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        Urmare a informațiilor apărute în spațiul public, privind efectuarea de teste în 

vederea depistării COVID-19 de către diferite laboratoare, precizăm că trebuie să se 

aibă în vedere recomandările Comisiei de Microbiologie Medicală a Ministerului 

Sănătății: 

- Testarea produselor patologice recoltate de la o persoană ce întrunește 

criteriile unui caz suspect de infecție cu SARS-CoV-2 trebuie realizată în 

laboratoare cu nivel de biosiguranță nivel 2 (BSL-2), de către un personal 

calificat și antrenat conform procedurilor de biosiguranță si normelor de 

buna practică microbiologică, inclusiv in domeniul diagnosticului 

molecular. Izolarea virală pe culturi de celule necesită un laborator de 

biosiguranță nivel 3 (BSL-3) și nu este recomandată în prezent în scop 

diagnostic; 

 

- Metoda recomandată în prezent pentru diagnosticarea infecției cu 

SARS-CoV-2 este detecția ARN viral prin Real-Time RT-PCR (reverse-

transcription polymerase chain reaction). În cazul în care este necesar, 

confirmarea se realizează prin secvențiere nucleotidică. Au fost dezvoltate 

o serie de teste in-house sau teste comerciale pentru detectarea ARN 

SARSCoV-2, care identifică genele virale pentru N (nucleocapsida), E 

(anvelopa), S (spike) și RdRP (RNA-dependent RNA polymerase); 

 

- Testele serologice evidențiază anticorpii specifici SARS-CoV-2 de tip 

IgM si IgG. Prezența anticorpilor specifici de tip IgM sau titrul de 

anticorpi specifici tip IgG din faza de covalescență de ≥4 ori mai mare 

comparativ cu titrul identificat în faza acută pot fi utilizate drept criteriu de 

diagnostic pentru pacienții suspecți de infecție SARS-CoV-2 cu rezultate 

negative la testele de detecție a acizilor nucleici virali; 

 

- Testele serologice trebuie realizate numai cu teste validate, cu 

sensibilitate și specificitate foarte ridicată, care să limiteze rezultatele 

fals negative și fals pozitive. Testele serologice vor avea relevanță în 

special post-epidemic pentru evaluarea seroprevalenței infecției în 



populația generală (IgG) și a infecțiilor asimptomatice, ca și pentru 

evaluarea persistenței imunității postinfecție naturală. În context 

pandemic, testele serologice s-ar putea utiliza la externarea pacienților 

considerați vindecați, eventual după autoizolare/carantinare, în paralel cu 

testele de detecție ale ARN viral, testare care ar completa profilul 

epidemiologic, detectând seroconversia în paralel cu clearence-ul viral. 

 

     Este important de precizat că unul sau mai multe rezultate negative la testul 

de detecție a acidului nucleic viral nu exclud posibilitatea unei infecții cu 

virusul SARS-CoV-2., iar în context clinic sugestiv diagnosticul nu trebuie 

infirmat pe baza unui test negativ. 

 
 


