
Către: CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

 

 

 

 

DOMNULE PREŞEDINTE, 

 

1. Prin prezenta, subsemnații NICOLAE MARIUS HĂMBĂȘAN, domiciliat la 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap (CRRPH) 

Dumbrăveni, str. Mihai Eminescu nr.54, loc. Dumbrăveni, Jud. Sibiu, email: 

marius.hambasan@gmail.com, și CONSTANTIN COJOCARIU, domiciliat în Str. 

Păcurari, nr. 18, bloc 3, sc. C, apart. 10, 700511, Iași, email: 

constantincojocariu@yahoo.com, formulăm, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 

137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

prezenta 

 

 

PETIȚIE 

 

prin care solicităm constatarea şi sancţionarea faptei de discriminare săvârșite de către 

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), cu sediul în Str. Dr. Leonte 

Anastasievici Nr.1-3, Sector 5, 050463, Bucuresti constând în omisiunea de a include 

în lista de categorii prioritare pentru testarea COVID-19 a personalului de îngrijire din 

centrele rezidențiale pentru copii si adulți cu dizabilități. Solicităm obligarea 

reclamatului să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii, sa dispuneți 

înlăturarea consecințelor discriminării și restabilirea situației anterioare discriminării. 

 

MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE: 

 

2. În fapt, conform HG nr. 1414/2009, INSP este instituția publică cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății (Art. 1(1)). INSP 

coordonează activitatea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor 

Transmisibile (CNSCBT), între alte sub-structuri. INSP are ca scop, între altele, 

“prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile și netransmisibile” (Art. 



2 a). Pentru îndeplinirea scopurilor sale statutare, INSP “asigură îndrumarea tehnică și 

metodologică a rețelei de sănătate publică”;  “participă la elaborarea strategiilor și 

politicilor din domeniul de competență”; “elaborează proiecte de acte normative, 

norme, metodologii și instrucțiuni privind domeniile specifice din cadrul sănătății 

publice” (Art. 3 a, b, c). 

 

3. În exercitarea atribuțiilor sale, în contextul epidemiei COVID-19, INSP, prin 

CNSCBT, adoptă metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul 

coronavirus (COVID -19), care conține măsuri și intervenții pentru prevenirea 

epidemiei pe teritoriul României. Acest document a cunoscut actualizări succesive în 

cursul lunilor martie și aprilie (toate versiunile sunt disponibile pe www.cnscbt.ro).  

Actualizarea datată 16 aprilie 2020, care face obiectul prezentei plângeri, introduce o 

nouă categorie de persoane pe lista de prioritizare a testării pentru COVID-19, și 

anume “personalul de îngrijire din cămine de bătrâni – de 2 ori pe lună” (p. 4, pct. 

11). Această nouă recomandare vine în contextul apariției câtorva focare de COVID-

19 în căminele de bătrâni din România. Cel mai notoriu astfel de caz este Căminul 

pentru persoane vârstnice Sfântul Ilie din Galați, unde până la ora actuală au decedat 

aproximativ 30 de beneficiari.1 

 

4. Lista categoriilor prioritare la testare nu include personalul de îngrijire din 

centrele rezidențiale pentru copii si adulți cu dizabilități. Această omisiune, raportată 

la includerea simultană a “personalului de îngrijire din cămine de bătrâni”, constituie 

discriminare directă pe criteriul ‘handicapului’ În exercitarea dreptului la sănătate, 

conform Art. 2(1) in conjuncție cu Art. 1(2), lit. e, pct. iv din OG 137/2000. 

Înțelegem, de asemenea, să ne prevalăm de dispozițiile Art. 20(6) privind sarcina 

probei. Invocăm următoarele argumente în susținerea prezentei.  

 

5. Bătrânii și persoanele cu dizabilități instituționalizate sunt grupuri similar 

situate din punct de vedere al riscului epidemiologic care ar justifica prioritatea la 

testare. Există chiar anumite elemente de suprapunere între cele două grupuri, având 

în vedere că multe persoane vârstnice au dizabilități, în timp ce multe persoane cu 

dizabilități instituționalizate sunt în vârstă. Centrele rezidențiale pentru fiecare din 

																																																								
1 Vezi de exemplu Diana Mesesan, “Centrul privat din Galați, unde 20 de oameni au murit de COVID, 



aceste categorii de persoane întâmpină adesea probleme similare, cum ar fi 

supraaglomerarea, supradimensionarea, igiena precară, accesul limitat la servicii de 

sănătate, legăturile firave cu comunitatea, mulți dintre beneficiari fiind efectiv 

abandonați etc. 

 

6. Ordonanța Militară nr. 8/2020 recunoaște implicit similitudinea acestor 

servicii rezidențiale din punct de vedere al riscului epidemiologic specific fiecărui 

grup. Astfel, Ordonanța conține o serie de prevederi privind izolarea personalului de 

îngrijire la locul de munca, aplicabile “serviciilor sociale de tipul centrelor 

rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale 

pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii 

vulnerabile, publice și private” (Art. 9-14). Astfel, șefa Autorității Naționale pentru 

Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopție (ANDPDCA) declara despre beneficiarii de 

la Sasca Mică: “cei mai mulți au comorbidități, de aceea riscul este foarte mare. Au, 

printre altele, boli cardiace, boli pulmonare, boli psihice. Îmi este clar că suntem în 

varianta în care vom avea decese și vom avea pierderi”.2 

 

7. În ultimele două săptămâni au fost identificate focare de COVID-19 în mai 

multe instituții rezidențiale pentru adulți cu dizabilități. Cel mai notoriu caz este cel 

de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, Județul 

Suceava, unde 242 beneficiari și 59 cadre de îngrijire au fost testate pozitiv.3 Alte 

focare au fost identificate la Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihiatrică 

Costâna, Județul Suceava,4 Centrul de Îngrijire și Asistență Pecica, Județul Arad5 sau 

Centrul de Îngrijire și Asistența Pâclișa, Județul Hunedoara. Cel puțin doi beneficiari 

au decedat – la Sasca Mică6 și la Pecica.7 

 

																																																								
2 “Peste 300 de persoane de la un centru de recuperare neuropsihiatrică din Suceava au COVID-19. 
Mădălina Turza, șefa ADPD: ”E clar că vom avea decese””, Libertatea, 21 aprilie 2020. 
3 Cf. Grupul de Comunicare Strategica, Informare 21 aprilie 2020.  
4 “Un nou focar de COVID-19 in Suceava. Peste 100 de oameni infectati”, Mediafax, 26 aprilie 2020.  
5 “Focar de coronavirus într-un centru pentru persoane cu dizabilități. 14 persoane pozitive, după ce un 
pacient a decedat”, 24 aprilie 2020, www.pressalert.ro.  
6 Deces 566 Bărbat, 80 ani din județul Suceava. Data internării: 20.04.2020- Spitalul Județean de 
Urgență Suceava. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 17.04.2020. Data 
confirmării: 19.04.2020. Data decesului: 23.04.2020. Beneficiar CRRN Sasca Mica. 
7 Vezi supra nota 5.  



8. Lista de priorități a reclamatei privează de eficacitate prevederile Ordonanței 

Militare nr. 8/2020 menționate mai sus, care introduc obligația personalului de 

îngrijire din instituții rezidențiale de a se izola la locul de munca prin rotație, pe 

perioade de 14 zile. Autoritățile care administrează unitațile rezidențiale pentru 

persoane cu dizabilități au reclamat în mod repetat dificultățile pe care le întâmpină în 

tentativa de a asigura testarea personalului la ieșirea/intrarea din/în izolare la locul de 

munca.8 Organizația neguvernamentală Centrul de Resurse Juridice a semnalat, la 

randul ei aceasta carență, cu efecte potențial catastrofale.9 

 

9. Menționăm ca primul petent, Marius Nicolae Hămbășan, este persoană cu 

dizabilități și beneficiar al Centrului de Reabilitate și Recuperare pentru Persoane cu 

Handicap Dumbrăveni, Județul Sibiu. Prin urmare, el este direct afectat de omisiunea 

din documentul reclamat. Al doilea petent, Constantin Cojocariu, este avocat cu lungă 

experiență în apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități pe plan național și în fața 

CEDO, fiind implicat în dosare precum Valentin Câmpeanu c. României sau N. c. 

României, și îndeplinind o funcție de interes public similară unei organizații 

neguvernamentale cu activitate în domeniu. 

 

10. SOLICITĂM SOLUȚIONAREA CU CELERITATE A PREZENTEI 

PETIȚII, AVÂND ÎN VEDERE IMPLICAȚIILE SALE, CARE SE MĂSOARĂ,  

POTENȚIAL, ÎN VIEȚI PIERDUTE. Renunțăm la dreptul la a participa la sedința 

de audieri.  

 

11. În drept, faptele descrise se încadrează în prevederile Art. 2(1) in conjuncție 

cu Art. 1(2), lit. e, pct. iv din OG 137/2000. Ne întemeiem sesizarea i pe Art. 20 (3) și 

26 (2) din OG nr. 137/2000.  

 

12. Depunem anexate următoarele înscrisuri:  

- Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul 

coronavirus (COVID -19) – Actualizare 16.04.2020 
																																																								
8 A se vedea de exemplu DGASPC Arad si Laila Onu, directorul executiv al Asociatiei Pentru Voi, 
care administreaza mai multe servicii rezidentiale pentru persoane cu dizabilitati, anexate 
9 A se vedeaCRJ, “Solicitare privind includerea pe lista de prioritizare a testării a persoanelor cu 
dizabilități instituționalizate și a personalului aferent acestor instituții”, 25 aprilie 2020, disponibil pe 
www.crj.ro si anexat.  
 



- Mărturii privind impactul dispoziției reclamate din metodologie.  

 

 

 

Dată, 28.04.2020                                                                                         Semnătură, 

 

 

Marius Nicolae Hămbășan 

 
 

 

Constantin Cojocariu 

 

 

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU 

COMBATEREA DISCRIMINĂRII 
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Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul 
coronavirus (COVID-19) 

 
Actualizare 16.04.2020 

 
 

I. Denumirea si incadrarea bolii 
 

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 / nesteptat”. 
 
 

II. 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 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 infectiei umane cu noul coronavirus (2019-nCoV-devenit ulterior 
SARS-CoV-2) in Romania. 

 
 
 



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

III. Scop: 
 

- 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 

 
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 

 
 

Informatiile obtinute prin activitatile de supraveghere vor fi utilizate si pentru 
evaluarea de risc nationala, precum si in luarea deciziilor in cadrul raspunsului. 

 
 

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

 
Caz suspect 

 
1. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din 

următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea 
frecvenței respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe 
deplin tabloul clinic  

 
SAU 

 
2. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din 

următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea 
frecvenței respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe 
deplin tabloul clinic ŞI cu istoric de călătorie internațională, în perioada de 14 
zile anterioare datei debutului 

 
SAU 

 
3. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din 

următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație  (creșterea frecvenței 
respiratorii)  ŞI care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu 
COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului 
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SAU 
 

4. Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie, fără altă 
etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic 
 

SAU 
 

5. Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric 
de febră ŞI tuse ŞI dificultate în respirație  (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI 
care necesită spitalizare peste noapte) fără altă etiologie precizată care să 
explice pe deplin tabloul clinic 

 
 

Contactul apropiat 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. 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 minim 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*; 

 
*Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator 
tipului de îngrijire acordată NU  ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT. 

 
Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare 

datei debutului. 
 
 

Caz confirmat 
 

O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de 
semnele şi simptomele clinice. 
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Criterii pentru initierea testarii pentru SARS-CoV-2 
 

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. 

 
 

Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19: 
 
 

1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar, conform definiţiei 
de caz; 

 
2. Contacți apropiaţi, simptomatici, ai cazurilor confirmate; 

 
3. Pacienţi 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 post-
transplant – 2 teste la 24 de ore interval; 
 

4. Pacienţi asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă 
medicamentos, la internare în spital – 2 teste la 24 de ore interval; 

 
5. Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie și/sau 

radioterapie – de 2 ori pe lună; 
 

6. Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau 
manevre invazive; 

 
7. Hemodializaţi simptomatici;  

 
8. Hemodializati asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile 

interval; pe durata acestei perioade aceștia vor fi dializați în sesiuni separate de 
restul pacientilor; 
 

9. Persoane instituționalizate simptomatice;  
 

10. Gravidele asimptomatice care se află în carantină/izolare la domiciliu sau au 
fost contact apropiat cu un caz confirmat; 
 

11. Personalul de îngrijire din cămine de bătrâni  – de 2 ori pe lună; 
 

12. Personal sanitar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, în a 6-7 zi de 
la ultimul contact posibil infectant**;  
 
** În perioada imediată contactului posibil infectant și până la primirea rezultatului 
de laborator, personalul medico-sanitar își va desfășura activitatea cu 
respectarea măsurilor de protecție standard. Cazurile pozitive simptomatice sau 
asimptomatice din rândul personalului sanitar vor respecta procedurile de izolare 
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aplicate şi la restul persoanelor infectate. Modificarea contextului epidemiologic 
poate duce la revizuirea acestor recomandări.  
 

 Unitățile medicale pot stabili protocoale de testare pentru personalul medical 
şi/sau pacienți prin tehnici de RT-PCR, suplimentar faţă de aceste recomandări, care 
pot fi realizate cu resurse proprii, în laboratoarele pe care le dețin sau în alte 
laboratoare.  

 
 Rezultatele pozitive ale acestor testări vor fi raportate de către laboratorul 
care a efectuat testarea imediat  la INSP şi direcțiile de sănătate publică şi se vor lua 
măsurile necesare de internare/izolare ale persoanelor  infectate. În aceste cazuri,  
unităţile sanitare îşi vor efectua propria anchetă epidemiologică şi vor adopta măsuri de 
limitare a infectiei, acţiuni ce intră în responsabilitatea directă a managerului. Raportul 
anchetei epidemiologice va fi remis în termen de 24 de ore direcţiei de sănătate publică 
judeţene.   
 
 
Investigatii 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 (NAAT), precum 
RT-PCR. 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: 

- Probe din tractul respirator superior (tampon sau spălătură 
nazofaringiană și orofaringiană) – 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: spută (dacă este produsă) 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 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 și 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 confirmat 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 Fişei de supraveghere a cazului 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 
x raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect/ 

decesele înregistrate la cazuri suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19; 
x 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 COVID-19, prin 
RT-PCR: 
 
x raportarea rezultatelor testarilor 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 in format 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, in format pdf, imediat 
dupa ce devin disponibile; 

 
� Macheta in format Excel cu rezultatele negative*, 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 infirmarii sau data 
rezultatului echivoc (= data validarii); 

*laboratoarele care nu pot scoate datele solicitate din soft sau nu au soft, vor trimite 
macheta in format 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 si in algoritmul de testare, internare si 

externare, cazurile de pneumonie si cazurile de SARI fără alta etiologie 
(ex.gripala), din TOATE categoriile de varstă și din TOATE spitalele vor fi testate 
pentru COVID-19. 

 
La cazurile suspecte/confirmate cu COVID-19 depistate in sentinela SARI 

se completeaza si Fisa de supraveghere a cazului de SARI (Infectie 
Respiratorie Acuta Severa).  

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

  
x raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul 

suspect;  
x raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri 

suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19; 
Nivelul periferic: alte spitale  
x raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul 

suspect;  
x recoltează și trimit probe la unitatile de specialitate care detin in dotare 

echipament medical pentru efectuarea testarii RT-PCR pentru identificarea 
SARS-CoV-2 , mentionate in Normele tehnice de realizare a PNS;   

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

x raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri 
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 fără alta etiologie, din 
TOATE categoriile de varstă și din TOATE spitalele vor fi testate pentru COVID-
19. 

La cazurile suspecte/confirmate cu COVID-19 depistate in sentinela 
SARI se completeaza si Fisa de supraveghere a cazului de SARI (Infectie 
Respiratorie Acuta Severa).  
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Nivelul local: DSP judeteana / a Mun.Bucuresti (DSP) 
 

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

Fișa 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 trimite la DSP-urile la care sunt arondate cazurile;  

o efectueaza analiza 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. 
 
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. 
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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 
intr-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 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;  
 

2) Atitudinea fata de contactii apropiati: 
 

Contactii apropiati se vor auto-izola la domiciliu, impreuna 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 intr-o unitate sanitara in care erau tratati pacienti 
cu COVID-19, in 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). 
 
 

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.  

Informatiile despre cluster (DSP, localizarea clusterului – 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. 
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     4)  Atitudinea fata de persoanele care sosesc din zona ROSIE, 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 Romania, 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 
Romania, timp de 14 zile de la intrarea in tara, impreuna cu ceilalti membri ai familiei 
care locuiesc la aceeasi adresa, de preferat in camere separate. 

Se vor recolta probe respiratorii 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/confirmate;  

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 
 
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 
 
 

 



Solicitare privind includerea
pe lista de prioritizare a
testării a persoanelor cu
dizabilități instituționalizate
și a personalului aferent
acestor instituții

București, 25 aprilie 2020

În atenția: Domnului Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății

Solicitare privind includerea pe lista de prioritizare a
testării a persoanelor cu dizabilități instituționalizate
și a personalului aferent acestor instituții – Nr. CRJ
50/25.04.2020. 

http://covid19.crj.ro/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/CRJ-00-1.jpg


Stimate Domnule Ministru,

Centrul de Resurse Juridice vă solicită să includeți toate
persoanele cu dizabilități instituționalizate și
personalul aferent îngrijirii acestora, în capitolul

”Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19”

din Metodologia de supraveghere a sindromului respirator

acut cu noul coronavirus (COVID-19)[1].

În prezent, mai multe focare de infecție cu noul

coronavirus au fost depistate în centrele pentru

persoanele cu dizabilități din Sasca Mică, județul Suceava

(242 de beneficiari infectați, 1 beneficiar decedat în

23.04.2020), și în Păclișa, Băcia și Brănișca din județul

Hunedoara. Prin art. 10 din Ordonanța militară nr. 8/2020

a fost instituită pe perioada stării de urgență, măsura de

izolare preventivă la locul de muncă pentru personalul

angajat al acestor centre.

Luni, 27 aprilie a.c., vor intra în tura a doua în centrele
pentru persoanele cu dizabilități, zeci de mii de
angajați fără a fi fost testați. Supraaglomerarea,

condițiile de igienă precare, bolile respiratorii ale

rezidenților din aceste centre, constituie deja un motiv de

îngrijorare în contextul acestei pandemii. Situația de la

C.R.R.N. Sasca Mică ne-a demonstrat că este suficient ca

un singur angajat să fie infectat pentru ca 242 de

rezidenți să fie infectați, iar un om să moară.

Dintr-o regretabilă eroare, Metodologia prevede testarea



obligatorie doar în centrele pentru vârstnici și omite

centrele pentru persoane cu dizabilități.

Astfel, vă solicităm să dispuneți în regim de urgență
testarea tuturor persoanelor cu dizabilități
instituționalizate și nu doar a celor simptomatice, și
testarea tuturor angajaților care vor intra în serviciile
sociale de tip rezidențial.

Vă mulțumim.

Cu deosebită considerație,

Georgiana Pascu

Manager de program,

Centrul de Resurse Juridice 

____________________

[1] Actualizată la 16.04.2020, publicată aici

http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infectia-

2019-cu-ncov/1668-metodologia-de-supraveghere-a-

covid-19-actualizare-16-04-2020-1/file

http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infectia-2019-cu-ncov/1668-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-16-04-2020-1/file


Focar de coronavirus într-un
centru din judeţul Arad. A
fost descoperit după ce
directorul DSP a încălcat
metodologia de testare
În judeţul Arad a fost descoperit un nou focar de infecţie
 cu noul coronavirus. Este vorba despre 14 persoane de la
 Centrul de Îngrijire și Asistență Pecica.

Focarul s-a descoperit după ce directorul DSP Arad,
Horea Timiş, a decis să testeze în masă, deşi metologogia
nu îi permitea acest lucru. Practic a încălcat metodologia
impusă la nivel naţional şi aşa a reuşit să descopere
atâtea cazuri pozitive.  

„Avem 14 pozitivi în urma testărilor pe care le-am făcut. În
cursul nopţii trecute au venit rezultatele, acum demarăm
o anchetă epidemiologică, suntem în directă relaţie cu
Spitalul Judeţean să izolăm acei pozitivi şi să luăm
măsurile care se impun la faţa locului. Am trimis o echipă
de epidemiologi acolo, încercăm să gestionăm acest
focar. Vor fi duşi la spital, dar trebuie să identificăm
partea de handicap, deoarece este o sitauţie mai
specială. Vrem să ştim clar ce patologii au. Vreau să
specific că acest lucru s-a făcut nerespectând
metodologia de testare, metodologia de testare ne obliga



să testăm doar personal, noi prin decizia noastră, de la
Direcţia de Sănătate Publică Arad, am testat şi personal
asimptomatic, asta am anunţat şi la Bucureşti. Dacă am fi
respectat metodologia noi nu îi găseam pe aceşti oameni.
Totuşi am decis acest lucru şi avem dreptate. Recunosc
că eu am decis acest mod de testare şi mi-l asum”, a
declarat directorul DSP Arad, Horea Timiş.

Acesta a mai precizat că epidemiologii sunt pe drum să
ajungă la Pecica. Nu se ştie în momentul de faţă de unde
a pornit acest focar de infecţie cu Covid 19.

„Din ce îmi dau seama telefonic pe datele pe care le-am
colectat este posibil să fie o persoană cu contact
medical. Dar după anghetă se va şti exact”, a mai spus
Horea Timiş.

Alerta la centru s-a dat la începutul lunii aprilie când una
dintre persoanele cu handicap, internate acolo, a fost
transportată de urgență la spitalul din Arad și a decedat
în aceiași zi, testele confirmând faptul că a fost infectat
cu COVID 19. În acest centru sunt zeci de beneficiari și
zeci de angajați.

FOTO Horea Timiş: arhivă

UPDATE Erika Stark, director al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a
declarat că:  „astăzi, 24.04.2020, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a fost
informată de DSP Arad că la Centrul de Îngrijire și



Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Pecica au
fost confirmate pozitiv 14 cazuri de infectare cu COVID-
19, în rândul a 9 beneficiari - persoane adulte cu
dizabilități și 5 angajați.

Testarea și recoltarea probelor au fost efectuate pentru
toți beneficiarii și personaluldin tura izolată la locul de
muncă timp de 14 zile, în baza Ordonanței militare nr.8 ,
miercuri, 22 aprilie 2020, la solicitarea DGASPC Arad.  În
prezent se așteaptă rezultatele a altor teste aflate în lucru
la laborator. În Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
persoane adulte cu dizabilități Pecica sunt ocrotiți în total
47 de beneficiari și își desfășoară activitatea un număr de
32 de angajați.

La nivelul tuturor centrelor aflate în subordinea DGASPC
Arad au fost dispuse din data de 25 februarie 2020

https://www.ziardearad.ro/sites/default/files/styles/watermark/public/media/image/2020/04/centru_pecica_0.jpg?itok=_RANAW1k


instituite măsuri de prevenire și minimizare a contactării și
răspândirii infectării cu virusul COVID-19 prin care s-a
interzis accesul persoanelor străine în centrele din
subordinea DGASPC Arad; s-au interzis  vizitele de orice
natură în centrele din subordinea DGASPC Arad; nu s-au 
mai acordat bilete de voie beneficiarilor centrelor și
caselor de tip familial, s-a suspendat activitatea în mai
multe centre de zi, s-au asigurat măsuri de dezinfecție cu
substanțe specializate, au fost distribuite materiale
sanitare de protecție tuturor angajaților, precum și alte
dispoziții care să limiteze contaminarea cu virusul COVID-
19.

DGASPC Arad va adopta măsurile care se impun în
asemenea situații, în urma anchetei epidemiologice, în
acord cu dispozițiile și recomandările Direcției de
Sănătate Publică Arad”.




