
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA STEFANESTII DE JOS 

PROIECT DE HOTARARE 

Primăria co1111w2 j'~ăne~ti.i de Jos 

Nr . ........ ~ .. ·-·-·--··· ·· ···-.... .... .. 

Zt. .. LS .... Luna._qz_An..E.P..~ . 

Privind aprobarea proiectului „ Testarea in vederea depistarii infectarii cu virusul 
SARS-COV-2 a cetatenilor comunei Stefanestii de Jos,judetul Ilfov". 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, intrunit in 
sedinta de indata; 

Avand in vedere: Expunerea de motive a viceprimarului comunei, referatul 
Comaprtimentului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul Primari ei 
comunei Stefanestii de Jos; 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 

Romani ei; 
- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 614/2020 pentru completarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2017-
2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 3 77/2017; 

- dispozitiile art. 9 alin. (7) din Anexa laHCL nr. 75/30.10.2018; 
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f) si 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba proiectul „Testarea in vederea depistarii infectarii cu 
virusul SARS-COV-2 a cetatenilor comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov", 
care vor solicita participarea, in mod voluntar, pentru efectuarea de teste rapide 
COVID-19 IgM/IgG care depisteaza raspunsul organismului la infectarea cu 
virusul, prin masurarea anticorpilor IgM si IgG din sange 

Art. 2. Se aproba un sprijin financiar in valoare de 90 lei/beneficiar, 
cetatenilor comunei Stefanestii de Jos in vederea efectuarii testului privind 
depistarea infectarii cu virusul SARS-COV-2. 

Art. 3. Se aproba protocolul de cooperare cu Centrul Medical Liberty 
Medical Center SRL, pentru testarea in vederea depistarii infectarii cu virusul 
SARS-COV-2 a cetatenilor comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov. 



Art. 4 Se mandateaza Primarul comunei Stefanestii de Jos - domnul Stefan 
Ionel Robert, sa semneze Protocolul de cooperare intre comuna Stefanestii de Jos 
si Centrul Medical Liberty Medical Center SRL. 

Art. 5 Primarul comunei Stefanestii de Jos va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art: 6 Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica 
prezenta hotarare. 

VICEPRIMAR, 

EORG ITA MIRCEA 

) ~ 
VIZAT, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON Corina Andreea 



ANEXA LA HCL NR ......... ./ .............................. . 

PROTOCOL PRIVIND COOPERAREA PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVULUI „Testarea in vederea depistarii infectarii cu virusul 
SARS-COV-2 a cetatenilor comunei Stefanestii de Jos,judetul Ilfov" 

PARTILE CONTRACTANTE 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA STEFANESTII DE 
JOS, JUDETUL ILFOV, cu sediul in comuna Stefanestii de Jos, Soseaua 
Stefanesti nr. 116, judetul Ilfov, avand cod de identificare fiscala 4420775, prin 
Primar, dl. STEFAN Ionel- Robert, denumit in continuare „UAT", 

Sl 

LIBERTY MEDICAL CENTER SRL cu sediul social in Comuna 
Stefanestii de Jos, Str. Zorilor 23A, Cvartal 15, Jud. Ilfov, înregistrata la 
Oficiul Reg. Comertului sub nr. 123/1971/2011, CUI 28922663 , Cont IBAN 
R095 BTRL 0410 1202 K778 36XX, deschis la Banca Transilvania, telefon 
031 880 62 25, reprezentata de D-na Marilena ENE in calitate de 
Administrator, numit in continuare "Unitate medicala", 

Denumite in mod individual „Partea" si in mod colectiv „Partile". 

PREAMBUL 
Avand in vedere: 

Prioritatea, sanatatea si siguranta cetatenilor comunei Stefanestii de Jos, Jud. 
Ilfov; 

Faptul ca Unitatea medicala LIBERTY MEDICAL CENTER recomanda 
testarea rapida pentru COVID-19, avand ca obiectiv limitarea raspandirii 
virusului SARSCOV-2. 

Clinica Medicala, a fost inaugurata in luna Ianuarie 2013 si este situata in 
localitatea STEFANESTII DE JOS, Str. Zorilor 23A - Ilfov, aceasta fiind 
amenajata, dotata la standarde europene si colaboreaza cu medici calificati in 
spitale universitare din Bucuresti - Floreasca, Universitar, Fundeni, Filantropia si 
organizeaza sesiuni de testare rapida la sediul clinicii. 

Testele rapide COVID-19 IgM/IgG depisteaza raspunsul organismului la 
infectarea cu virusul, prin masurarea anticorpilor IgM si IgG din sange ( colectat 
din deget). 

Faptul ca primii anticorpii care apar sunt de tip IgM (de faza acuta) si apoi cei 
de tip IgG, care pot persita mai mult timp in organism, raspunsul fiind diferit de 
la individ la individ. 
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Luand in considerare ca Testele Artron Covid 19, folosite de Liberty Medical 
Center, depisteaza acest raspuns cu: 

• sensitivitate de 93.4% ( numar fals negativi= 6,6 pacienti la 100 teste) 

• Specificitate de 97. 7% ( numar de fals pozitivi = 2,3 pacienti din 100 testati ). 
Rezultatele pozitive obtinute trebuie a fi urmate insa de confirmare prin metoda 
RT-PCR. 

Avand în vedere ca pe raza UAT Stefanestii de Jos singura unitate medicala 
este LIBERTY MEDICAL CENTER, care are in concesiune spatiul aflat in 
Str. Zorilor 23A, in baza contractului de concesiune nr. 123 din data de 
08.01.2013, care da posibilitatea asigurarii la nivelul comunei de asistenta 
medicala de specialitate. Centrul medical avand experienta si capacitatea 
necesare efectuarii Testelor rapide COVID-19 IgM/IgG . 

In temeiul art. 129 alin (1) si art. 139 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 75/2019 
privind Codul Administrativ, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din Anexa 
la HCL nr. 75/30.10.2018, Consiliul Local poate decide cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice romane, in vederea finantarii si realizarii m 
comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local. 

Partile au convenit sa coopereze pentru realizarea testarii, in vederea 
depistarii infectarii cu virusul SARS-COV-2, a cetatenilor comunei Stefanestii de 
Jos, judetul Ilfov" care au îndeplinit varsta de 65 ani. 

I. OBIECTUL PPROTOCOLULUI DE COOPERARE 

Art. l. Efectuarea de teste rapide COVID-19 IgM/IgG care depisteaza raspunsul 
organismului la infectarea cu virusul, prin masurarea anticorpilor IgM si IgG din 
sange (colectat din deget) a cetatenilor comunei Stefanestii de Jos care au împlinit 
varsta de 65 ani, indiferent de faptul ca sunt simptomatici sau asimptomatici, la 
libera alegere, în următoarele locatii: 

- Cabinet scolar din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 , Sos. Stefanesti nr. 130; 
- Cabinet medical din cadrul Bazei sportive, str. Stadionului nr. 1; 
- Clinica Liberty Medical Center, str. Zorilor 23A. 

II. OBLIGATIILE PARTILOR 

Art. 2. Obligatiile U.A.T sunt urmatoarele: 
- sa receptioneze, sa încheie si sa semneze procesul-verbal de 

receptionare a probelor, astfel rezultate, de la unitatea medicala. 
- sa nu divulge rezultatele pozitive/negative decat la cererea 

Guvernului Romaniei sau a institutiilor abilitate, sesizand totodata 
statistica simptomatica acestor entitati publice. 

- sa achite costul testarii, in cuantum de 90 lei/persoana testata, in 
contul unitatii medicale, ulterior testarii si comunicarii rezultatului 
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testarii. 
- sa aduca la cunostinta cetatenilor comunei posibilitatea testarii rapide 

COVID-19 IgM/IgG la Unitatea medicala. 

Art. 2.2. Obligatiile Unitatii medicale sunt urmatoarele: 
- sa incheie si sa semneze procesul-verbal zilnic la finalizarea testarilor 

rapide COVID-19 IgM/IgG, care depisteaza raspunsul organismului la 
infectarea cu virusul, prin masurarea anticorpilor IgM si IgG din sange 
(colectat din deget), a cetatenilor comunei Stefanestii de Jos care au 
implinit varsta de 65 ani, 
sa raspunda in mod direct si nemijlocit pentru prejudicii aduse tertilor ca 
urmare a testarii rapide COVID-19 IgM/IgG care depisteaza raspunsul 
organismului la infectarea cu virusul, prin masurarea anticorpilor IgM si 
IgG din sange (colectat din deget). 
Sa se testeze prioritar: 
a) Persoanele simptomatice; 
b) Contactii apropriati persoanelor simptomatice; 
c) Cazuri de pneumonie fara alta etiologie; 
d) Cazuri de SARS fara alta etiologie; 
e) Persoane asimptomatice. 

III. DURATA PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

Art. 3. Aceasta Protocol este valabil de la data semnarii si pana cel tarziu 
31.08.2020. 

IV. INCETAREA CONVENTIEI 

Art. 4. Aceasta conventie poate sa înceteze înainte de termen, cu acordul 
ambelor Parti. 

Art. 4.1. Unitatea medicala va putea denunta unilateral aceasta conventie, 
daca nu mai poate realiza testarile medicale din motive ce tin de 
închiderea sau diminuarea operatiunilor de testare, lipsa lichiditatilor, 
precum si alte motive ce nu sunt in controlul acesteia ( e.g.: forta majora, 
impreviziunea, îngreunarea sau restrictionarea testarilor prin afectarea 
rutei de evenimente neprevazute, cu un preaviz transmis UAT cu 15 zile 
înainte de data prevazuta pentru încetare. 

Art.4.2. Cu un preaviz transmis Unitatii medicale cu 15 zile înainte de 
data prevazuta pentru încetare, UAT va putea denunta aceasta conventie: 
(i) fara nicio plata oricand înainte de începerea testarilor si, 
(ii) <lupa începerea testarilor, cu plata corespunzatoare testarilor 

efectuate pana la data denuntarii. 
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Art. 4.3. Prin optiunea Partii in favoarea careia ar opera rezilierea, aceasta 
conventie poate fi reziliata si înceta de drept, fara nicio formalitate si fara 
interventia instantelor in urmatoarele situatii: 

a) UAT nu mai permite, prin actiuni directe sau indirecte sau 
inactiuni, începerea testarilor; 

b) perturba sau întrerupe, direct sau indirect, prin actiuni sau inactiuni, 
prin masuri la fata locului sau administrative, lucrarile Unitatii 
medicale; 

c) UAT nu sustine Unitatea medicala in orice demers fata de terti ce 
perturba sau întrerup testarea; 

V. COOPERARE SI INTERPRETARE 

Art. 5. Fiecare parte se angajeaza sa execute si sa livreze orice 
instrumente suplimentare, sa transmita, sa transfere sau sa intreprinda 
orice actiuni suplimentare pe care cealalta Parte le poate solicita in mod 
rezonabil pentru a îndeplini eficient prezentul Protocol si sa efectueze 
toate actiunile necesare pentru indeplinirea cu buna credinta a obligatiilor 
care decurg din aceasta. 

Art. 5 .1. Noi, Partile contractante, declaram ca am citit prezenta conventie 
si am constatat ca toate prevederile acesteia corespund situatiei reale, 
juridice si de fapt cunoscute si stabilite de noi si ca se circumscriu ratiunii 
unice, comune si determinante, de a realiza testarile COVID-19 IgM/IgG, 
in interesul comunitatii locale si, totodata, necesitatii potrivit 
instructiunilor I.N.S.P. din 2020 privind testarea SARS -COV-2. 

Art. 5.2. Noi, Partile, declaram ca intelegem si interpretam prezenta 
conventie drept avand caracter angajant si executoriu. 

Art. 5 .3. Noi, Partile contractante, declaram ca testarea este astfel 
constituita exclusiv pentru interesele comune ale Partilor - interesul local 
al UAT si cel al Unitatii medicale si pentru justificarea protectiei sanatatii 
cetatenilor comunei si ca nu constituie un drept absolut, discriminatoriu 
sau neproportional. 

Activitatile de testare servesc interesul public local al UAT si sunt 
suportate exclusiv din bugetul UAT, astfel ca aceasta conventie nu 
reprezinta o concesiune sau o achizitie de servicii publice, astfel nu se 
supune prevederilor legale ce reglementeaza aceste modalitati de 
executare a serviciilor publice. 

VI. NOTIFICARI 

Art. 6. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de 
una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita claca va fi transmisa la 
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adresa indicata de parti ca fiind sediul acestora, precum si la urmatoarele 
adrese pentru corespondenta electronica: 
Pentru U AT: office@primariastefanesti.ro 
Pentru Unitatea medicala: office@libertymedicalcenter.ro 
Art. 15 Notificarile se pot realiza prin orice mijloc ce asigura dovada 
confirmarii de primire. 

VII. DIVIZIBILITATE 

Art. 7. In cazul in care orice prevedere a acestei conventii devine sau este 
declarata de catre o instanta competenta ca fiind nelegala, nescrisa, nula 
sau ineficace, celelalte prevederi ale conventiei vor ramane în vigoare, iar 
aplicarea acestor prevederi in raporturile cu alte persoane sau in alte 
circumstante va fi interpretata astfel incat sa afecteze de o maniera 
rezonabila intentiile partilor. Partile agreeaza sa inlocuiasca aceste 
prevederi astfel inlaturate de o instanta competenta cu clauze valide si 
executorii care vor urmari, in masura in care este posibil, scopurile 
economice, intentiile de afaceri ale partilor, interesul public local, 
exprimate anterior de catre parti în clauzele inlaturate. 

Art. 7 .1. Prezenta conventie reprezinta vointa partilor si inlatura once 
intelegere scrisa sau verbala anterioara încheierii acesteia. 

Prezenta conventie s-a încheiat azi, ...................... , in 2 (doua) 
exemplare originale, fiecarei Parti inmanandu-i-se un exemplar. 

Partile, 

UAT comuna Stefanestii de Jos, 
Prin Primar, 

L.S. ------- ---- -

UNITATE MEDICALA, 
LIBERTY MEDICAL CENTER SRL 

L.S. --------- ---
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JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA STEFANESTII DE JOS 

HOT ARAREA NR. __ I ______ _ 
Privind aprobarea proiectului „ Testarea in vederea depistarii infectarii cu virusul 

SARS-COV-2 a cetatenilor comunei Stefanestii de Jos,judetul Ilfov". 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, întrunit în 
sedinta de indata; 

Avand in vedere: Expunerea de motive a viceprimarului comunei, referatul 
Comaprtimentului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul Primariei 
comunei Stefanestii de Jos; 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 

Ro maniei; 
- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 614/2020 pentru completarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2017-
2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 377/2017; 

- dispozitiile art. 9 alin. (7) din Anexa la HCL nr. 75/30.10.2018; 
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c ), art. 139 alin. (3) lit. f) si 

din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba proiectul „Testarea în vederea depistarii infectarii cu 
virusul SARS-COV-2 a cetatenilor comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov", 
care vor solicita participarea, in mod voluntar, pentru efectuarea de teste rapide 
COVID-19 lgM/IgG care depisteaza raspunsul organismului la infectarea cu 
virusul, prin masurarea anticorpilor IgM si IgG din sange 

Art. 2. Se aproba un sprijin financiar in valoare de 90 lei/beneficiar, 
cetatenilor comunei Stefanestii de Jos in vederea efectuarii testului privind 
depistarea infectarii cu virusul SARS-COV-2. 

Art. 3. Se aproba protocolul de cooperare cu Centrul Medical Liberty 
Medical Center SRL, pentru testarea in vederea depistarii infectarii cu virusul 
SARS-COV-2 a cetatenilor comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov. 



Art. 4 Se mandateaza Primarul comunei Stefanestii de Jos - domnul Stefan 
Ionel Robert, sa semneze Protocolul de cooperare intre comuna Stefauestii de Jos 
si Centrul Medical Liberty Medical Center SRL. 

Art. 5 Primarul comunei Stefanestii de Jos va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art. 6 Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica 
prezenta hotarare. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ la şedinţa extraordinară de îndată din 13.05.2020 
Cu un număr de_ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 



Primăria comunei S~ănes!i1 de Jos 

Nr . ...... tJ..I.lr.. ... : ........ _ ... .. . 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Z.'::-· .. .J.i., .... Luna.9._f .An. .. ?.!?. .. ?.Q. 

„Testarea in vederea depistarii infectarii cu virusul SARS-COV-2 a cetatenilor 

comunei Stefanestii de Jos,judetul Ilfov". 

Proiectul a fost elaborat pornind de la declararea pandemiei COVID -19 de 
catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cauzata de un virus cu o 
contigiozitate foarte ridicata, ce are un impact foarte important pe toate palierele 
sistemului de medical creand o criza sanitara fara precedent pe plan mondial, cat 
si un numar foarte mare de imbolnaviri dar si decese in randul populatiei, numarul 
de cazuri contiunua sa creasca, atat la nivel mondial, cat si in randul populatiei 
din Romania. 

Pana in prezent, in Romania s-a pus accentul pe testarea persoanelor 
simptomatice, cat si a celor care au fost suspecte de infectare cu virusul 
SARS-COV-2 conform recomandarilor INSP (anexa la prezenta Nota de 
fundamentare). 

In conditiile in care incepand cu data de 16.05.2020, se are in vedere 
încetarea starii de urgenta, urmand a se declara stare de alerta, propun ca in 
ansamblul masurilor si actiunilor, care vor fi adoptate, in perioada starii de alerta, 
sa faca parte si testarea populatiei asimptomatice, care reprezinta un vector 
important de transmitere intracomunitara a virusului SARS-COV-2. 

In acest sens, Liberty Medical Center SRL, vine cu o propunere de 
cooperare, prin care se doreste limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2, in 
randul populatiei comunei Stefanestii de J os,precum si a efectelor extrem de 
grave ale acestuia, prin acordarea unui sprijin financiar in cuantum total de 
90 lei/beneficiar, pentru testarea persoanelor, in vederea depistarii infectarii cu 
virusul SARS-COV-2. 
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Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul 
coronavirus (COVID-19) 

Actualizare 03.04.2020 

I. Denumirea si incadrarea bolii 

CNSCBT 

Sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) i-au fost 
atribuite urmatoarele coduri CIM: 

• U07.1 - COVI0-19 cu vi rus identificat = valabi l pentru cazurile 

CONFIRMATE 
• U07.2 - COVID-19 cu virus neidentificat = valabil pentru cazuri le 

SUSPECTE 

Codificarea CIM-10 a COVID-19 in functie de tabloul cl inic a fost 
comunicata tuturor directiilor de sanatate publ ica judetene si a mun.Bucuresti. 

Raportarea cazuri lor confirmate in Registrul Unic de Boli Transmisibile 
{RUBT) si la CNSISP se va face ca "eveniment neobisnuit I nesteptaf'. 

li. Fundamentare initiala 

2019-nCoV (devenit ulterior SARS-CoV-2) este o noua tulpina de 
coronavirus care nu a fost identificata pana acum la oameni. Izbucnirile de infecti i 
cu coronavirusuri noi in randul oamenilor sunt întotdeauna de importanta pentru 
sanatatea publica si genereaza ingrijorare. 

Primele cazuri din EU/EEA au fost confi rmate 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 preveni re 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 unitati le sanitare . 

Adaptat dupa ECDC: www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

ln acest context, este absolut necesara implementarea sistemului de 
supraveghere a infectiei umane cu noul coronavirus (2019-nCoV-devenit ulterior 
SARS-CoV-2) in Remania. 

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile 

eh rome-extension :/ /oemm ndcbld boiebfn laddacbdfmadad m/https://www.cnscbt.ro/index. php/info-med ical/1623-metodolog ia-de-supraveghere-a- 1 /21 
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III. Scop: 

Cunoasterea situatiei epidemiologice a Sindromului respirator acut cu noul 
coronavirus (COVID-19) in Remania si recomandarea de masuri / interventii pentru 
prevenirea aparitiei de cazuri secundare sau a unei epidemii pe teritoriul Romaniei 

IV. Obiectiv: 

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 

lnformatiile obtinute prin activitati le de supraveghere vor fi utilizate si pentru 
evaluarea de risc nationala, precum si in luarea deciziilor in cad rul raspunsului. 

V. Oefinitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus 
(COVID-19) 

Caz suspect 

1) Pacient cu infecţie respiratorie acută (debut brusc al cel putin unuia din 
următoarele: tuse, febră, scurtarea respiratiei (creşterea frecvenţei 

respiratorii) SI fara o alta etiologie care sa explice pe deplin tabloul clinic 
SI cu istoric de calatorie internaţiona lă , in perioada de 14 zile anterioare 
datei debutului 

SAU 

2) Pacient cu infectie respiratorie acuta SI care s-a aflat în contact 
apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 care in perioada de 14 zile 
anterioare datei debutului 

SAU 

3) Pacient cu pneumonie fara alta etiologie care sa explice pe deplin 
tabloul clinic 

SAU 

4) Pacient cu infectie respiratorie acuta severa (SARI) (febra sau istoric 
de febra SI tuse SI scurtarea respiratiei (creşterea frecvenţe i respiratorii) 
SI care necesita spitalizare peste noapte)) SI fa ra alta etiologie care sa 
explice pe deplin tabloul cl inic 

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile 

chrome-extension ://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/1623-metodologia-de-supraveghere-a- . . 2/21 
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Contactul apropiat este definit ca: 

- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19; 
- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere 
de mana neurmata de igiena mainilor); 
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui 
caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata 
de manusa); 
- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta 
mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute; 
- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, 
sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 
minute si la o distanta mai mica de 2 m; 
- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care 
acorda ingrjire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul 
personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu 
COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie; 

Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie standard (masca, 
manusi respectiv ochelari/ viziera pentru cei care efectueaza manevre 
generatoare de aerosoli) NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT. 

- Persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe 
unul din ce le 2 randuri in orice directie fata de caz, persoane care au calatorit 
impreuna cu cazul sau care i-au acordat ingriiire in avion, membri ai echipajului 
care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau 
deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, for fi considerati 
contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti 
pasageri i din avion. 

Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile 
anterioare datei debutului cazului index. 

Caz confirmat 

O persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de 
semnele si simptomele clinice 

Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de 
supraveghere la nivel mondial I European I national. 

Criterii pentru initierea testarii pentru SARS-CoV-2 

Confirmarea prompta a cazului suspect este necesara pentru a asigura, 
rapid si ef icient, supravegherea epidemiologica a contactilor, implementarea 
masurilor de prevenire si control al infectiei , precum si colectarea informatiilor 
epidemiologice si clinice relevante. 
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Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si 
externare 

Actualizare 30.03.2020 

În vederea optimizarii activităţilor de testare pentru COVID-19, de internare 
si de externare, va rugam sa respectati urmatorul algoritm: 

1. Recomandari de prioritizare a testării pentru COVID-19: 

Aceste recomandări au la baza documentul elaborat de Comisia 
Europeană , pe baza sfatului ştiinţific oferit de Centrul European de Control al 
Bolilor (ECDC) . 

. În aceste conditii strategia trebuie sa fie axată pe detectarea rapidă 
a cazurilor de COVID-19, în vederea limitarii transmiterii , şi pe obţinerea 
de dovezi de transmitere comunitară nedetectata . 

Astfel , prioritizarea testării în ordine descrescatoare a importanţei 
este urmatoarea: 

1. Persoane simptomatice cu istoric de călătorie internationala; 

2. Contacţi apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate; 

3. Personal medico-sanitar simptomatic; 

4. Cazuri de pneumonie fara altă etiologie, din TOATE categoriile 
de varstă şi din TOATE spitalele; 

5. Cazuri de SARI fara altă etiologie, din TOATE categoriile de varstă şi din 

TOATE spitalele; 

6. Persoane instituţionalizate simptomatice 

7. Pacienti inainte de procedura de transplant (asimptomatici) si 
donatorii de celule stern hematopoietice înainte de donare 
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Testare Testare ulterioara si 
Categoria de pacienti imediata Recomandare internare externare 

Externarea pacientului se 
face in conformitate cu 
criteriile prevazute in 
Ordinul nr. 503 din 26 

martie 2020 privind 
modificarea anexei la 

Ordinul ministrului sănătăţi i 
nr. 487/2020 pentru 

1. Persoane simptomatice aprobarea protocolului de 

cu Izolare în spital dacă 
tratament al infecţiei cu 

istoric de călătorie 
DA 

rezultatul este pozitiv 
virusul SARS-Cov-2 

internationala 
Pentru cazurile 

infirmate, 
testare pentru alti 

patogeni respiratori si 
externare in momentul 
in care medicul curant 
considera ca evolutia 
clinica a pacientulu i o 

permite 
2. Contacti simptomatici ai DA Izolare în spital dacă 
cazurilor confirmate rezultatul este pozitiv Idem 

3. Personal medico-sanitar Izolare în spital dacă 
Idem simptomatic DA rezultatul este pozitiv 

4. Cazuri de pneumonie Internarea este recomandata 
ără alta etiologie, din 

DA 
pentru toate cazurile de 

Idem 
TOATE categoriile de varstă pneumonie. 
si din TOATE spitalele 
5. Cazuri de SARI fără alta Internarea peste noapte 
etiologie , din TOATE face parte din definitia de caz 
categoriile de varstă şi din DA SARI. Idem 
rTOATE spitalele Ramane in izolare in spital 

dacă rezultatul este pozitiv. 
6. Persoane institutionalizate 

Izolare în spital dacă 
simptomatice . DA Idem 

rezu ltatul este pozitiv 

7. Pacienti inainte de 
procedura de transplant Izolare în spital dacă 
(asimptomatici) si donatorii 

DA 
rezultatul este pozitiv 

Idem de celule stern 
hematopoietice înainte de 
donare 

Testarea se face DOAR la recomandarea medicului , atat in sistemul public, 
cat si in cel privat de sanatate. 

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile 

chrome-extension ://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/1623-metodologia-de-supraveghere-a- . . 5/21 



12.05.2020 1585917903567 _Metodologia de supraveghere a COVID-19_Actualizare 03.04.2020.pdf 

2. Categorii de persoane care NU fac obiectul testarii: 

Categoria de Testare Recomandare Testare ulterioară 
persoane 
Contacţi La apariţia 

asimptomatici ai Auto-izolare la domiciliu simptomatologiei, 
cazurilor confirmate, NU 14 zile de la ultimul în decurs de 14 zile de la 

inclusiv personal contact ultimul contact 
medico-sanitar 

Persoane Carantina, respectiv auto- La apariţia 
asimptomatice cu NU izolare la -domiciliu timp simptomatologiei, 
istoric de călătorie de 14 zile de la intrarea în decurs de 14 zi le de la 

internatională în tară intrarea în tară 

lnvestigatii de laborator 

Este necesara recoltarea de probe conform Anexei 2 si trimiterea lor catre 
laborator, insotite de Formularul de insotire probe recoltate de la cazul suspect de 
COVID-19 din Anexa 3. 

Probele respiratorii recoltate vor fi trimise la unitatile de specialitate care 
efectueaza testare RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2, mentionate in Normele 
tehnice de realizare a PNS. 

Personalul de laborator va respecta cu strictete precautiile necesare prevenirii 
imbolnavirilor cu SARS-CoV-2. 

Metoda de testare este cea de amplificare a acizilor nucleici (NAA T) , precum 
RT-PCR. Pacienţii pot fi testaţi şi pentru alţi patogeni respiratori , dar acest lucru 
nu trebuie sa întârzie testarea pentru SARS-CoV-2. 

Deoarece coinfecţiile sunt posibile, pacienţii care îndeplinesc definiţia de caz ar 
trebui testaţi pentru SARS-CoV-2 indiferent de prezenţa unui alt patogen respirator. 

Setul minim de probe recomandat a se preleva pentru diagnostic include: 
Probe din tractul respirator superior (tampon sau spălătură 

nazofaringiană şi orofaringiană) - se recomandă utilizarea de tampoane 
de Dacron sau poliester, cu tija de plastic şi descărcarea ambelor 
tampoane de exsudat nazofaringian şi faringian , în (acelaşi) tub cu 
mediu de transport pentru virusuri (VTM). 

şi/sau 

Probe din tractul respirator inferior: spută (dacă este produsă) şi/sau 
aspirat endotraheal sau lavaj bronhoalveolar, prelevate de la pacienţii 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 CNRG din INCDMM Cantacuzino pentru 
diagnostic virologic. Recoltarea nu este, însă, necesară pentru cazurile confirmate 
anterior, pe baza exsudatului nazal , faringian sau a aspiratului traheo-bronşic şi nici la 
cazurile cu rezultat negativ pentru virus SARS-CoV-2 în aceste probe. 
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Detalii privind recoltarea produselor patologice şi testele de laborator se regasesc in 
Anexa 2. 

VI. Tip supraveghere: bazata pe caz, pasiv-activa 

VII. Populatie: toate persoanele cu rezidenta / aflate in vizita in Romania 

VIII. Perioada: permanent 

IX. Date de raportare: 

Set minim de date pentru raportarea telefonica imediata a cazului suspect: 

Cod caz, initiale nume, prenume, sex, varsta, data debut, simptome la 
debut, data internarii , locul internarii , simptome, semne si dg.de internare, 
istoricul de calatorie si perioada; mod calatorie (avion, autocar, masina 
personala, altul), contact cu un caz confi rmat si cod caz index confirmat, 
deces si data decesului; 

Se revine in cel mai scurt timp cu nr.cursei aeriene, aeroportul de plecare, aeroportul 
de sosire , ziua si locul ocupat in avion, respectiv firma autocar, localitatea plecare si 
ziua, localitatea destinatie si ziua; 

Conform F i şei de supraveghere a cazulu i CONFIRMAT cu COVID-19 (Anexa 1 ), 
asadar doar pentru cazul confirmat ; 

Datele din fisele de supraveghere ale cazurilor confirmate se introduc in aplicatia on
line. 

A se vedea si X. Circuit informational si feed-back informational 

X. Circuit informational si feed-back informational 

Nivelul periferic: spitale 
• raporteaza la DSP imediat, telefonic setul minim de date pentru cazul suspect/ 

decesele înregistrate la cazuri suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19; 
• recolteaza si investigheaza/trimit probele biologice cu completarea formularului 

de insotire a probei din anexa 3 , document obligatoriu 

Nivelul periferic: laboratoare care efectueaza investigatii pentru COV/0-19. prin 
RT-PCR: 

• raportarea rezultatelor testa:rilor efectuate pentru COVID-19 sa se 
desfasoare dupa fiecare sedinta de testare, la adresa de e-mail 
raportare covid@insp.gov.ro , dupa cum urmeaza: 

Macheta informat Excel cu rezultatele pozitive, cu datele existente in softul 
laboratorului care sa contina, ca date minimale, CNP, nume, prenume, 
varsta, sex, judetul care trimite proba, cod caz si data confirmarii (= data 
validarii); 
Se va anunta telefonic, in prealabil , numarul de rezultate pozitive, la nr. 
0744 510640 sau 0742 031461 sau 021 3179702; 
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Rezultatele pozitive, pe judete, semnate si parafate , informat pdf, imediat 
dupa ce devin dispon ibile; 
Macheta in format Excel cu rezultatele negative* , cu datele existente in softu l 
laboratorului care sa contina, ca date minimale, CNP, nume prenume, 
varsta , sex, judetul care trimite proba, cod caz si data infirmarii sau data 
rezultatulu i echivoc (= data validarii) ; 

*laboratoarele care nu pot scoate datele solicitate din soft sau nu au soft, vor trimite 
macheta informat Excel doar pentru pozitivi , nu si pentru negativi 

Rezultatele negative, pe judete, semnate si parafate , in format pdf, imediat 
dupa ce devin disponibile; 

Algoritmul de raportare a cazurilor suspecte de COVID 19 este postat pe 
site-ul CNSCBT http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-
medico-sanitar 

Asa dupa cum s-a mentionat s1 1n algoritmul de testare, internare si 
externare, cazurile de pneumonie si cazurile de SARI fără alta etiologie 
(ex.gripala) , din TOATE categoriile de va rstă ş i din TOATE spitalele vor fi testate 
pentru COVID-19. 

La cazuri!~ slJ~pectefc~onfirmate cu COVID-19 depistate in sentinela SARI 
se completeaza si Fisa de supraveghere a cazului de SARI (lnfectie 
Respiratorie Acuta Severa) . 

Nivelul periferic: medici de familie, cabinete medicale universitare, cabinete 
medicale de specialitate la care ar putea ajunge pacienti suspecti 

• raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul 
suspect; 

• raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri 
suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19; 

Nivelul periferic: alte spitale 
• raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul 

suspect; 
• recoltează şi trimit probe la unitatile de specialitate care detin in dotare 

echipament medical pentru efectuarea testari i RT-PCR pentru identificarea 
SARS-CoV-2 , mentionate in Normele tehnice de real izare a PNS; 

• raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul 
suspect; 

• raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazu ri 
suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19; 

Asa dupa cum s-a mentionat si in algoritmul de testare, internare si 
externare, cazurile de pneumonie si cazurile de SARI fă ră alta etiologie, din 
TOATE categoriile de varstă şi din TOATE spitalele vor fi testate pentru COVID-
19. 
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La cazurile suspecte/confirmate cu COVI0-19 depistate in sentinela 
SARI se completeaza si Fisa de supraveghere a cazului de SARI (lnfectie 
Respiratorie Acuta Severa). 

Nivelul local: DSP judeteana / a Mun.Bucuresti (DSP) 

raporteaza imediat la CNSCBT, in platforma electronica dedicata 
fisei de supraveghere, setul minim de date pentru raportarea 
telefonica imediata a cazului SUSPECT; 

o declanseaza, imediat dupa raportarea catre CNSCBT, investigatia 
epidemiologica NUMAI la cazul CONFIRMAT; 

o finalizeaza ş i incarca in cel mai scurt timp (in maximum 24 de ore de la 
confirmare), in platforma electronica dedicata fisei de supraveghere, 

Fişa cazului confirmat (Anexa 1 ), iar in macheta nominala in format Excel, model 
furnizat de CNSCBT, cazurile confirmate si contactii acestora; 

o raporteaza la CNSCBT, imediat dupa depistare, orice cluster cu 
minimum 3 cazuri ; 

o declanseaza imediat investigatia epidemiologica pentru clustere ; 
o raporteaza imediat, telefonic, la CNSCBT, decesele înregistrate la 

cazuri suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19, urmând ca în 
maximum 24 de ore de la deces, fisa de supraveghere, actualizata 
inclusiv cu datele referitoare la deces, să fie trimisă pe fax/e-mail la 
CNSCBT si CRSP, cu mentiunea "Actualizare"; 

o declanseaza imediat investigatia epidemiologica pentru cazul 
decedat; primesc rezultatele de laborator de la CNSCBT; 

Nivelul regional: CRSP 

o intervine in desfasurarea investigatiei epidemiologice a clusterelor / 
izbucnirilor si acorda asistenta tehnica la solicitarea DSP din teritoriul 
arondat sau CNSCBT; 

o trimite trimestrial la CNSCBT si DSP analiza epidemiologica a cazurilor 
din teritoriul arondat; 

Nivelul national: CNSCBT 

o verifica zilnic datele minime ale cazurilor SUSPECTE si fisele de 
supraveghere pentru cazurile confirmate (Anexa 1 ), incarcate in 
platforma on-line; 

o creeaza baza de date nationala si o actualizeaza zilnic; 
o trimite zilnic la MS, la intervalele solicitate, raportarea privind cazurile 

confirmate, testele efectuate in laboratoare si stocurile de kituri de 
testare; 

o colecteaza zilnic buletinele de analiza validate trimise de laboratoare si 
le trim ite la DSP-urile la care sunt arondate cazuri le ; 

o efectueaza anal iza epidemiologica a bazei nationale de date si transmite 
rezultatul acesteia catre MS-DGAMSP, CRSP si DSP; 

o Raporteaza cazurile confirmate in TESSy, caz cu caz; 
o Pune la dispozitia biroului IHR din INSP informatiile solicitate de WHO

IHR. 
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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 

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 inca din perioada de incubatie. Sunt necesare 

urmatoarele: 

o izolarea stricta a cazului suspect cu forma medie sau grava de boala 
într-un salon cu un pat si grup sanitar propriu, avand personal medico
sanitar dedicat; 

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 îngrijire cazului suspect / confirmat 
de catre medicul epidem iolog de spital sila fiecare schimbare a turei, de 
catre coordonatorul echipei precedente; 

o cohortarea cazurilor suspecte si a personalului care le ingrijeste; 

2) Atitudinea fata de contactii apropiati: 

Contactii apropiati se vor auto-izola la domiciliu, împreuna cu ceilalti 
membri ai familiei care locuiesc la aceeasi adresa, de preferat in camere 
diferite, si vor fi supravegheati clinico-epidemiologic timp de 14 zile, dupa caz, de 
la: 

data celei mai recente expuneri la un caz suspect / confirmat cu COVID-
19; 
data ultimei expuneri într-o unitate sanitara în care erau tratati pacienti 
cu COVID-19, în care au lucrat sau s-au aflat; 

Definitia contactului apropiat a fost mentionala la pct. V. Definitiile de caz 
pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19). 
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3) Atitudinea fata de clusterele cu minimum 3 cazuri: 

Declansarea investigatiei epidemiologice de catre DSP se va face imediat 
dupa raportarea clusterului la DSP / dupa identificarea clusterului de catre DSP si 
dupa raportarea lui , de catre DSP, la CNSCBT. 

Depistarea unui cluster necesita investigatie epidemiologica aprofundata 
efectuata de DSP, eventual cu asistenta tehnica din partea CRSP, la solicitarea 
DSP sau a CNSCBT. 

lnformatiile despre cluster (DSP, localizarea clusterulu i - localitate , ce 
comunitate/ce spital , data de debut a primului caz si al celui mai recent caz din 
cluster) si masurile recomandate vor fi comunicate catre CNSCBT si CRSP, in 
ziua depistarii de catre DSP. 

4) Atitudinea fata de persoanele care sosesc din zona , mentionata in "Lista 
regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a COVID-
19": http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov 

Aceste persoane vor fi carantinate imediat dupa sosirea in Remania, timp de 
14 zile de la intrarea in tara, in spatiile special destinate in acest scop. 

Se vor recolta probe respiratorii DOAR la aparitia simptomatologiei in decurs de 
14 zile de la data intrarii in Romania, de catre personalul DSP, iar cei pozitivi vor fi 
transportati in regim de urgenta catre cel mai apropiat spital/sectie de boli infectioase. 

5) Atitudinea fata de persoanele care sosesc din zona GALBENA, mentionata in 
"Lista regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a 
COVID-19": http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov 

Aceste persoane se vor auto-izola la domiciliu imediat dupa sosirea in 
Remania, timp de 14 zile de la intrarea in tara, împreuna cu ceilalti membri ai familiei 
care locuiesc la aceeasi adresa, de preferat in camere separate. 

Se vor recolta probe respiratori i DOAR la aparitia simptomatologiei in decurs de 
14 zile de la data intrarii in Romania, de catre personalul serviciului de 
ambulanta/SMURD, iar cei pozitivi vor fi transportati in regim de urgenta catre cel mai 
apropiat spital/sectie de boli infectioase. 

XII. Analiza epidemiologica recomandata: 

o numar de cazuri depistate zilnic si saptamanal , pe grupe de varsta, 
sex, medii si arie geografica: judet / arondare CRSP / nationala; 

o numar de cazuri depistate zilnic si saptamanal , in functie de clasificarea 
in suspecte/ probabile/confi rmate; 

o rata de fatalitate saptamanala si rata cumulata de fatalitate (cazuri 
probabile sau confirmate) ; 

o rata de mortalitate saptamanala si rata cumulata de mortalitate (cazuri 
probabile sau confirmate) ; 

o rata de atac in caz de epidemii 
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XIII. Indicatori de evaluare a sistemului de supraveghere: 

% 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 

Dr.Adriana Pistol 
Dr.Odette Popovici 
Dr.Teodora Vremeră 
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Anexa 1 

Fişa de supraveghere a cazului CONFIRMAT cu COVID-19 

DSP: ___ (abreviere auto) 
COD DSP: ______ (abreviere auto judeţ / numă r caz/ an - ex. AB/01/2020) 

Data raportării pe fax/e-ma il de la DSP către CNSCBT: _ _ / __ / __ __ (zz/11/aaaa) 

Detectat la punctul de intrare: :J NU c DA '.J Necunoscut 

Daca DA, data __ / __ / __ _ _ (zz/1 1/aaaa) 

Secţiunea 1: Informaţii generale despre pacient 

Nume, Prenume : ________ CNP: I _ _ _ _ _ _ 
Data naşterii: _ _ / __ / _ _ __ (zz/11/aaaa) sau vârsta în ani: ----

Dacă vâ rsta < 1 an: __ luni ; 
Dacă vâ rsta< 1 lună: zile 

Sexul la naştere : o Masculin Feminin 
Locul diagnosticării cazului: Regiune (NUTS 2) : RO __ Judeţ/NUTS 3: __ /RO __ _ 
Domici liul legal: Regiune (NUTS 2): RO __ Judeţ/NUTS 3: __ /RO ___ Localitate _ _ _ 
A fost carantinat in: Regiune (NUTS 2): RO ____ Judeţ/NUTS 3: _ _ /RO _ _ _ 
Loca litate _ _________ _ 

Secţiunea 2: Informaţii clinice 

Data debutu lui simptomelor: _ _ / __ / ___ _ (zz/11/aaaa) o Necunoscut 

Persoana asimptomatica cu rezultat pozitiv (carantinata / contact cu caz confirmat) 

Internat: :::i NU o DA Daca DA, Data primei internăr i : __ / __ / ___ _ (zz/11/aaaa) 

Denumirea spita lului: _ _ ________ _______ _ 

Data actualei internăr i : __ / __ / __ __ (zz/11/aaaa) Denumirea spitalulu i: ______ _ 

Internat in ATI : o NU c DA 

Data raportări i la DSP : _ _ / __ / __ _ _ (zz/11/aaaa) 

Starea de sănătate (încercu iţ i ) la momentul raportării: Vindecat/Nevi ndecat/Decedat/Necunoscută/lnca 

in tratament 

Data decesului : _ _ / __ / _ ___ (zz/11/aaaa) 

Simptomele declarate ale pacientului (b ifaţi toate variantele va labile) : 

o Istoric de febră (~38° C} 
o Frisoane 
o Slăbiciune gene ra l ă 

o Tuse 
'.J Durere în gât 
.J Rinoree 

o Dificultate la respiraţie 

CJ Diaree 

ci Greaţă/ vărsătur i 

o Cefalee 
'.J Iritabil itate/ confuzie 

'.J Durere (b i faţi toate variantele 
valabi le) 

( ) Musculară ( ) Toracică 

( ) Abdominală ( ) Articulară 

o Altele, specificaţi _________________________ __ _ 

Semnele constatate la internare (b ifaţi toate varlantele va labile) : 
'.J Febră măsurată ( ~38° C) ____ grade Celsius 
o Secreţ i e fari ng i ană c Comă o Mod ificări pe RX pulmonară 
o Congestie o Dispnee / Tahipnee 

conjunctivală 

Convulsi i o Mod i ficări la auscu ltaţia 

pu lmonară 

o Altele, specificaţ i _____________ ___ __________ _ _ 
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Suport ventilator: 
A primit doar oxigen pe masca 
A fost ventilat invaziv (intubat} u 

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) o 

Nu a fost necesar " 

Nu a fost disponibil 

Condiţii fiziologice şi medicale actuale/preexistente (bifaţi toate variantele valabile}: 
:: Sarcină {trimestrul: ___ ) _ Lehuzie(< 6 săptămâni) 
_j Boală cardiovasculară , inclusiv hipertensiune :: lm unodeficienţă, inclusiv HIV/SIDA 

arter ială 

_J Diabet 
'.J Boală hepatică 

:J Boală cronică neurologică sau neuromusculară 

:o Boală renală 

.J Boală pulmonară cron i că 

.J Neoplasm 
.J Altele, specificaţ i _____________________________ _ 

Secţiunea 3: Expunerea şi informaţii referitoare la călătorie în perioada de 14 zile anterioare debutului 
simptomelor 

• Ocupaţia {bifaţi toate variantele valabile): 

'.J Student 
o Lucrează cu animale 

.J Personal medico -sanitar 
:::i Personal care lucrează cu 

produse biologice în 
laborator 

c Alta, specificaţi _ ___ _ 

• A călătorit în perioada de 14 zile anterioare debutu lui simptomelor? 

:: NU :: DA c. Necunoscut 
Daca DA, vă rugăm specificaţ i locurile în care a călătorit : 

TARA REGIUNEA ORASUL PERIOADA 
1. 

2. 

3. 

A calatorit cu avion ? NU c DA Daca DA, nr.zbor : ___ ____ Loc ocupat _ __ _ 
Aeroport plecare __________ Aeroport sosire _ _____________ _ 

A calatorit cu autocar/microbuz? :::; NU '.J DA Daca DA, firma de transport : _____ _ 

Localitate plecare Localitate sosire _ ___________ _ 

• A vizitat unităţi sanitare în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor? 

c NU :::i DA L Necunoscut 
Daca DA, Loca litatea ________ Unitatea sanitara 

• A fost pacientul în contact apropiat1 cu o persoană cu infecţie respiratorie acută în perioada de 

14 zile anterioare debutului simptomelor? 

Dacă DA, unde a avut loc contactul (b i faţi toate variantele valabile) : 
= Unităţi sanitare _ Familie .J Locul de muncă L Necunoscut 
= Altul, specificaţi _________________________ _ 
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• A avut pacientul contact cu un caz probabil sau confirmat în perioada de 14 zile anterioare 
debutului simptomelor? o NU o DA '.J Necunoscut 

Dacă DA, vă rugăm să mentionati codurile de caz pentru toate cazurile probabile sau confirmate: 
Cod caz 1: _ ___ Cod caz 2: ______ Cod caz 3: ______ _ 

Dacă DA, unde a avut loc contactul (bifaţi toate variantele valabile): 

::: Unităţi sanitare '.J Familie '.J Locul de muncă Necunoscut 
'.J Altu l, specificaţi _ ________________________ _ 

Dacă DA, locul/ oraşul/ ţara expunerii: ____________________ _ 

• A vizitat, în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor, vreun târg/piaţă de animale 

vii ? o NU '.J DA Necunoscut 
Dacă DA, locul/ oraşu l / ţara expunerii: _____________________ _ 

Secţiunea 4: Informaţii de laborator 

Denumirea laboratorului care a efectuat testarea : _________________ _ 
Tip proba/probe respiratorii (vă rugăm mentionati-le pe toate): ____________ _ 

Vă rugăm specificaţi care a fost testul utilizat: ____________________ _ 
S-a făcut secvenţierea ? o NU o DA '.J Necunoscut 

Data confirmării (validării testului) în laborator: __ / __ / _ _ __ (zz/11/aaaa) 

Rezultat detecţie virus gripal (RT-PCR): Pozitiv AH3 CJ Pozitiv A Pozitiv B 
o Necunoscut c: Netestat 

Secţiunea 5: Clasificarea cazului 

Clasificarea cazului : = Suspect '.J Confirmat Probabil c Infirmat 

Secţiunea 6: Contacti depistati 

Numar TOTAL contacti identificati: ______ ., din care 
Nr.contacti fam iliali : __ _ 
Nr.contacti la locul de munca/în scoala: __ _ 
Nr.contacti in alte medii: _ __ unde _____________________ _ 

Semnătura şi parafa medicului curant /epidemiolog de spital 

Semnătura şi parafa medicului epidemiolog din DSP 

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile 

chrome-extension ://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadad m/https ://www.cnscbt.ro/index. php/info-medical/1623-metodolog ia-de-supraveghere-a. . . 15/21 



12.05.2020 1585917903567 _Metodologia de supraveghere a COVID-19_Actualizare 03.04.2020.pdf 

1 Contactul apropiat este defin it ca: 

- Persoana care locu ieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19; 
- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de mana neurmata 
de igiena mainilor); 
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 
(ex.în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa); 
- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si 
pe o durata de peste 15 minute; 

- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare 
din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute sila o distanta mai mica de 2 m; 

- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire directa 
unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza 
probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie; 

Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie standard (masca, manusi respectiv 
ochelari/ viziera pentru cei care efectueaza manevre generatoare de aerosoli) NU ESTE 
CONSIDERAT CONTACT APROPIAT. 

- Persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din cele 2 
randuri in orice directie fata de caz, persoane care au calatorit împreuna cu cazul sau care i-au 
acordat îngrijire in avion, membri ai echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul. Daca 

severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai ext insa, for fi 
considerati contact i apropiati toti pasageri i din zona respect iva din avion sau chiar toti pasagerii 
din avion. 

Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei 
debutului cazului index. 
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Anexa 2 

PRELEVAREA, TRANSPORTUL SI INVESTIGAREA PROBELOR 
' BIOLOGICE PENTRU DIAGNOSTICUL INFECŢIEI cu SARS-CoV-2 

De la pacienţii care întrunesc criteriile definiţiei de caz, se vor preleva probe 
respiratorii (Tabel I) , după cum urmează: 

Tampon sau spălătură nazofaringiană şi orofaringiană la pacienţi cu forme 
clinice medii; 
Spută şi/sau aspirat endotraheal sau lavaj bronhoalveolar la pacienţii cu forme 
clinice severe, după caz; 
Suplimentar: probe de sânge, materii fecale, probe necroptice 

Este recomandată prelevarea unui volum suficient de probă pentru 
realizarea de teste multiple. 

Conform ECDC, în cazul suspiciunii de infectie cu noul coronavirus la 
pacientii spitalizati, se recomanda prelevarea de probe repetate la 2-4 zile, 
pana la obtinerea de două rezultate consecutive negative la interval de cel 
puţin 24 de ore (https://www.ecdc.europa.eu/en/european-surveillance
human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov ). 

Tabel I. Recomandări privind prelevarea probelor la pacienţii 

simptomatici, precum şi la contacţii asimptomatici 

Tipul probei Instrument prelevare Transport Conservare 
Tampon nasofaringian si Tampon din Dacron 2·8°C S5 zile: 2·8°C 
orofaringian sau poliester* >5 zile:-70°C 
Lavaj bronho-alveolar Recipient steril* 2-8°C S2 zile: 2-8°C 

>2 zi le: -70°C 

Aspirat endotraheal, 
aspirat Recipient steril* 2-8°C s2 zile: 2-8°C 
sau spalatu ra >2 zi le: -70°C 
nazofaringiana sau nazala 
Sputa Recipient steril 2·8°C S2 zile: 2·8°C 

>2 zi le:-70°C 

Probe de tesut obtinute 
prin Recipient steril cu 2·8°C S24 ore: 2-8°C 
biopsie sau necropsie soluţie salină sau >24 ore:-70°C 
(inclusiv tesut pulmonar) mediu de transport 

pentru virusuri (VTM) 
Materii fecale Coprorecoltor 2·8°C S5 zile: 2-8°C 

>5 zile:-70°C 

Sânge integral Tuburi recoltare sânge 2-8°C s5 zile: 2-8°C 
>5 zile:-70°C 

Urina Urocultor 2·8°C S5 zile: 2-8°C 
>5 zile:-70°C 

*Transportul probelor destinate detecţie i virale se va face în mediu suplimentat cu 
antifungice şi antibiotice (VTM - viral transport medium). Se va evita 
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îngheţarea/dezgheţarea repetată a probelor. Oaca nu este disponibil VTM, se 
poate folosi soluţia salina , dar in acest caz stabilitatea probei la 2-8°C poate fi 
diferita de cea menţionată în tabel. 

Măsuri de biosiguranţă în cursul manipulării probelor: 

Personalul medical responsabil cu prelevarea şi transportul probelor va 
respecta recomandări le ghidului lnfection prevention and control during health care 
when novei coronavirus (nCoV) infection is suspected 
( https ://www. who. i nt/publications-detai 1/i nf ection-prevention-and-control-d uri ng
health-care-wh en-nove 1-coronavirus-( ncov )-i nf ection-is-suspected). 

Toate probele vor fi considerate potenţial infecţioase. Se vor lua măsuri 
suplimentare de precauţie în cursu l prelevării probelor prin mijloace potenţial 
generatoare de aerosoli (ex. bronhoscopie, aspiraţie) . 

A Probele care pot fi transportate rapid la laborator pot fi menţinute la 2-8°C. 
ln caz contrar este recomandată folosirea mediului de transport pentru virusuri , iar 
probele pot fi congelate (la -20°C sau ideal la -70°C) si transportate pe gheata 
carbonica. Se vor evita ciclurile repetate de îngheţ/dezgheţ. 

Vor fi respectate cu stricteţe ghidurile de prevenţie şi control al infecţiilor , 

precum şi regulile naţiona le şi internaţionale privind transportul materialelor 
infecţioase. Personalul care transportă probele trebuie să fie instruit în privinţa 

practicilor corecte de manipulare a probelor, precum şi a procedurilor de 
decontaminare. Personalul implicat va utiliza corespunzător echipamentul 
individual de protecţie (PPE). Se va evita utilizarea sistemelor de transport 
pneumatic al probelor. Probele vor fi etichetate corespunzător , iar laboratorul va fi 
notificat în prealabil. Pe cererea de analiză se vor menţiona datele complete de 
identificare, data şi ora prelevării , tipul probei , analizele solicitate , simptomele 
clinice şi datele anamnestice relevante (vaccinări , antibioterapie, informaţii 

epidemiologice , factori de risc) 
Probele destinate diagnosticu lui molecular vor fi manipulate cu respectarea 

aceloraşi măsuri de biosiguranţă ca cele aplicabile în cazul diagnosticului 
molecular de gripă (BSL2). Izolarea virusului presupune, însă , un nivel mai înalt de 
biosiguranţă (minim BSL3). Personalul implicat va utiliza corespunzător 

ech ipamentul ind ividual de protecţie {PPE). 
Se vor respecta: 
- ghiduri le naţionale de biosiguranţă în laborator 
- recomandările WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition 

(https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO COS CSR L YO 
2004 11 /en/) 

- WHO Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 
{COVID-19) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-
GIH-2020.1-eng.pdf 

- WHO lnfection prevention and control during health care when novei 
corona virus (nCo V) infection is suspected, interim guidance , January 2020 

Transportu l probelor la un alt laborator trebu ie sa respecte ghidurile 
naţionale , precum şi recomandările OMS - Guidance on regulations for the 
transport of infectious substances 201~2020 
( https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPl-2019.20/en/ ) şi 
WHO interim guidance for laboratory biosafety related to 2019-nCoV. 
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Probele sunt considerate neconforme in urmatoarele situatii: 

- trimiterea de tampoane fara mediu de transport pentru virusuri; 
- trimiterea probei in recipiente necorespunzatoare (deteriorate, cu tubul crapat 

sau capacul deschis); 
- nerespectarea conditiilor de transport si conservare (timp, temperatura); 

absenta etichetei pe esantionul de analizat; 
- absenta cererii de analiza; 
- cerere de analiza completata necorespunzator, cu datele de identificare a 

pacientului absente, incomplete, eronate sau indescifrabile; 

Diagnosticul de laborator al infecţiei cu SARS-CoV-2: 

1. Teste de amplificare a acizilor nucleici (NAAT) 

Diagnosticul infecţiei cu SARS-CoV-2 se bazează pe detecţia secvenţelor 
specifice de ARN viral prin teste de amplificare a acizilor nucleici, precum Real 
Time RT-PCR si confirmarea prin secvenţiere ori de câte ori este necesar. Ţintele 
genice virale includ: genele N, E, S si RdRP. Extracţia acizilor nucleici trebuie sa 
se faca în hotă de biosiguranţă în laboratoare de nivel BSL-2. Nu se recomandă 
tratarea termică a probelor anterior extracţiei acizilor nucleici. 

Confirmarea cazurilor în zone fără circulatie cunoscută anterior a 
virusului: 

• 

rezultat pozitiv pentru cel puţin două ţinte genice, dintre care cel 
puţin o ţintă este specifică SARS-CoV-2, folosind un test validat 
sau 

un rezultat pozitiv pentru betacoronavirusuri urmat de 
secvenţierea SARS-CoV-2 (parţială sau WGS - secvenţa ţintă trebuie să 
fie mai mare sau diferită de cea detectată prin testul de amplificare 
genică) 

În cazul unor rezultate discordante se recomandă: 
recoltarea unei alte probe 
secvenţierea virusului din proba originală sau a apliconului generat de 
un alt test de amplificare genică decât cel folosit iniţial. 

Orice rezultat neobişnuit ar trebui confirmat de către un laborator de referinţă 

internaţional. 

De asemenea, se recomandă trimiterea, spre confirmare, la unul dintre 
laboratoarele de referinţă ale OMS, a primelor 5 probe pozitive şi a primelor 1 O 
probe negative (testate în unul dintre laboratoarele ţărilor fără circulaţie cunoscută 
a virusului) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance/laboratory-quidance . 
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Confirmarea cazurilor în zone cu circulatie cunoscută a virusului: 
' 

în zonele în care virusul este larg răspândit se poate folosi un algoritm de 
diagnostic simplificat în care screening-ul prin Real Time RT-PCR al unei singure 
ţinte discriminatorii este suficient. 

Fiecare testare prin Real Time RT-PCR trebuie să includă control intern, 
control pozitiv şi control negativ. Se recomandă ca laboratoarele care efectuează 
testările pentru SARS-CoV-2 să participe la scheme de control extern de calitate 
din momentul în care acestea devin disponibile. De asemenea, este necesară 
verificarea calităţii reactivilor la primire pentru a certifica absenţa contaminării. 

Se recomandă ca laboratoarele cu experienţă limitată să colaboreze cu 
laboratoare cu experienţă pentru confirmarea rezultatelor iniţiale ş i îmbunătăţi rea 
performanţelor proprii. 

2. Secvenţierea genomului (Whole genome sequencing) oferă informaţii 
utile pentru întelegerea originii virusulu i şi a modului de răspândire. Se recomandă 
ca secventele identificate să fie comunicate OMS si comu nitătii stiintifice si să fie 

J , I I J I 

făcute publice pe platforme precum GISAID, cu respectarea WHO Draft code of 
conduct for handling of Genetic Sequence data related to outbreaks 
(https://www.who.int/blueprint/what/norms
standards/GSDDraftCodeConduct_forpublicconsultation-v1 .pdf?ua=1 ). 

Secvenţierea virusului poate fi fo los ită pentru : 
- confirmarea diagnosticului în anumite cazuri; 
- monitorizarea apariţiei mutaţi ilor care pot afecta performanţele testelor de 

diagnostic (prin secvenţ i erea period ică a unui procent din probele 
prelevate de la cazurile cl inice); 

- studii epidemiologice. 

Interpretarea rezultatelor: 
Unul sau mai multe rezultate negative, în special din probe prelevate de la 

nivelul tractului respirator superior, nu exclud posibi litatea infecţiei cu SARS-CoV-
2. Un rezultat fals-negativ poate fi explicat prin: 

prelevare necorespunzătoare, rezultând într-o cantitate redusă de produs 
pathologic 

(se recomandă includerea unei ţinte ADN umane în cadrul testării PCR); 
probă recoltată prea devreme sau prea târziu în cursul infecţiei; 
probă manipulată ş i transportată necorespunzător; 
mutaţii ale virusului ; 
prezenţa inhibitorilor PCR. 

Identificarea unui alt patogen nu exclude infecţia cu noul coronavirus, rolul 
coinfecţiei în patologie nefiind pe deplin cunoscut. 

Pentru certificarea debarasării de virus se recomandă repetarea prelevări i până la 
negativarea rezultatelor la două testări consecutive prin reacţii de ampl ificare genică. 
Toate rezultatele testărilor (pozitive sau negative) trebuie comunicate imediat 
autoritălior naţionale. 

Sursa:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331329/WHO-COVID-19-
laboratory-2020.4-eng.pdf?seguence=1 &isAllowed=y 
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Anexa 3 

Formularul de insotire probe recoltate de la cazul SUSPECT COVID-19 

Spital/ DSP ______ __ _ 

Catre, Laboratorul _________ _ 

Cod caz : I _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Proba nr. 

(abreviere auto judet / nr.caz / 
anul - ex.AB/01 /2020) 

I Codul de caz se pastreaza si pentru probele recoltate ulterior de la aceeasi 
persoana. 

Nume, prenume: ________ _ _ _ __________ _ 

CNP: 

Varsta (ani impliniti): _ __ luni (pentru cei cu varsta sub 1 
an) 

zile (pentru cei cu varsta sub o luna) __ _ 
Personal medico-sanitar o 

Data debutului bolii : __ / __ / __ 

Tip proba : spălătură sau aspirat nazal 
D exsudat nazal o exsudat faringian o 
exsudat nasofaringian o sputa o aspirat traheo-bronsic o 

fragment necroptic de pulmon 
produs de lavaj bronho-alveolar o 

Data recoltarii probei/probelor : 

o spălătură sau aspirat nazal _ _ / __ / ___ _ 
o exsudat nazal / exsudat faringian __ / __ / ___ _ 
o exsudat nasofaringian __ / __ / ___ _ 
o sputa __ / __ / ___ _ 
o aspirat traheo-bronsic __ / __ / ___ _ 
o produs de lavaj bronho-alveolar __ / __ / ___ _ 
o Alt tip de proba-specificati ___ ___ / _ _ / ___ _ 
o Fragmente necroptice de pulmon __ / __ / ___ _ 

Tip investigatie solicitata: Detectie SARS-CoV-2 prin RT-PCR 
Data trimiterii probei catre laborator: __ / __ / ___ _ 

Medic trimiţător: ____ ___________ _ 

o 

( semnatura si parafa) 
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COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA 

REFERAT 

Prnna ria comuoei Stefânesti.t de Jos 

Nr . ...... 9.1:..l<'e ....... · .... _ ....... 
li . . . . . .... LUllL.O.:ZM. ... /<,Q_J,.Q 

Privind testarea in vederea depistarii infectarii cu virusul SARS-COV-2 a 

cetatenilor comunei Stefanestii de Jos,judetul Ilfov. 

Luand in considerare declararea pandemiei COVID -19 de catre 
Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cauzata de un virus cu o contigiozitate 
foarte ridicata, ce are un impact foarte important pe toate palierele sistemului de 
medical creand o criza sanitara fara precedent pe plan mondial, cat si un numar 
foarte mare de imbolnaviri dar si decese in randul populatiei, numarul de cazuri 
contiunand sa creasca, atat la nivel mondial, cat si in randul populatiei din 
Romania. 

Avand in vedere ca pe raza comunei Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, s-au 
înregistrat, pana in prezent, un numar de 19 cazuri de simptomatici si o persoana 
decedata, ca urmare a infestarii cu SARS-COV-2, majoritatea cetatenilor 
comunei infestati si decedati provenind din repatrierea acestora de pe teritoriul 
Uniunii Europene, ori intrarea in contact direct cu personae infestate, se impune 
a fi luata la nivel de comuna testare preventiva a cetatenilor cu risc deosebit. 

Aceasta intrucat, in Romania s-a pus accentul pe testarea persoanelor 
simptomatice, cat si a celor care au fost suspecte de infectare cu virusul SARS
COV-2 conform recomandarilor I.N.S.P. 

In conditiile in care incepand cu data de 16.05.2020, se are in vedere 
incetarea starii de urgenta, urmand a se declara stare de alerta, propunem ca in 
ansamblul masurilor si actiunilor, care vor fi adoptate, in perioada starii de alerta, 
sa faca parte si testarea populatiei asimptomatice/simptomatice, care reprezinta 
un vector important de transmitere intracomunitara a virusului SARS-COV-2. 

Aceasta masura este una de preventie comunitara, de evitarea infectarrii cu 
virusul SARS-COV-2 la nivelul comunitatii locale, masura luata in conformitate 
cu dispozitiile prevazute de instructiunile INSP. 

INSPECTOR 
SOMESAN AURELIA 

~ 


