțiile adverse 

apărute. Este imperios necesar ca Ministerul 

Sănătății, prin INSP, să demareze procedura de 

implementare a acestui sistem în România ! 

 

V. Definitiile de caz pentru Sindromul 

respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19) – pag 2 

 
Criterii clinice  

Orice persoană care prezintă cel puțin unul din 

următoarele semne și simptome:  

- tuse  

- febră  

- scurtarea respirației  

- debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei 

Notă: Pentru copiii cu vârsta pana la 16 ani care 

prezintă manifestări gastro-intestinale (vărsături, 

diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta 

infecția cu SARS-CoV-2.  

 

 

 

Criterii de diagnostic imagistic  

Evidențe radiologice de leziuni compatibile cu 

COVID-19 

 

 

 

 

V. Definitiile de caz pentru Sindromul 

respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19)  

 
Criterii clinice  

Orice persoană care prezintă cel puțin unul din 

următoarele semne și simptome:  

- tuse  

- febră  

- scurtarea respirației  

- debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei 

Notă: Pentru copiii cu vârsta pana la 16 ani care 

prezintă manifestări gastro-intestinale (vărsături, 

diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta 

infecția cu SARS-CoV-2.  

 

 

 

Criterii de diagnostic imagistic  

Evidențe radiologice de leziuni compatibile cu 

COVID-19 

 

 

 

 

 

CONFORM  DEFINIȚIILOR  ȘI 

CLASIFICĂRII  CAZURILOR DIN 

ACTUALA  METODOLOGIE,  NUMĂRUL 

DE CAZURI „CONFIRMATE” DE BOALĂ 

COVID-19  ESTE EGAL CU NUMĂRUL DE 

TESTE RT-PCR POZITIVE! 

Se acordă deci, nejustificat, o importanță exagerată 

unui simplu test de laborator. RT-PCR nu este un 

test de diagnostic clinic, el are doar rolul de a 

confirma sau de a infirma o suspiciune de boală, 

stabilită pe baza simptomelor clinice. 

Pe de altă parte, testarea sistematică a 

persoanelor fără simptome adaugă în mod 

artificial la numărul de cazuri de boală COVID-

19 care se raportează la nivel național. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterii de laborator  

 

Detecția acidului nucleic sau a antigenului SARS-

CoV-2 într-o probă biologică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterii de laborator  

 

- Detecția acidului nucleic sau a antigenului 

SARS-CoV-2 într-o probă biologică  

 

 

- Test  antigen virus influenza tip A/ B în 

secreție nazală și/sau faringiană 

Sau 

- Test de amplificare RT-PCR multiplex 

pentru detecția simultană a SARS-CoV-2 

si virusului gripal A/B (kit comercial in 

uz, disponibil în România) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la solicitarea de introducere la 

criteriile de laborator a testului antigen pentru 

virusurile gripale, ca diagnostic diferențial între 

boala COVID-19 și gripa comună: 

Simptomele respiratorii menționate în Metodologie 

ca și criterii clinice de diagnostic al bolii COVID-

19 sunt nespecifice, pot apărea în orice tip de viroză 

respiratorie sau pneumonie. Este necesar să se 

realizeze diagnosticul diferențial între boala 

COVID-19 și alte afecțiuni respiratorii, cel puțin 

cu gripa de tip A și B. Este necesară introducerea 

la criteriile de laborator a testelor pentru detecția 

virusului gripal A și B.  

Conform criteriilor de diagnostic din actuala 

Metodologie, o parte din cazurile raportate ca și 

boală COVID-19 sunt probabil cazuri de gripa 

sezonieră. Pe baza acestor cifre se iau, la nivel 

politic, măsuri prin care se restrâng drepturi și 

libertăți fundamentale ale cetățenilor. De aceea, 

diagnosticul de boală COVID-19 trebuie să fie 

extrem de precis realizat! 

Faptul invocat în Întâmpinarea INSP, că nu se poate 

introduce testul pentru detecția virusului gripal în 

Metodologia de supraveghere a bolii COVID-19 

pentru că spitalele nu au acces la anumite tipuri de 

teste de laborator, nu reprezintă un argument viabil 

deoarece spitalele se pot dota cu ce este necesar 

dacă INSP le va cere acest lucru. Așa cum 

majoritatea spitalelor au fost dotate cu aparate de 

laborator, cu reactivi, cu consumabile pentru testul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Test de anticorpi din sânge (Ig M și Ig G 

împotriva virusului SARS CoV-2);  

- Test de imunitate celulară din sânge 

(testul de transformare limfoblastică la 

virusul SARS CoV-2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT-PCR, așa se pot găsi resurse și pentru alte teste 

necesare. 

 

Referitor la solicitarea de introducere la 

criteriile de laborator a testelor de imunitate din 

sânge: 

Cerem introducerea la criteriile de laborator și a 

testele de anticorpi și a testului de imunitate 

celulară care sunt necesare pentru diagnosticul de 

laborator al cazului vindecat de boala COVID-19, 

categorie nouă, pe care solicităm ca INSP să o 

introducă în clasificarea cazurilor (vezi mai jos). 

Chiar dacă, așa cum INSP a scris în Întâmpinare, 

CECB nu recomandă folosirea testelor de anticorpi 

pentru diagnosticul bolii COVID-19, noi solicităm 

introducerea lor nu pentru diagnosticul de boală 

COVID-19 acută, ci pentru diagnosticul de caz 

vindecat de boala COVID-19. 

Știm că certificatul digital COVID-19 are trei 

posibilități alternative, vaccinare, test RT-PCR 

negativ sau dovadă de vindecare după boala 

COVID-19. Conform prevederilor din actuala 

Metodologie, singura dovadă de trecere prin boala 

COVID-19 este un test RT-PCR pozitiv în 

antecedente. Aceasta este o greșeala din punct de 

vedere medical care practic reduce alternativele de 

obținere a unui certificat digital la vaccinare sau 

testare RT-PCR.  

Trebuie să privim lucrurile în context social și să 

observăm că există multe persoane care au trecut 

prin boala COVID-19, dar nu au făcut un test RT-

PCR din diferite motive. Aceste persoane pot 

dovedi prin testul de anticorpi că au imunitate 

specifică la virusul SARS-COV-2 și, prin urmare, 

nu sunt un pericol pentru cei din jur. 

Afirmația din Întâmpinare, aceea că anumite 

persoane nu dezvoltă titruri suficient de mari de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anticorpi și că anticorpii scad în timp este 

adevărată, deși nu se confirmă ca regulă generală: 

fiecare persoana reacționează diferit. Pentru aceste 

persoane, există testul de transformare 

limfoblastică care detectează imunitatea așa-numit 

celulară, adică identifică celulele (limfocitele) care 

sunt deja sensibilizate la virusul SARS-CoV-2, care 

persistă în sânge ani de zile, chiar și la persoanele 

care nu au anticorpi la momentul testării. 

Articolul de mai jos a detectat imunitate celulară 

prezentă la 11 ani după infecția cu virusul SARS-

CoV-1: 
(Referințe: 

Ng OW, Chia A, Tan AT, et al. Memory T cell responses 

targeting the SARS coronavirus persist up to 11 years 

post-infection. Vaccine. 2016 Apr 12;34(17):2008-14. doi: 

10.1016/j.vaccine.2016.02.063. Epub 2016 Mar 5. PMID: 

26954467; PMCID: PMC7115611. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115611/  ) 

  

Articolul de mai jos, publicat in iunie 2021, arată 

că, contrar retoricii oficiale, un titru mare de 

anticorpi nu reprezintă un element favorabil în 

evoluția bolii COVID-19, ci dimpotrivă, titrurile 

mari de anticorpi s-au asociat cu formele grave de 

boală COVID-19. În schimb, la formele ușoare de 

boală, s-au detectat titruri modeste de anticorpi, dar 

s-a detectat o activare robustă a imunității celulare 

(mediate prin limfocitele T). La formele severe de 

boală, deși titrul de anticorpi este de multe ori 

enorm, activarea limfocitelor T este modesta. 

Articolul concluzionează că prezența imunității 

celulare robuste și nu titrul de anticorpi mare poate 

fi considerat un factor de prognostic pozitiv în 

evoluția bolii COVID-19. 

(Referință: 
Lafon Eliott, Diem Gabriel, Witting Christina, et al. Potent 

SARS-CoV-2-Specific T Cell Immunity and Low 

Anaphylatoxin Levels Correlate With Mild Disease 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115611/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterii epidemiologice  
Cel puțin unul dintre următoarele:  
- contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 în 

perioada de 10 zile anterioară datei debutului;  

- rezident sau personal al unei instituții pentru îngrijirea 

persoanelor vulnerabile în perioada de 10 zile anterioară 
datei debutului, instituție în care transmiterea SARS-

CoV-2 a fost confirmată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterii epidemiologice  
Cel puțin unul dintre următoarele:  
- contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 în 

perioada de 10 zile anterioară datei debutului;  

- rezident sau personal al unei instituții pentru îngrijirea 

persoanelor vulnerabile în perioada de 10 zile anterioară 
datei debutului, instituție în care transmiterea SARS-

CoV-2 a fost confirmată 

Progression in COVID-19 Patients. Frontiers in 

Immunology, vol.12, 2021, pag. 2171    

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2021.684

014  )      

Din motivele sus-menționate solicităm 

introducerea în Metodologie, ca recomandare, a 

testelor de imunitate, atât pentru imunitatea 

umorala (testele de anticorpi), cât și pentru 

imunitatea celulară (testul de transformare 

limfoblastică la virusul SARS-CoV-2). 

 

 

 

 

 

Clasificarea cazurilor – pag 3 

 
A. Caz posibil  

Orice persoană care întrunește criteriile clinice  

 

B. Caz probabil 

 Orice persoană care întrunește criteriile clinice și 

care are legătură epidemiologică cu un caz 

confirmat SAU Orice persoană care întrunește 

criteriile de diagnostic imagistic  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificarea cazurilor  
 

A. Caz posibil  

Orice persoană care întrunește criteriile clinice  

 

B. Caz probabil 

 Orice persoană care întrunește criteriile clinice și 

care are legătură epidemiologică cu un caz 

confirmat SAU Orice persoană care întrunește 

criteriile de diagnostic imagistic  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORM  DEFINIȚIILOR  ȘI 

CLASIFICĂRII  CAZURILOR DIN 

ACTUALA  METODOLOGIE,  NUMĂRUL 

DE CAZURI „CONFIRMATE” DE BOALĂ 

COVID-19  ESTE EGAL CU NUMĂRUL DE 

TESTE RT-PCR POZITIVE! 

Se acordă deci, nejustificat, o importanță exagerată 

unui simplu test de laborator. RT-PCR nu este un 

test de diagnostic clinic, el are doar rolul de a 

confirma sau de a infirma o suspiciune de boală, 

stabilită pe baza simptomelor clinice. 

Pe de altă parte, testarea sistematică a 

persoanelor fără simptome adaugă în mod 

artificial la numărul de cazuri de boală COVID-

19 care se raportează la nivel național. 

 

 

 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2021.684014
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2021.684014


C. Caz confirmat  

Orice persoană care întrunește criteriile de laborator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Caz confirmat  
Orice persoană care îndeplinește criteriile 

clinice (prezintă semne și/sau simptome 

sugestive) și  întrunește următoarele criterii de 

laborator: 

- test de detecție a acizilor nucleici sau a 

antigenului SARS-CoV-2 într-o probă biologică 

pozitiv; 

- test de detecție antigen gripal A/B 

negativ; 
 

 

 

 

D. Caz vindecat 
Orice persoană care prezintă: 

- anticorpi IgG împotriva virusului SARS CoV-

2 (imunitate umorală prezentă) sau/și  

- test de transformare limfoblastică la SARS 

CoV-2 pozitiv (imunitate celulară prezentă),  

indiferent dacă persoana are sau nu test PCR 

pozitiv în antecedente; 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la categoria „Caz confirmat”: 

În actuala Metodologie se consideră caz confirmat 

orice persoană care are un test de detecție a acizilor 

nucleici (cum este RT-PCR) pozitiv, independent 

de prezența sau absența simptomele clinice.  

Este necesar să se introducă criteriile clinice 

(simptomele) în diagnosticul cazului confirmat. Nu 

se poate susține că asimptomaticul care are test 

PCR pozitiv este un caz confirmat de boală 

COVID-19!  

 

 

 

 

Referitor la categoria „Caz vindecat”: 

Solicităm introducerea acestei categorii care 

corespunde persoanelor care au trecut prin boala 

naturală COVID-19, deoarece este una din cele 3 

alternative ale certificatului digital EU-COVID-

19. În actuala legislație, inspirată din actuala 

Metodologie, se reduce, în mod incorect, dovada 

trecerii prin boala COVID-19 la un test PCR pozitiv 

în antecedente. Aceasta este singura dovadă 

acceptată de autorități pentru obținerea 

certificatului digital EU-COVID-19 de către cei 

care aleg să nu se vaccineze pentru că au trecut prin 

boala naturală. 

Din punct de vedere medical aceasta este o 

greșeală, pentru că dovada cea mai sigură a trecerii 

prin orice boală infecțioasă sunt testele de imunitate 

din sânge: testul de imunitate umorală (prezența 

anticorpilor IgG în sânge) și testul de imunitate 

celulară (testul de transformare limfoblastică).  

Așa cum am arătat mai sus, testul RT-PCR este 

grevat de anumite surse de eroare și nu este un test 

specific pentru confirmarea trecerii printr-o boală 

infecțioasă.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  Caz asimptomatic - presupus 

purtător de virus SARS-COV-2 
Orice persoană fără simptome și/sau semne 

clinice, care prezintă test PCR pozitiv și nu are 

anticorpi IgG în titru protector în sânge sau 

imunitate celulară prezentă 

 

 

 

Referitor la categoria „Caz asimptomatic -

presupus purtător” 

Este necesară introducerea acestei categorii de caz 

care să cuprindă persoanele cu test PCR pozitiv, 

fără simptome specifice bolii COVID-19 și fără 

imunitate față de virusul SARS-CoV-2 (fără 

anticorpi care definesc imunitatea umorală și cu 

rezultat negativ la testul de transformare 

limfoblastică care evaluează imunitatea celulară). 

Aceste cazuri rezultă din politica de testare 

sistematică prin RT-PCR a persoanelor 

asimptomatice.  

Este important să se realizeze și testul de anticorpi, 

pentru că în situația în care o persoană nu are 

simptome, are test RT-PCR pozitiv, dar are 

imunitate împotriva virusului SARS-CoV-2, 

aceasta este de fapt o persoană care a trecut prin 

boală COVID-19 si probabil mai poartă resturi 

virale în faringe. Această persoană va fi introdusă 

în categoria „D. Caz vindecat” 

 

REFERITOR LA TESTUL RT-PCR 

CONSIDERAT ÎN METODOLOGIE UNIC 

CRITERIU DE CONFIRMARE A BOLII 

COVID-19: 

Dincolo de toate controversele din lumea medicală, 

exista două adevăruri incontestabile, care fac ca 

testul RT-PCR pozitiv să nu poată fi considerat ca 

unicul criteriu de confirmare a diagnosticului de 

boală COVID-19: 

- Testul amplifică material genetic, dar nu 

certifică faptul că acest material genetic este 

viabil și că poate infecta o altă persoană; 

exemplul cel mai grăitor este cel al 

persoanelor recent vindecate de boala 

COVID-19, care pot sa aibă testul RT-PCR 



pozitiv mult timp după vindecare, deși ele 

nu mai sunt contagioase; în faringele lor 

există încă material genetic viral, dar care 

nu este viabil, nu este infecțios pentru cei 

din jur; 

- Rezultatul pozitiv sau negativ al testului 

depinde foarte mult de acel Ct (cycle 

threshold), adica de numărul ciclurilor de 

amplificare a materialului genetic recoltat 

de la pacient; cu cât Ct este mai mare, cu 

atât probabilitatea ca testul să fie pozitiv 

este mai mare. Laboratoarele nu folosesc 

același Ct, ci acesta diferă de la un laborator 

la altul. 

În plus, există numeroase surse de eroare ale acestui 

test, care țin de tehnica de laborator în sine.  

(Referințe: 
1. Kebschull Sources of PCR-induced distortions in 

high-throughput sequencing data sets.JM, Zador 

AM. Nucleic Acids Res. 2015 Dec 2;43(21):e143.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26187991/  

 

2. Potapov V, Ong JL (2017) Examining Sources of 

Error in PCR by Single-Molecule Sequencing. 

PLoS ONE 12(1): e0169774. pmid:28060945 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.

pone.0169774  

 
3. Shagin DA, Shagina IA, Zaretsky AR, t al. A high-

throughput assay for quantitative measurement 

of PCR errors. Sci Rep. 2017 Jun 2;7(1):2718.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28578414/  ) 

 

Pe de altă parte, iată că și Centrul European de 

Control al Bolilor  (CECB) a emis în 20 decembrie 

2021 un document în care încurajează laboratoarele 

să își actualizeze metodele de detecție a virusului 

SARS-CoV-2, deoarece testele RT-PCR în uz nu 

au sensibilitate suficient de mare pentru a 

detecta variantele virale emergente. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26187991/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169774
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169774
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28578414/


(Sursa: „Methods for the detection and characterisation of 

SARS-CoV-2 variants – first update 20 December 2021.” 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Me

thods-for-the-detection-and-characterisation-of-SARS-CoV-

2-variants-first-update.pdf ) 

 

Testarea pentru SARS-CoV-2 este obligatorie 

pentru toate cazurile posibile.  

 

Testarea pentru SARS-CoV-2 este obligatorie 

pentru toate cazurile posibile.  

 

Testarea RT-PCR a persoanelor fără semne și 

simptome clinice NU este recomandată. 

 

Testarea RT-PCR sistematică a persoanelor 

fără simptome adaugă în mod artificial la 

numărul de cazuri de „boală COVID-19” care se 

raportează la nivel național.  

Nu se știe dacă aceste persoane transmit sau nu 

boala COVID-19 mai departe pentru că testul RT-

PCR amplifică materialul genetic găsit în fosele 

nazale sau în faringele persoanei testate, fără însă să 

poată preciza dacă acel material viral este viabil, 

dacă persoana în cauză este contagioasă.  

 

 

 Caz probabil de infecție cu VOC Omicron  

Persoana cu rezultat pozitiv la NAAT sau test rapid 

antigenic pentru SARS-CoV-2 SI una dintre 

urmatoarele: esec la detectia genei S sau rezultat 

pozitiv la screening de varianta pentru mutatiile 

caracteristice VOC Omicron sau este contact al 

unui caz probabil sau confirmat cu VOC Omicron  

 Caz confirmat de infecție cu VOC Omicron  

Persoana cu rezultat confirmat prin secventiere 

pentru VOC Omicron 

 

 

 

Nemodificat 

 

Contactul direct este definit ca: 

 - Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu 

un pacient cu COVID-19;  

- Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz 

de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena 

ulterioară a mâinilor); 

- Persoană care a avut contact direct neprotejat cu 

secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. 

 

Nemodificat 

 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Methods-for-the-detection-and-characterisation-of-SARS-CoV-2-variants-first-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Methods-for-the-detection-and-characterisation-of-SARS-CoV-2-variants-first-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Methods-for-the-detection-and-characterisation-of-SARS-CoV-2-variants-first-update.pdf


în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna 

neprotejată de mănușă);  

- Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz 

de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o 

durată de minimum 15 minute;  

- Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala 

de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) 

cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 

minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;  

- Persoană din rândul personalului medico-sanitar 

sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui 

pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul 

personalului de laborator care manipulează probe 

recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul 

corect al echipamentului de protecție.  

 

Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în 

perioada de 10 zile anterioare datei debutului.  

 

Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de 

protectie corespunzator și a respectat distantarea 

fizica NU ESTE CONSIDERATA CONTACT 

DIRECT. 

 

 

Definițiile de caz COVID-19 asociat 

asistenței medicale (IAAM) – pag 4 

 
Sursa SARS-CoV-2: asociată asistenței medicale 

versus transmisă comunitar  

 

Clasificarea cazurilor de COVID-19 ca infecții 

asociate asistenței medicale trebuie să țină cont de 

perioadele de incubație cunoscute la acest moment 

(Lauer SA et al. Ann Intern Med. 2020;172:577-582. 

doi:10.7326/M20-0504), respectiv numărul de zile 

până la debutul simptomelor, sau până la testul de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



laborator pozitiv (indiferent care este primul), după 

admiterea într-o unitate sanitară (în ziua 1), 

evaluarea sursei, prevalența COVID-19 în 

instituție/secție, contactul cu cazuri cunoscute din 

comunitate sau din unitatea medicală, precum și 

orice alte date care indică în mod plauzibil sursa 

infecției.  

În acest sens putem avea următoarele situații:  

 

Caz COVID-19 internat, cu sursă în comunitate:  

- Simptomele prezente la internare sau cu debut în 

ziua 1 sau 2 după admitere;  

- Debutul simptomelor în zilele 3-7 și o suspiciune 

puternică de transmitere în comunitate  

 

Caz COVID-19 internat, cu sursă nedeterminată:  

- Debutul simptomelor în ziua 3-7 după admitere, cu 

informații insuficiente cu privire la sursa de virus 

pentru a-l aloca la o altă categorie  

 

Caz COVID-19 internat, cu sursă probabilă în spital:  

- Debutul simptomelor începând cu a 8-a -14-a zi de 

la internare  

- Debutul simptomelor în ziua 3-7 și o suspiciune 

puternică de transmitere a virusului prin asistența 

medicala acordată 

 

Caz COVID-19 internat în spital, cu sursă în spital - 

Debutul simptomelor în ziua ≥14 după internare  

 

Există și situația în care apar simptome caracteristice 

COVID-19 care debutează într-un interval de 14 zile 

de la externarea dintr-o unitate sanitară (de exemplu, 

reinternare), situație în care sursa de virus poate fi 

comunitară sau nedeterminată. În acestă situație 

evaluarea finală trebuie să țină cont de 

paticularitățile cazului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caz COVID-19 internat, cu sursă probabilă în 

spital:  

- Debutul simptomelor începând cu a 8-a -14-a zi 

de la internare  

- Debutul simptomelor în ziua 3-7 și o suspiciune 

puternică de transmitere a virusului prin asistența 

medicala acordată (se elimină) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de 3-7 zile este mai scurtă decât perioada 

de incubație stipulată peste tot în acest document, 

anume 10 zile de la data contactului infectant. Pe de 

altă parte, perioada de 3-7 zile de la internare este 

folosită și pentru definirea „Caz COVID-19 internat, 

cu sursă în comunitate”. 

 „Suspiciunea puternică”  de transmitere în spital 

este dificil de clarificat dacă pacientul este internat 

doar de 3-7 zile, iar perioada de incubație este 

considerată a fi de 10 zile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notă: Aceste definiții nu se pot aplica în situația 

COVID-19 la personalul medico-sanitar.  

 

 

 

 

Clasificarea sursei de virus în rândul personalului 

medico-sanitar recunoaște aceleași categorii, dar 

trebuie să se bazeze pe o evaluare individuală a 

fiecărui caz privind probabilitatea expunerii la 

cazurile de COVID-19 în cadrul asistenței medicale 

acordate în unitatea sanitara, respectiv în 

comunitate. 

 

 

Notă: Aceste definiții nu se pot aplica în situația 

COVID-19 la personalul medico-sanitar. 

Personalul sanitar asimptomatic, care a purtat 

echipamentul complet de protecție nu poate fi 

considerat sursă de infecție pentru pacienți. 

 

 

Echipamentul de protecție are rolul declarat de a 

împiedica transmiterea agenților patogeni 

respiratorii. În plus, personalul medical semnează 

periodic protocoale care se aplică în toate unitățile 

sanitare din țară, prin care se obligă să respecte 

echipamentul complet de protecție (mască, calotă, 

ochelari de protecție, halat de protecție, botoși, 

mănuși), care protejează atât împotriva agenților 

patogeni aerieni, cât și a celor cu transmitere 

cutanată. În plus, transmiterea bolii COVID-19 de 

către asimptomatici nu a fost demonstrată, este mai 

mult o presupunere. 
Referință: 

Gao M, Yang L, Chen X, et al. A study on infectivity of 

asymptomatic SARS-CoV-2 carriers. Respir Med.2020; 

169:106026.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/  

 

Deces cauzat de COVID-19 – pag 5 
 

 Decesul cauzat de COVID-19 este definit ca 

decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-

19,  

 

 

 

cu excepția situațiilor în care există o altă cauză clară 

de deces care nu poate fi în relație cu COVID-19 (ex. 

traumatism, hemoragie acută majoră, infarct 

miocardic acut, accident vascular cerebral acut, 

septicemie cu germen identificat prin hemocultura 

etc) și la care nu a existat o perioadă de recuperare 

completă între boală și momentul decesului.  

Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu 

poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. 

cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 

trebuie raportat ca și cauză a decesului, 

Deces cauzat de COVID-19 
 

Decesul cauzat de COVID-19 este definit ca 

decesul survenit la un pacient confirmat cu 

COVID-19, adică la pacientul cu semne și 

simptome specifice bolii COVID-19 și care 

îndeplinește și criteriile de laborator, cu 

excepția situațiilor în care există o altă cauză clară 

de deces care nu poate fi în relație cu COVID-19 

(ex: traumatism, hemoragie acută majoră, infarct 

miocardic acut, accident vascular cerebral acut, 

septicemie cu germen identificat prin 

hemocultura, etc.) și la care nu a existat o perioadă 

de recuperare completă între boală și momentul 

decesului. 

Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 

nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de 

ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și 

COVID-19 trebuie raportat ca și cauză a 

 

 

În actuala Metodologie, confirmarea bolii COVID-

19 se face numai prin testul RT-PCR. Simptomele 

tuse, febră, scurtarea respirației, debut brusc al 

anosmiei, ageuziei sau disgeuziei, sunt menționate 

numai pentru încadrarea la „caz posibil” de boală, 

dar în final nu au nicio relevanță pentru confirmarea 

diagnosticului de boală COVID-19. În cadrul 

clasificării cazurilor, actuala Metodologie stabilește 

că reprezintă caz confirmat „orice persoană care 

întrunește criteriile de laborator”. Se ajunge astfel la 

situația în care chiar și o persoană asimptomatică 

poate fi considerată caz confirmat de COVID-19 

dacă are un test PCR pozitiv.  

Astfel, formularea „Decesul cauzat de COVID-

19 este definit ca decesul survenit la un pacient 

confirmat cu COVID-19” se traduce ca „Decesul 

cauzat de COVID-19 este definit ca decesul 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/


independent de condițiile medicale pre-existente 

care se suspectează că au favorizat evoluția 

severă a COVID-19. COVID-19 trebuie 

menționat pe certificatul de deces drept cauză a 

decesului pentru toate persoanele decedate la 

care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a 

cauzat sau a contribuit la deces. 

decesului, independent de condițiile medicale 

pre-existente care se suspectează că au 

favorizat evoluția severă a COVID-19. 

COVID-19 trebuie menționat pe certificatul de 

deces drept cauză a decesului pentru toate 

persoanele decedate la care COVID-19 a 

cauzat sau se presupune că a cauzat sau a 

contribuit la deces.  (se elimină) 

 

Decesul survenit într-o unitate sanitară, la un 

pacient care se internează pentru agravarea 

unei boli cronice preexistente, adică la un 

pacient care prezintă simptomele, semnele 

caracteristice respectivei boli și este confirmat 

prin investigații paraclinice (ex: cancer, 

afecțiuni hematologice, diabet, boli 

neurologice, etc), NU POATE FI 

CONSIDERAT DE CAUZĂ COVID-19 chiar 

dacă îndeplinește criteriile de laborator.  

(pacientul are test RT-PCR pozitiv pentru 

SARS CoV-2). 

Pe certificatul de deces se va trece boala pentru 

a cărei agravare s-a internat pacientul. 

 

Toate cazurile de deces prin boala COVID-19 

trebuie confirmate prin autopsie sau prin 

recoltare de țesut necroptic cu test virologic din 

respectivul țesut. 

 

survenit la orice pacient cu test PCR pozitiv, 

indiferent de simptomele pe care le prezintă, 

simptome caracteristice  bolilor cronice 

preexistente, prin a căror agravare a survenit în 

fapt decesul”.  

Acest mod de formulare este total incorect. Știm că 

există multe circumstanțe care pot determina  

rezultate fals pozitive ale testului PCR.  

(Referință: 
Braunstein GD, Schwartz L, Hymel P, Fielding J. False 

Positive Results With SARS-CoV-2 RT-PCR Tests and 

How to Evaluate a RT-PCR-Positive Test for the 

Possibility of a False Positive Result. J Occup Environ Med. 

2021;63(3):e159-e162.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7934325/ ) 

 

Astfel, pacienți cu diferite boli cronice, internați în 

spital pentru agravarea acestor boli și decedați apoi, 

vor fi declarați ca decedați de COVID-19 doar 

pentru un test RT-PCR pozitiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autopsia este necesară pentru toate cazurile de 

deces presupuse a fi determinate de boala COVID-

19 tocmai pentru a tranșa între deces cauzat de 

comorbiditățile preexistente și deces cauzat de boala 

COVID-19. 

Interzicerea autopsiilor la decesele de COVID-19 a 

fost impusă prin Ordinul ministrului sănătății 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7934325/


nr.436/13 martie 2020, pe baza presupunerii că prin 

autopsie s-ar putea răspândi boala COVID-19. 

Această decizie a fost acceptată și aplicată fără nicio 

analiză de către corpul medical. În prezent, după 22 

luni de pandemie, nu există încă nicio dovadă 

științifică a faptului că virusul SARS-CoV-2 ar 

supraviețui în cadavre și s-ar putea transmite la 

persoanele vii de la cadavre.  

În lipsa autopsiei, diagnosticul de deces prin boală 

COVID-19 se bazează din nou pe un singur test: RT-

PCR. Renunțarea la autopsii încă de la începutul 

pandemiei a fost o decizie lipsită de fundament 

științific. Ni s-a spus că virusul SARS-CoV-2 este 

un virus complet nou, deci nu se știe care este 

tratamentul eficace pentru boala COVID-19. Cu 

toate acestea, s-au interzis autopsiile care ar fi grăbit 

considerabil găsirea unui tratament eficace pentru 

boala COVID-19. Motivul invocat de autoritățile de 

sănătate, acela al transmiterii bolii prin autopsii, este 

absolut nefundamentat științific deoarece nu s-a 

demonstrat supraviețuirea virusului în interiorul 

cadavrelor. 

 

Criterii pentru initierea testarii pentru 

SARS-CoV-2 (format de tabel în versiunea 

originală, pag 6-8) 
https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infectia-

2019-cu-ncov/2928-metodologia-de-supraveghere-a-
covid-19-actualizare-11-01-2022-1/file  

 

Confirmarea prompta a cazului suspect este necesara 

pentru a asigura, rapid si eficient, supravegherea 

epidemiologica a contactilor, implementarea 

masurilor de prevenire si control al infectiei, precum 

si colectarea informatiilor epidemiologice si clinice 

relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infectia-2019-cu-ncov/2928-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-11-01-2022-1/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infectia-2019-cu-ncov/2928-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-11-01-2022-1/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infectia-2019-cu-ncov/2928-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-11-01-2022-1/file


Recomandări de prioritizare a testării 

prin RT-PCR și/sau test rapid antigenic 

pentru SARS-CoV-2:  
Categoria/  RT-PCR/NAAT / Test rapid antigenic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Persoane vaccinate împotriva SARS-

CoV-2 cu schema completă, precum si cele 

care au trecut prin boala, documentata cu 

bilet de externare din spital si/sau 

buletinul de analiza cu rezultat pozitiv, 

dar la care au trecut mai puțin de 180 zile 

de la data primului test pozitiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Persoane simptomatice conform definiţiei de caz- 

da - da*  

Recomandări de prioritizare a testării 

prin RT-PCR și/sau test rapid antigenic 

pentru SARS-CoV-2:  
 

Pentru toate persoanele la care testul RT- PCR 

la SARS-CoV-2 este pozitiv, se va efectua și 

testul RT-PCR pentru detecția virusului gripal 

A/B sau se va efectua de la început test de 

amplificare RT-PCR multiplex pentru detecția 

simultană a SARS-CoV-2 si virus gripal A/B 

(kit comercial in uz, disponibil în România.) 

 

 

A. Persoane vaccinate împotriva SARS-

CoV-2 cu schema completă, precum si 

cele care au trecut prin boala, 

documentata cu: 

• bilet de externare din spital si/sau 

• buletinul de analiza pentru testul de 

anticorpi Ig G împotriva SARS CoV-2 

pozitiv, la care au trecut mai puțin de 

180 zile de la data testului pozitiv.  

• și/sau test de imunitate celulară la 

SARS CoV-2 pozitiv (test de 

transformare limfoblastică la SARS-

COV-2), valabil cel puțin 3 ani; 

• și/sau cu test PCR pozitiv în antecedente 

la care au trecut mai puțin de 180 zile de 

la data testului pozitiv 

 

Prin „test” se înțelege oricare dintre cele trei 

variante de test de mai sus. 

 

 

 

 

 

Dacă se dorește un diagnostic de certitudine al bolii 

COVID-19, trebuie făcut și diagnosticul diferențial 

cu  alte boli respiratorii, care au simptome 

asemănătoare. Având în vedere faptul că pe baza 

numărului de cazuri confirmate se iau decizii 

politice cu caracter de restrângere a drepturilor și 

libertăților fundamentale, este necesar ca 

diagnosticul de certitudine de boală COVID-19 să 

se facă cu mare exactitate. 

 

 

 

 

Dovada trecerii prin boala naturală nu se poate 

reduce la un test PCR pozitiv în antecedente. Cea 

mai specifică dovadă de trecere prin boala naturală 

este testul imunității naturale, documentat fie prin 

testul de anticorpi Ig G la virusul SARS CoV-2, fie 

prin testul imunității celulare (testul de transformare 

limfoblastică la virusul SARS CoV-2). Aceste teste 

nu pot fi excluse de la diagnosticarea trecerii prin 

boala COVID-19. Numeroase studii arată că 

persoanele care au trecut prin boala naturală au 

imunitate robustă, durabilă. 

(Referințe: 

1. Dan JM, Mateus J, Kato Y, et al. 

Immunological memory to SARS-CoV-2 

assessed for up to 8 months after 

infection. Science (New York, N.Y.). 2021 

Feb 5;371(6529):eabf4063. doi: 

10.1126/science.abf4063. Epub 2021 Jan 6.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC79

19858/  

2. Isho B, Abe KT, Zuo M, et al. Persistence 

of serum and saliva antibody responses to 

SARS-CoV-2 spike antigens in COVID-19 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7919858/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7919858/


2. Persoane simptomatice cu rezultat negativ la 

testul pentru antigenul SARS-CoV-2 efectuat în 

unități sanitare sau în alte unități avizate pentru 

testare da * La cabinetul medicului de familie 

testarea se poate face inițial cu test rapid antigenic, 

iar în cazul unui rezultat pozitiv, doar medicii de 

familie din sentinela de ILI recoltează proba de 

exsudat naso-faringian pentru RT-PCR SARS-CoV-

2 și anunță DSP pentru ridicarea probei și transportul 

acesteia la laborator.  

 

B. Persoane nevaccinate împotriva SARS-CoV-2, 

persoane cu schema de vaccinare incompletă, 

persoane care au trecut prin boală, dar la care au 

trecut mai mult de 180 zile de la data primului 

test pozitiv, persoane care nu au avut niciodată 

boala 

 1.Persoane simptomatice da  

2. Persoane simptomatice cu rezultat negativ la 

testul pentru antigenul SARS-CoV-2, efectuat în 

unități sanitare sau în alte unitati avizate pentru 

testare da  

3. Contacți direcți ai cazurilor confirmate, în a 3-a – 

a 5-a zi de la contact, inclusiv personal 

medicosanitar si auxiliar da 

4. Pacienţi cu maximum 48 de ore înainte de 

procedura de transplant (asimptomatici) şi donatorii 

de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice 

înainte de donare; pacienți cu transplant de organe, 

ţesuturi şi celule stem hematopoietice aflați în 

tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări 

din perioada de monitorizare posttransplant – 2 teste 

la 24 de ore interval da  

5. Pacienţi asimptomatici cu imunosupresie* în 

contextul bolii sau indusă medicamentos, cu 

maximum 48 de ore înainte de internarea în spital în 

cazul testarii RTPCR/NAAT, iar în cazul testarii cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patients. Sci Immunol. 2020 Oct 

8;5(52):eabe5511.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33033173/   

3. Ni L, Ye F, Cheng ML, Feng Y, et al. 

Detection of SARS-CoV-2-Specific 

Humoral and Cellular Immunity in 

COVID-19 Convalescent Individuals. 

Immunity. 2020 Jun 16;52(6):971-977.e3.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC71

96424 /    

4. Ng OW, Chia A, Tan AT, et al. Memory T 

cell responses targeting the SARS 

coronavirus persist up to 11 years post-

infection. Vaccine. 2016 Apr 

12;34(17):2008-14.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC71

15611/   

5. Sheila F Lumley et al. An observational 

cohort study on the incidence of SARS-

CoV-2 infection and B.1.1.7 variant 

infection in healthcare workers by 

antibody and vaccination status. Clinical 

Infectious Diseases, 2021;, ciab608. 

 https://doi.org/10.1093/cid/ciab608   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33033173/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196424%20/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196424%20/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115611/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115611/
https://doi.org/10.1093/cid/ciab608


teste antigenice rapide, testare în ziua internarii sau 

cu o zi anterior internării da  

6. Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de 

chimioterapie și/sau radioterapie: - Pacienți 

oncologici asimptomatici aflați în curs de 

chimioterapie – cu maximum 48 de ore inainte de 

fiecare cură, respectiv de fiecare prezentare la spital 

pentru monitorizare, în cazul testării 

RTPCR/NAAT, iar în cazul testării cu teste 

antigenice rapide, testare în ziua internării sau cu o 

zi anterior internării - Pacienți oncologici 

asimptomatici aflați în curs de radioterapie – înainte 

de prima ședință și apoi la 14 zile, până la terminarea 

curei, indiferent de testul utilizat  

7. Pacienți oncologici asimptomatici înainte de 

intervenții operatorii sau manevre invazive, cu 

maximum 48 de ore înaintea intervenției 

/manoperei, în cazul testării RT-PCR/NAAT, iar în 

cazul testării cu teste antigenice rapide, testare în 

ziua internarii sau cu o zi anterior internării da 

8. Însoțitorii pacienților copii de la punctele 5., 6. și 

7., precum și însoțitorii copiilor cu COVID-19, în 

ziua internării sau cu o zi anterior internării da  

9. Pacienți hemodializaţi asimptomatici - de 2 ori pe 

lună, indiferent de testul utilizat da  

10. Persoane instituționalizate asimptomatice, 

inclusiv pacienții cronici psihiatrici cu durata de 

internare care depășește o lună, la internare, 

persoane din penitenciare, la admiterea în unitate și 

ulterior cu frecvența menționată da de 4 ori pe lună  

11. Personalul de îngrijire din centre rezidențiale, 

secțiile de psihiatrie cronici și personalul din 

penitenciare da de 4 ori pe lună  

12. Gravidele asimptomatice care se află în carantină 

la domiciliu (avand istoric de calatorie sau care au 

fost contact direct cu un caz confirmat), în ziua a 3-

a – a 5-a da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Gravidele care se află în carantină la 

domiciliu (având istoric de călătorie sau care 

au fost contact direct cu un caz confirmat),vor 

fi testate numai dacă dezvoltă simptome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testarea asimptomaticilor este o risipă de resurse 

întrucât nu există consens asupra transmiterii bolii 

de către asimptomatici. Dimpotrivă, există studii 

care arată că transmiterea bolii de la persoane 

asimptomatice nu a fost demonstrată.  

(Referință: 
Gao M, Yang L, Chen X, et al. A study on infectivity of 

asymptomatic SARS-CoV-2 carriers. Respir Med. 

2020;169:106026.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/  ). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/


 

Actualizare din data de 28.01.2022 
 
C. În vederea prevenirii aparitiei focarelor de infectie cu 
SARS-CoV-2 in randul personalului medico-sanitar si 
auxiliar din unitatile sanitare cu paturi este 
recomandata efectuarea unui test rapid antigenic zilnic 
sau cel putin de doua ori pe saptamana, indiferent de 
statusul vaccinal si de trecerea prin infectie, daca 
aceasta a avut loc cu mai mult de 90 de zile anterior. 

 

 

C. În vederea prevenirii aparitiei focarelor de infectie 
cu SARS-CoV-2 in randul personalului medico-sanitar 
si auxiliar care prezintă semne și simptome 
specificice bolii COVID-19 (care se încadrează în 
categoria „caz posibil”) din unitatile sanitare cu paturi 
este recomandata efectuarea unui test rapid 
antigenic zilnic sau cel putin de doua ori pe 
saptamana, indiferent de statusul vaccinal si de 
trecerea prin infectie, daca aceasta a avut loc cu mai 
mult de 90 de zile anterior. 

 

 

Testarea periodică a personalului medical 

asimptomatic este inutilă. 

C.În vederea supravegherii, prevenirii şi limitării 

infecţiilor asociate asistenţei medicale cu SARS-

CoV-2, personalul medico-sanitar si auxiliar 

asimptomatic care face parte din una din 

categoriile de mai jos: 

 

 - nevaccinat împotriva SARS-CoV-2 sau cu 

schema de vaccinare incompletă si care nu a 

avut niciodată boala;  

 

- nevaccinat împotriva SARS-CoV-2 sau cu 

schema de vaccinare incompletă si care a 

trecut prin boală, dar la care au trecut mai 

mult de 180 zile de la data primului test 

pozitiv,  

se va testa* prin test rapid antigenic la 

interval de 3 zile sau prin test RT-PCR/NAAT 

o data la 7 zile. 

 Conducerea unitatii medico-sanitare are obligatia 

verificarii rezultatului testarii si a instituirii 

masurilor care se impun.  

Testarea periodică poate înceta dacă 

personalul face dovada vaccinării 

complete.  

 

Punctul C. de la pag 9 se elimină în 

întregime 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testarea asimptomaticilor este o risipă de resurse 

întrucât nu există consens asupra transmiterii bolii 

de către asimptomatici. Dimpotrivă, există studii 

care arată că transmiterea bolii de la persoane 

asimptomatice este inexistentă.  

(Referința: 
Gao M, Yang L, Chen X, et al. A study on infectivity of 

asymptomatic SARS-CoV-2 carriers. Respir Med. 

2020;169:106026.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423 / ) 

 

Testarea personalului medical asimptomatic, 
indiferent de statusul vaccinal, este deci total inutilă, 

după cum am motivat mai sus. 

În al doilea rând, la definirea criteriilor de 

recunoaștere a trecerii prin boala naturală, în 

Metodologie se ignoră tocmai imunitatea naturală 

dobândită de o mare parte a personalului sanitar care 

a trecut cu bine prin boală încă dinainte de 

introducerea vaccinării. Metodologia limitează 

dovada trecerii prin boala COVID-19 la un test PCR 

pozitiv în antecedente.  

Testele cele mai specifice pentru confirmarea 

trecerii prin boală sunt testele de imunitate din 

sânge: testul de anticorpi IgG la SARS CoV-2 și 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423%20/


*Aceasta testare se solicita in urmatoarele situatii:  

- in conditiile in care rata cumulata a incidentei 

cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile, din 

unitatea administrativ teritoriala, raportata la 1000 

de locuitori este mai mare sau egala cu 1,5;  

- pentru unitati sanitare care ingrijesc pacienti 

confirmati cu varianta delta a SARS-CoV-2, 

indiferent de rata de incidenta din unitatea 

administrativ teritoriala  

 

Personalul medico-sanitar si auxiliar 

asimptomatic vaccinat împotriva SARS-CoV-2 

cu schema completă, precum si cel care a trecut 

prin boala, dar la care au trecut mai puțin de 180 

zile de la data primului test pozitiv, documentat 

cu bilet de externare din spital si/sau buletinul de 

analiza cu rezultat pozitiv, nu necesita testare 

periodica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigatii de laborator  
Testările pot fi realizate prin tehnici de amplificare a 

acizilor nucleici (NAAT/RT-PCR) și/sau teste 

antigenice rapide pentru SARS-CoV-2, în unități 

sanitare, unități pentru persoane instituționalizate, 

spitale/secții de îngrijire bolnavi cronici, unități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraful de mai jos se elimina 

 

(Personalul medico-sanitar si auxiliar 

asimptomatic vaccinat împotriva SARS-CoV-2 

cu schema completă, precum si cel care a trecut 

prin boala, dar la care au trecut mai puțin de 

180 zile de la data primului test pozitiv, 

documentat cu bilet de externare din spital 

si/sau buletinul de analiza cu rezultat pozitiv, 

nu necesita testare periodica.) 

 

Se înlocuiește cu: 

 

Personalul medical asimptomatic, indiferent 

de statusul vaccinal, nu necesită testare 

periodică. 

 

 

 

 

 

Investigatii de laborator  
Testările pot fi realizate prin: 

• tehnici de amplificare a acizilor nucleici 

(NAAT/RT-PCR) și/sau test antigenic rapid 

pentru SARS-CoV-2,  

testul de transformare limfoblastică la SARS CoV-

2, care pune în evidență imunitatea celulară. 

Imunitatea celulară este de mult mai lungă durată 

decât imunitatea reprezentată de anticorpi (ani de 

zile). Dacă se dorește identificarea personalului 

medical care are deja imunitate împotriva SARS-

CoV-2 trebuie introduse aceste două teste.   

Excluderea din Metodologie a testării anticorpilor 

face imposibilă identificarea personalului medical 

care are deja imunitate naturală împotriva bolii 

SARS-CoV-2 pentru că testarea PCR nu poate 

detecta imunitatea deja dobândită. 

Testarea periodică a personalului medical 

sănătos, care poartă echipament specific de 

protecție în timpul serviciului, care, în plus, a 

trecut deja prin boală, nu are sens, este o risipă 

de resurse.  

Prevederea conform căreia testarea periodică 

„poate înceta” dacă personalul face dovada 

vaccinării complete, punctează clar presiunea 

care se face asupra cadrelor medicale pentru 

vaccinare. Scopul declarat al testării periodice 

este „limitarea infecțiilor cu SARS-COV-2 

asociate asistenței medicale”.  

 

Întrucât în prezent se știe că vaccinarea 

nu împiedică îmbolnăvirea, testarea 

periodică care încetează doar după 

vaccinare este o formă instituționalizată 

de hărțuire a personalului medical! 
 

Testele de amplificare a acizilor nucleici 

(NAAT/RT-PCR) și/sau testele antigenice rapide nu 

pot fi singurele teste acceptate in Metodologie. 

De la caz la caz, pentru confirmarea diagnosticului 

clinic, pentru diagnostic diferențial cu alte boli 

respiratorii sau pentru confirmarea statusului de 



închise (ex.penitenciare) și alte unități avizate pentru 

testare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testul RT-PCR este considerat ”standard 

de aur”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesara recoltarea de probe conform Anexei 1 

si, in cazul testării prin RT-PCR/NAAT, trimiterea 

lor catre laborator, insotite de Formularul de însoțire 

a probei recoltate din Anexa 2. Personalul de 

laborator va respecta cu strictete precautiile necesare 

prevenirii imbolnavirilor cu SARS-CoV-2. Pacienții 

pot fi testați și pentru alți patogeni respiratori, dar 

acest lucru nu trebuie sa intârzie testarea pentru 

SARS–CoV-2. Deoarece coinfecțiile sunt posibile, 

pacienții care îndeplinesc definiția de caz ar trebui 

testați pentru SARS-CoV-2 indiferent de prezența 

unui alt patogen respirator. Setul minim de probe 

recomandat a se preleva pentru diagnostic include:  

• Test de amplificare RT-PCR multiplex 

pentru detecția simultană a SARS-CoV-2 si 

virusului gripal A/B 

• Test de anticorpi Ig G la SARS CoV-2 

• Test de imunitate celulară (test de 

transformare limfoblastică la SARS-CoV-2) 

în unități sanitare, unități pentru persoane 

instituționalizate, spitale/secții de îngrijire bolnavi 

cronici, unități închise (ex.penitenciare) și alte 

unități avizate pentru testare.  

 

 

 

Testul RT-PCR trebuie actualizat din punct de 

vedere al tehnicii de laborator pentru a detecta 

și tulpinile virale mutante, conform 

recomandării Centrului European de Control 

al Bolilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindecat de boala naturală COVID-19 este necesară 

folosirea și a altor teste de laborator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul European de Control al Bolilor  (CECB) a 

emis în 20 decembrie 2021 un document în care 

încurajează laboratoarele să își actualizeze metodele 

de detecție a virusului SARS-CoV-2, deoarece 

testele RT-PCR în uz nu au sensibilitate suficient 

de mare pentru a detecta variantele virale 

emergente. 

(Sursa: „Methods for the detection and characterisation of 

SARS-CoV-2 variants – first update 20 December 2021.” 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Met

hods-for-the-detection-and-characterisation-of-SARS-CoV-2-

variants-first-update.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Methods-for-the-detection-and-characterisation-of-SARS-CoV-2-variants-first-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Methods-for-the-detection-and-characterisation-of-SARS-CoV-2-variants-first-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Methods-for-the-detection-and-characterisation-of-SARS-CoV-2-variants-first-update.pdf


- Probe din tractul respirator superior (tampon sau 

spălătură nazofaringiană și orofaringiană) sunt 

recomandate pentru testare la debutul infecției, în 

principal la cazurile asimptomatice sau ușoare. 

Testarea combinată a probelor nazofaringiene și 

faringiene crește sensibilitatea detecției virusurilor 

respiratorii. Astfel, se recomandă utilizarea de 

tampoane de Dacron sau poliester, cu tija de plastic 

și descărcarea ambelor tampoane de exsudat 

nazofaringian și faringian, în (același) tub cu mediu 

de transport pentru virusuri (VTM). și/sau 

 - Probe din tractul respirator inferior sunt 

recomandate în stadiile avansate de boală sau la 

pacienții cu suspiciune înaltă de infecție și rezultate 

negative pentru probele respiratorii superioare.  

Se pot preleva: spută, dacă este produsă spontan (nu 

se recomandă sputa indusă din cauza riscului crescut 

de transmitere prin aerosoli) și/sau aspirat 

endotraheal sau lavaj bronhoalveolar, prelevate de la 

pacienții cu afectare respiratorie acuta severă. De la 

decesele înregistrate la cazuri suspecte de COVID-

19 se vor recolta probe necroptice de plămân care 

vor fi trimise la laborator pentru diagnostic 

virologic.  

Recoltarea nu este, de regulă, necesară pentru 

cazurile confirmate anterior, pe baza exsudatului 

nasofaringian, faringian sau a aspiratului traheo-

bronşic şi nici la cazurile cu rezultat negativ pentru 

virus SARS-CoV-2 în aceste probe. Detalii privind 

recoltarea produselor patologice și testele de 

laborator se regasesc in Anexa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recoltarea de probe necroptice de plămân cu 

diagnostic virologic este necesară pentru toate 

cazurile de deces declarat din cauză COVID-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenul virologic al probelor necroptice de 

plămân este necesar pentru a tranșa între deces 

cauzat de comorbiditățile preexistente și deces 

cauzat de boala COVID-19. 

 

 

 

RT-PCR specific de variantă  

În condițiile co-circulației în România a variantei 

Delta si a variantei Omicron (in crestere), se 

recomandă achiziționarea, cu prioritate, de kituri 

  

Observație:  

Eforturile financiare de a achiziționa kituri care 

să detecteze varianta Omicron nu au finalitate 

pentru tratarea pacienților afectați,  întrucât 



care să permita detecția mutațiilor caracteristice 

acestor variante.  

 

Secvențierea  

Se efectuează în vederea detectării noilor variante ale 

SARS-CoV-2 care determină îngrijorare (VOC). 

  

Criteriile epidemiologice și de laborator 

recomandate pentru selecția cazurilor pentru 

secvențiere sunt următoarele: 

 • cazurile cu eșec la detecția, prin RT-PCR, a țintei 

genice S în cadrul pre-screening-ului;  

• cazuri confirmate cu istoric de călătorie în afara 

țării sau în țară sau care au avut contact direct cu 

persoane revenite din alte țări, în perioada de 2-14 

zile anterioară debutului sau în perioada de 14 zile 

anterioară confirmării (pentru asimptomatici);  

• cazuri confirmate provenind din zone în care este 

detectată creșterea rapidă a numărului de cazuri;  

• contacți direcți simptomatici/asimptomatici ai 

cazurilor confirmate cu una din noile variante;  

• contacți direcți (maximum 5) din focare în care a 

fost detectat un caz cu o nouă variantă;  

• cazuri reinfectate (la minimum 180 de zile de la 

vindecarea primei infecții); 

 • cazuri simptomatice vaccinate complet, la care au 

trecut minimum 10 zile de la încheierea vaccinării 

complete  

Recomandăm ca dintre cazurile confirmate cu 

COVID-19 menționate mai sus să fie trimise 

pentru secvențiere doar cele având Cycle 

threshold (Ct) sub 30.  

Este necesară standardizarea metodelor de lucru 

pentru laboratoarele care realizează secvențieri. 

Comunicarea rezultatelor secvențierilor se va face la 

DSP și CNSCBT (cnscbt@insp.gov.ro) în ziua 

finalizării secvențierii, în vederea declanșării rapide 

tratamentul bolii COVID-19 este același pentru 

toate variantele virale. 

În schimb, așteptăm ca INSP să emită 

recomandări concrete referitor la campania de 

vaccinare, având în vedere că vaccinurile în uz 

nu acoperă variantele mutante, în special 

varianta Omicron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a investigației epidemiologice și a instituirii 

măsurilor care se impun față de cazuri și contacți. 

VI. Tip supraveghere: bazata pe caz, pasivă și, în caz 

de alerte epidemiologice, activă; 

Nemodificat  

VII. Populatie: toate persoanele cu rezidenta / aflate 

in vizita in Romania 

Nemodificat   

VIII. Perioada: permanent Perioada: până la încheierea pandemiei 

 

Termenul de „permanent” este neclar. 

IX. Date de raportare:  

- Cele din platforma corona forms, pentru cazuri 

confirmate: nume, prenume, CNP, judetul si 

localitatea de infectare, ocupatia (ex. personal 

medico-sanitar), legatura epidemiologica, data si 

locul internarii, data si locul decesului, comorbiditati 

si complicatii;  

A se vedea si punctul X. Circuit informational si 

feed-back informational 

IX. Date de raportare:  

- Cele din platforma corona forms, pentru cazuri 

confirmate: nume, prenume, CNP, judetul si 

localitatea de infectare, ocupatia (ex. personal 

medico-sanitar), legatura epidemiologica, data si 

locul internarii, data si locul decesului, 

comorbiditati si complicatii, status vaccinal 

(vaccinat sau nu împotriva bolii COVID-19, 

tipul de vaccin și datele vaccinărilor);  

 

 

În condițiile în care boala COVID-19 apare și la 

persoanele vaccinate, este imperios necesar să se 

raporteze și statusul vaccinal al cazurilor declarate 

de boală COVID-19. 

În felul acesta vom avea o imagine completă a 

eficacității vaccinării și se vor putea lua decizii în 

cunoștință de cauză referitor la recomandările de 

vaccinare a populației. 

În prezent, identificarea persoanelor vaccinate care 

au dezvoltat boala COVID-19 se poate face doar din 

platforma Corona Forms, pe baza CNP-ului, de către 

entitățile care au acces la această platformă. Aceste 

informații nu sunt în prezent accesibile 

profesioniștilor din sănătate și nici publicului care 

dorește să se informeze pentru luarea unei decizii 

corecte referitoare la vaccinare. 

X. Circuit informational si feed-back 

informational – pag 12 
 

Nivelul periferic: spitale, unități pentru persoane 

instituționalizate, spitale/secții de îngrijire bolnavi 

cronici și unități închise (ex.penitenciare) din 

rețeaua Ministerului Sănătății sau a altor ministere 

 • raporteaza la DSP a judetului de infectare si a 

judetului de domiciliu, imediat, telefonic, decesele 

înregistrate la cazuri confirmate cu COVID-19 

(inclusiv decesele confirmate cu o variantă a SARS-

CoV-2 care determină îngrijorare (VOC);  

 

Nemodificat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat  

 

 

 



• recolteaza si testeaza / trimit probele biologice la 

laborator pentru RT-PCR, insotite de formularul de 

insotire probe din Anexa 2, document obligatoriu; In 

conformitate cu Ord.MS nr. 2240/2020 privind 

modificarea și completarea Ordinului ministrului 

sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului 

informațional utilizat în raportarea datelor 

referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2: o 

Unitățile care efectuează și teste rapide antigenice 

(spitale, cabinete medicale, centre rezidențiale, 

unități închise (de exemplu, penitenciare) raportează 

la direcția de sănătate publică în teritoriul căreia 

funcționează toate datele din formularul prevăzut în 

anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul 

ordin, în ziua testării, respectiv Anexa 3 din prezenta 

metodologie. Nivelul periferic: laboratoare care 

efectueaza investigatii pentru COVID-19: In 

conformitate cu Ord.MS nr.2240/2020 privind 

modificarea și completarea Ordinului ministrului 

sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului 

informațional utilizat în raportarea datelor 

referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2:  

• “Pentru toate probele recoltate (la cerere sau 

conform metodologiei), laboratoarele vor introduce 

toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 1, 

precum și rezultatele testelor antigenice rapide după 

fiecare tranșă de lucru în aplicația informatică 

Corona Forms, potrivit procedurii tehnice elaborate 

de STS, în maximum 24 de ore de la primirea probei 

la laborator." • “Orice laborator autorizat de către 

DSP, dar neinclus în Programul Național de 

Sănătate, care efectuează teste RT-PCR și teste 

rapide antigenice, pentru SARS-CoV-2, are 

obligația de a transmite în aceleași termene 

următoarele: 

a) buletinele de analiză, electronic, în format 

.pdf, către DSP și INSP; b) datele statistice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 



solicitate de către INSP. • raportarea 

numerica a testarilor efectuate pentru 

COVID-19 prin NAAT/RTPCR, zilnic, in 

intervalul orar 8-9, pentru ziua precedenta, in 

platforma MS alerte.ms.ro; • raportarea 

numerica a testarilor efectuate pentru 

COVID-19 prin NAAT/ RT-PCR, zilnic, 

până la ora 9.00, în cazul laboratoarelor care 

nu au posibilitatea de raportare direct în 

platformă, pentru ziua precedentă, la 

INSPCNSCBT, către adresa de e-mail 

raportare_covid@insp.gov.ro si la DSP;  

• raportarea imediată la DSP care trimite 

proba, a rezultatelor pozitive pentru COVID-

19 pentru probe necroptice;  

• raportarea rezultatelor secvențierilor la 

DSP și CNSCBT (cnscbt@insp.gov.ro) în 

ziua finalizării secvențierii;  

• raportarea numerică, la CNSCBT 

(cnscbt@insp.gov.ro), in fiecare zi de luni, 

până la ora 10, a secvențierilor finalizate în 

săptămâna precedentă Nivelul periferic: 

orice alte unități sanitare, de stat sau private, 

din rețeaua Ministerului Sănătății sau a altor 

ministere  

• izoleaza si aplica masca pe nas si gura 

cazului suspect; 

 • apeleaza 112;  

• raporteaza la DSP a judetului de infectare 

si a judetului de domiciliu, imediat, 

telefonic, setul minim de date pentru cazul 

suspect: nume, prenume, CNP, numar 

telefon, data debutului, simptome (in raport 

cu definitia de caz), legatura epidemiologica 

(contact cu caz confirmat), ocupatia (ex. 

personal medicosanitar); • trimite cazul 

suspect, daca este necesar, cu ambulanta, la 



spital; • raporteaza imediat, telefonic, la 

DSP, decesele înregistrate la cazuri 

suspecte/confirmate cu COVID-19 (inclusiv 

decesele confirmate cu o variantă a SARS-

CoV-2 care determină îngrijorare (VOC); In 

conformitate cu Ord.MS nr.2240/2020 

privind modificarea și completarea 

Ordinului ministrului sănătății nr. 

1.829/2020 pentru aprobarea fluxului 

informațional utilizat în raportarea datelor 

referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-

2: o Unitățile care efectuează și teste rapide 

antigenice [spitale, cabinete medicale, centre 

rezidențiale, unități închise (de exemplu, 

penitenciare)] raportează la direcția de 

sănătate publică în teritoriul căreia 

funcționează toate datele din formularul 

prevăzut în anexa nr. 4, care face parte 

integrantă din prezentul ordin, în ziua 

testării, respectiv Anexa 3 din prezenta 

metodologie 

Nivelul local: DSP judeteana / a Mun.Bucuresti 

(DSP) o introduce in maximum 24 de ore in 

platforma Corona Forms restul de date solicitate 

pentru cazul nou confirmat; o declanseaza 

investigatia epidemiologica la cazul CONFIRMAT 

in maximum 24 de ore; 

raporteaza la CNSCBT, imediat dupa depistare, 

orice focar cu minimum 3 cazuri, inclusiv masurile 

recomandate/implementate; o declanseaza imediat 

investigatia epidemiologica pentru clustere; o 

raporteaza imediat, telefonic, la CNSCBT, decesele 

înregistrate la cazuri suspecte/confirmate cu 

COVID-19 si completeaza in aplicatia Corona 

Forms, datele aferente acestora: data decesului, 

precum si, in sectiunea “Comentarii”, comorbidități, 

internare în ATI, daca persoana a fost intubată sau 



doar a primit oxigen pe mască; o raportează imediat, 

telefonic, la CNSCBT, decesele înregistrate la cazuri 

confirmate cu o variantă a SARS-CoV-2 care 

determină îngrijorare (VOC); o declanseaza imediat 

investigatia epidemiologica pentru cazul decedat; o 

primesc si incarca in platforma Corona Forms, in 

ziua primirii, rezultatele de la laboratoarele cu care 

se afla in contract si care nu le pot incarca in 

platforma; In conformitate cu Ord.MS nr.2240/2020 

privind modificarea și completarea Ordinului 

ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea 

fluxului informațional utilizat în raportarea datelor 

referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2: o 

“încarcă rezultatele testelor rapide în aplicația 

informatică Corona Forms, potrivit procedurii 

tehnice elaborate de STS, până la ora 9,00 a zilei 

următoare primirii datelor de la unitățile care 

realizează testarea." 

Nivelul regional: INSP-CRSP o intervine in 

desfasurarea investigatiei epidemiologice a 

clusterelor / izbucnirilor si acorda asistenta tehnica 

la solicitarea DSP din teritoriul arondat sau la 

solicitarea CNSCBT; Nivelul național: INSP-

CNSCBT o verifica introducerea in platforma STS, 

de catre DSP, a datelor si informatiilor referitoare la 

cazuri confirmate, decese si focare; o trimite zilnic 

la MS, la ora 12, raportarea privind testele efectuate 

in laboratoare si stocurile de kituri de testare; o 

efectueaza analiza epidemiologica a bazei nationale 

de date si transmite rezultatul acesteia catre MS-

DGAMMUPSP, INSP-CRSP si DSP; o Raporteaza 

cazurile confirmate si numarul de teste in TESSy, pe 

baza informatiilor existente in platforma Corona 

Forms; o Pune la dispozitia biroului IHR din INSP 

informatiile solicitate de WHO-IHR. În 

conformitate cu Ord.MS nr.2240/2020 privind 

modificarea și completarea Ordinului ministrului 



sănătății nr.1829/2020 pentru aprobarea fluxului 

informațional utilizat în raportarea datelor 

referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2: o 

introduce datele statistice furnizate în calculul 

capacității de testare națională 

Biroul Punct Focal National pentru RSI (2005): 

Pune la dispozitia CNSCBT informatiile actualizate 

zilnic privind numarul de cazuri si participa la 

evaluarea de risc nationala. 

XI. Masuri de control  - pag 15 
Se instituie imediat dupa depistarea cazului suspect 

de COVID-19, fara asteptarea rezultatelor de 

laborator !  

1) Atitudinea fata de caz:  

Un caz este considerat infectios cu 2 zile inaintea 

debutului si inca 14 zile dupa debut. Sunt necesare 

urmatoarele:  

o izolarea cazului suspect si a cazului confirmat pe 

durata stabilita prin legislatia in vigoare;  

o aplicarea precautiunilor de transmitere prin 

picaturi, prin contact si, dupa caz, aerogena, precum 

si a celor universale, pe tot parcursul internarii;  

o instruirea personalului care acorda ingrijire cazului 

suspect / confirmat de catre medicul epidemiolog de 

spital si la fiecare schimbare a turei, de catre 

coordonatorul echipei precedente; o cohortarea 

cazurilor suspecte si a personalului care le ingrijeste;  

Testarea cazului suspect de COVID-19 se poate face 

fie prin RT-PCR, fie cu test rapid antigenic, ambele 

fiind teste de confirmare. CNSCBT recomanda, 

totusi, aspectele prevazute in tabelul din sectiunea 

“Recomandări de prioritizare a testării prin RT-PCR 

și/sau test rapid antigenic pentru SARS-CoV-2”.  

2) Atitudinea fata de contactii directi: Definitia 

contactului direct a fost mentionala la pct. V. 

Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut 
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cu noul coronavirus (COVID-19). Atitudinea fata de 

acestia va fi cea stabilita prin legislatia in vigoare. 

 3) Atitudinea in focarele cu minimum 3 cazuri: 

Declansarea investigației epidemiologice de catre 

DSP se va face imediat dupa raportarea focarului la 

DSP / dupa identificarea focarului de catre DSP și 

dupa raportarea lui, de catre DSP, la CNSCBT. 

Depistarea unui focar necesită investigație 

epidemiologică aprofundată efectuată de DSP, 

eventual cu asistență tehnică din partea CRSP, la 

solicitarea DSP sau a CNSCBT. Informațiile despre 

focar (DSP, localizarea focarului – localitate, ce 

comunitate/ce spital, data de debut a primului caz și 

al celui mai recent caz din focar) și măsurile 

recomandate vor fi comunicate către CNSCBT si 

CRSP, în ziua depistării de către DSP. 

4) Atitudinea față de persoanele care sosesc dintr-o 

călătorie internaţională Atitudinea fata de acestea va 

fi cea stabilita prin legislația in vigoare. 

XII. Analiza epidemiologica recomandata 

– pag 18:  
o numar de cazuri depistate zilnic, pe grupe de 

varsta, sex, medii si arie geografica: judet / arondare 

CRSP / nationala;  

o rata de fatalitate saptamanala si rata cumulata de 

fatalitate;  

o rata de mortalitate saptamanala si rata cumulata de 

mortalitate;  

o rata de atac in caz de epidemii 

XII. Analiza epidemiologica 

recomandata:  

- numar de cazuri depistate zilnic, pe grupe de 

varsta, sex, medii si arie geografica: judet / 

arondare CRSP / nationala;  

- număr de cazuri depistate zilnic, raportate 

separat, la persoane vaccinate împotriva bolii 

COVID-19 și la persoane nevaccinate; 

- număr de cazuri depistate la persoanele 

vaccinate, raportate separat, in funcție de tipul 

de vaccin primit (cazuri pozitive la vaccinați cu 

vaccinul Pfizer, cu vaccinul Astra Zeneca, cu 

vaccinul Moderna, cu vaccinul Janssen); 

- rata de fatalitate saptamanala si rata 

cumulata de fatalitate separat la vaccinați și 

nevaccinați;  

În condițiile în care boala COVID-19 apare și la 

persoanele vaccinate, este imperios necesar să se 

raporteze și statusul vaccinal al cazurilor de boală și 

deces COVID-19. 

 



- rata de mortalitate saptamanala si rata 

cumulata de mortalitate separat la vaccinați și 

nevaccinați; 

-         rata de atac in caz de epidemii 

XIII. Indicatori de evaluare a sistemului 

de supraveghere – pag 16:  
− % din judete care raporteaza corect (complet si la 

timp) la CRSP si CNSCBT; − % din cazurile 

suspecte/probabile la care investigatia 

epidemiologica a fost declansata imediat de catre 

medicul epidemiolog;  

− % din cazurile suspecte care au fost confirmate;  

− % din cazurile confirmate cu sursa de infectie 

cunoscuta (cazul index confirmat identificat) 
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