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Cap. I: Boli prevenibile prin vaccinare 

1. Difteria  

 

Difteria este o boala infectioasa grava cu un potential epidemic crescut.  

In Romania situatia epidemiologica privind difteria a fost mentinuta sub control datorita 

functionarii unui Program National de Supraveghere al factorilor implicati in aparitia bolii.Nu au 

fost semnalate cazuri de difterie din 1990; au existat insa suspecti cu simptomatologie 

asemanatoare unei angine difterice fiind infirmati prin examen microbiologic si/sau serologic. 

 Ca o consecinta a absentei cazurilor de boala s-a constatat disparitia aparenta a 

C.diphtheriae toxigen din 2002. Concomitent s-a inregistrat si o reducere anuala a numarului de 

tulpini C.diphtheriae netoxigene izolate in teritoriu (356 tulpini in 1995; 3 in 2005).  

In anul 2013, acoperirea vaccinala evaluata pe baza metodologiei unitare care a avut in 

vedere toti copiii inscrisi pe listele medicilor de familie indica o acoperire cu 4 doze de vaccin cu 

componenta difterica de 91,6% la varsta de 24 de luni. 

2. Rujeola 

 

In anul 2013, in cadrul sistemului de supraveghere a rujeolei, la nivel national au fost 

notificate 1159 cazuri confirmate [884 cu laboratorul, 247 prin legatura epidemiologica si 28 doar 

pe criterii clinice (parintii refuzand recoltarea serului)]. 

 A fost raportat 1 deces prin rujeola.    

Incidenta la nivel national in anul 2013 a fost de 5,4%000 locuitori, de aproximativ 6,5 ori 

mai mica decat in anul 2012 (34,8%000).  

Daca in prima parte a ultimei jumatati a secolului trecut (1960 – 1980) valorile incidentei rujeolei 

in Romania se mentineau crescute (aproximativ 120%000), acestea au inregistrat o scadere 

dramatica odata cu introducerea vaccinarii antirujeolice (1979) si au continuat sa scada urmare a 

multiplelor interventii de sanatate publica, asa cum releva graficul de mai jos. 
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In 2013 evolutia rujeolei a avut o tendinta descendenta; numarul cazurilor a atins un 

maxim in luna ianuarie dupa care a scazut continuu pana in luna octombrie, iar spre sfarsitul 

anului s-a inregistrat o usoara crestere:  

 

 

 
 

Distributia pe judete a ratelor de incidenta a rujeolei in anul 2013 este ilustrata in harta de 

mai jos care a fost realizata luand in considerare rata de incidenta nationala :  

Distributia geografica a incidentei rujeolei in Romania, 2013 
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In 2013, cea mai mare rata de incidenta a rujeolei s-a inregistrat in judetele Prahova si 

Valcea (la mai mult de 2 abateri standard fata de rata incidentei la nivel national); in judetele 

Calarasi, Mehedinti si Teleorman rata incidentei a fost crescuta la 2 abateri standard fata de rata 

tarii, iar in judetele Bihor, Brasov, Ialomita, Olt si Suceava rata incidentei a fost crescuta la 1 

abatere  standard fata de rata tarii. 

Cei mai afectati au fost copiii apartinand grupei de varsta sub 1 an (166%000) urmata de 

grupa de varsta 1-4 ani (53%000) si grupa de varsta 5-9 ani (16.5%000), grupa de varsta 10-14 

ani (4.8%000) si grupa de varsta 15-19 ani (3.1%000):  

 

 
 

Rujeola face parte din categoria bolilor prevenibile prin vaccinare, vaccinarea 

antirujeolica (cu vaccin combinat rujeola – rubeola - oreion RRO) fiind inclusa in Programul 

National de Imunizari. 

Acoperirea vaccinala evaluata pe baza metodologiei unitare, care a avut in vedere toti 

copiii inscrisi pe listele medicilor de familie, indica o acoperire vaccinala cu vaccin RRO de 

93.8% abia la varsta 24 luni (tinta: peste 95%).   

In grupurile de populatie la care acoperirea vaccinala se mentine sub nivelul optim, se 

acumuleaza in timp un numar mare de susceptibili care reprezinta un real potential pentru aparitia 

epidemiilor.  

3. Rubeola  

 

In anul 2013, in Romania au fost raportate 142* de cazuri de rubeola dintre care 

105(73.9%) confirmate, 26(18.3%) posibile si 11(7.7%) cazuri probabile si nu a fost raportat 

niciun deces. Incidenta la nivel national a fost de 0,7%000 locuitori, de 139,3 ori mai mica decat 

in anul 2012 (97,5%000). Cea mai scazuta incidenta intregistrata pentru cazurile de rubeola  in 

ultimii zece ani a fost in anul 2013 iar incidente crescute au fost inregistrate in cele doua epidemii 

de rubeola din perioada 2004-2005, respectiv 2011-2012. 

 
*Judetul Ialomita a scos din supraveghere 3 cazuri posibile de rubeola din anul 2013 in iunie 2014 
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Distributia pe judete a ratelor de incidenta a rubeolei in anul 2013 este ilustrata in harta de 

mai jos. 

 Distributia geografica a incidentei rubeolei in Romania, 2013 

 
 

Cazuri de rubeola au fost inregistrate in 19 judete din tara.Media statistica a incidentei in 

anul 2013 a fost de 0.5%000. In judetul Bacau a fost inregistrata cea mai crescuta incidenta (la mai 

mult de 15.9 deviatii standard fata de media statistica), fiind urmat de judetele Iasi, Neamt, Caras-

Severin si Mehedinti unde incidenta rubeolei a fost crescuta la  peste 1.9 abateri standard fata de 

media statistica. 

 

Din analiza datelor centralizate la Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor 

Transmisibile, ratele de incidenta specifica pe grupe de varsta si pe sexe indica faptul ca cele mai 

afectate grupe de varsta sunt: sub 1 an (19,5%000 feminin si 11,3%000 masculin), 1-4 ani 

(4,3%000 feminin si 6,7%000 masculin), 5-9 ani (1,8%000 feminin si 2,1%000 masculin), fiind 

urmate de grupa de varsta 15-19 ani (1,4%000 feminin si 1,0%000 masculinRaportul cazurilor de 

rubeola inregistrate in anul 2013 pe cele doua sexe este  feminin: masculin= 1,15:1. 
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 Distributia cazurilor de rubeola in functie de statusul imun a fost: 79 (55.6%) cazuri 

nevaccinate, 57(40.1%) cazuri au fost vaccinate in antecedente, iar pentru 6 (4,2%) cazuri 

informatiile privind statusul imun lipsesc. 

Din totalul cazurilor de rubeola  s-a inregistrat un caz probabil de rubeola la o gravida din 

judetul Cluj; varsta sarcinii fiind de 10 saptamani.  

 In cadrul sistemului de supraveghere a infectiei rubeolice congenitale/ sindromul rubeolic 

congenital in anului 2013 au fost raportate un numar de 53 cazuri suspecte IRC/SRC din 15 

judete clasificate astfel: 6 cazuri confirmate IRC cu SRC, 38 cazuri probabile IRC cu SRC si 9 

cazuri infirmate. 

 In anul 2013 incidenta cazurilor confirmate IRC cu SRC a fost de 3.4%000 nou nascuti 

vii si au fost inregistrate 4 decese: 

- 1 deces in randul cazurilor confirmate IRC cu SRC  

- 3 decese in randul cazurilor probabile IRC cu SRC. 

 

4. Parotidita epidemica 

  

In anul 2013, in Romania au fost confirmate si raportate 98 cazuri de parotidita epidemica 

si nu a fost raportat niciun deces. Incidenta la nivel national a fost de 0,46%000 locuitori, de 1,9 

ori mai mica decat in anul 2012 (0.9%000).  

 Distributia pe judete a ratelor de incidenta a parotiditei epidemice in anul 2013 este 

ilustrata in harta de mai jos. 

Cea mai mare rata de incidenta a parotiditei epidemice a fost inregistrata in judetele 

Buzau, Vrancea, Ialomita, Mehedinti, Hunedoara, Bihor, Salaj, Satu-Mare si Mun. Bucuresti, 

urmate de judetele: Caras-Severin, Gorj, Valcea, Arges, Prahova, Brasov, Sibiu, Alba, Cluj, 

Bistrita-Nasaud, Suceava, Neamt, Iasi, Bacau, Galati. In restul judetelor, incidenta a fost mai 

mica de 1 la 100 000 de locuitori) 
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Distributia geografica a incidentei parotiditei epidemice in Romania, 2013 

 

 
Din analiza datelor centralizate la Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate 

Publica, ratele de incidenta specifica pe grupe de varsta indica faptul ca cele mai afectate grupe 

de varsta sunt 5 - 9 ani (3,2%000) si 1 - 4 ani (1,9%000), urmate de grupa de varsta 10 - 14 ani 

(1,4%000) si sub 15 - 19 ani (0,8%000). 

 

 
 

Din totalul cazurilor confirmate de parotidita epidemica la grupa de varsta 1-4 ani, 

ponderea cea mai mare se inregistreaza la varstele de 2, 3 si 4 ani, 87.2% in 2012, respectiv 
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81.2% in 2013 (figura de mai jos), desi copiii apartinand acestor grupe de varsta ar trebui sa fie 

protejati in urma vaccinarii cu RRO la varsta prevazuta in calendar (12 luni)  

 

 
 

Fenomenul poate fi explicat prin faptul ca produsul biologic nu a fost disponibil in mod 

constant si in cantitati suficiente pe de o parte, precum si a scaderii increderii parintilor in 

beneficiile vaccinarii pe de alta parte.  

5. Varicela 

 

 In anul 2013, in Romania au fost confirmate si raportate 44 517 cazuri de varicela si nu a 

fost raportat nici un deces. Incidenta la nivel national a fost de 209,3 %000 locuitori, de 1,1 ori 

mai mare decat in anul 2012. 

 Distributia ratelor de incidenta a varicelei in Romania, in ultimii 10 ani (2004 - 2013) este 

prezentata in graficul de mai jos. Valorile incidentei se mentin ridicate, calendarul de vaccinari 

din Romania neincluzand vaccinarea antivariceloasa. 
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Distributia geografica a ratelor de incidenta a varicelei in anul 2013 este ilustrata in harta de mai 

jos. 

 

Distributia geografica a incidentei varicelei in Romania, 2013 

 
Cea mai mare rata de incidenta a varicelei a fost inregistrata in judetele Salaj, Cluj, 

Harghita si Covasna (incidenta mai mare de 400 la 100.000 de locuitori), urmate de judetele: 

Maramures, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mures, Brasov, Dolj, Dambovita, Prahova, 

Ialomita, Constanta, Galati, Neamt, Iasi (incidenta intre 200 – 399 la 100 000 de locuitori). 

 Din analiza datelor centralizate la Centrul National de Statistica si Informatica in 

Sanatate Publica, ratele de incidenta specifica pe grupe de varsta indica faptul ca cele mai 

afectate grupe de varsta sunt 1 - 4 ani (1519,1%000), 5 - 9 ani (1301%000), urmate de grupa de 

varsta 10 - 14 ani (700%000) si sub 1 an (511,4%000). 
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Desi varicela face parte din categoria bolilor prevenibile prin vaccinare, in Romania 

vaccinarea antivariceloasa nu este inclusa in Programul National de Imunizari. 

Boala evolueaza in focare de colectivitati (prescolare, scolare sau familiale). 

6.Tusea convulsiva 

 

In anul 2013 au fost notificate la Directiile de Sanatate Publica Judetene si a 

Mun.Bucuresti si au intrat in sistemul de supraveghere 159 cazuri suspecte de tuse convulsiva, 

reprezentand 63% din valoarea anului precedent (251). Dintre acestea, 54 au fost clasificate final 

ca si cazuri confirmate, 3 probabile, 54 infirmate si 48 posibile. 

Au introdus cazuri posibile in sistemul de supraveghere doar 28 judete. 14 judete nu au 

introdus niciun caz: AG, BH, BN, CL, CV, GL, GJ, HR, MM, PH, SM, SJ, TR, TL. 

Proportia cazurilor clasificate final ca posibile (30%) a scazut comparativ cu anul precedent 

(36%). Cel mai mare numar de cazuri posibile a fost inregistrat in Judetul Sibiu (10).  

Cazurile confirmate si cele probabile fac obiectul raportarii in sistemul statistic (catre 

CNSISP). Numarul acestora a fost de 57, reprezentand 69% din valoarea anului precedent (83).  

 

Cele 57 cazuri de tuse convulsiva din anul 2013 corespund unei incidente de 0,3%000, cu 

0,1%000 mai mica fata de anul precedent. Comparativ cu incidenta inregistrata la nivelul UE in 

anul 2011, de 4.37%000 (cele mai recente date publicate), incidenta tusei convulsive in Romania 

este mai mica de 15 ori. 

 

Evolutia multianuala a incidentei tusei convulsive in perioada 1999-2013, in Romania, 

este prezentata in graficul de mai jos. 

 

 
 

Sursa: “Anuar de statistica sanitara 2009”- CNOASIIDS pentru perioada                 

            1999-2009 si CRSP pentru anii 2010-2013  

 

Se observa trei varfuri de incidenta, cel mai recent fiind inregistrat  in anul 2008, la o 

valoare apropiata de cea din anul 2000, sub rezerva faptului ca pana in anul 2008 confirmarea 

cazurilor s-a facut in special pe criterii clinice, la care s-a adaugat uneori si formula leucocitara. 

Ulterior acestui an, confirmarea s-a facut pe baza rezultatului pozitiv la examenul serologic si/sau 

cultura. 

 

Valorile incidentei raportate sunt foarte mici si nu reflecta realitatea. La acest fapt 

contribuie urmatorii factori: 
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- lipsa de interes fata de aceasta boala infectioasa care, desi prevenibila prin vaccinare si cu 

mare contagiozitate (R0=10; sursa: Neil Ferguson-Imperial College, London), nu este 

considerata o prioritate de sanatate publica; 

- focusarea atentiei medicilor curanti asupra copiilor, neglijandu-se faptul ca boala este 

prezenta si la varste mai mari, adolescentii si adultii reprezentand, totodata, sursa pentru 

sugari; 

- proportia mare de cazuri posibile, investigate incomplet cu laboratorul (refuz al parintilor 

de ase prezenta cu copiii la recoltarea celei de a doua probe de ser) 

 

 

In ceea ce priveste luna debutului, cele mai multe cazuri au avut debutul in perioada calda a 

anului, asa cum se observa in graficul de mai jos. Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in 

sezonul rece.   

 

 
 

Distributia numarului de cazuri de tuse convulsiva dupa mediu este irelevanta. Rata 

incidentei in mediul urban (0,25%000) este foarte apropiata de cea din rural (0,29%000).  

 

` In ceea ce priveste distributia cazurilor pe grupe de varsta, se observa in graficul de 

mai jos ca cel mai mare numar de cazuri s-a inregistrat, in anul 2013, la copii, cu valori maxime 

la grupele de varsta 5-9 ani si 10-14 ani, urmate indeaproape de grupa de varsta sub 1 an. 
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Inlocuind grupele de varsta de mai sus cu grupe de varsta cincinale pana la varsta de 19 

ani inclusiv, precum si numarul de cazuri, cu incidenta, se observa, in graficul urmator, ca cele 

mai mari valori ale incidentei specifice pe grupe de varsta s-au inregistrat, si in anul 2013, la 

grupa de varsta 0-4 ani, urmata de grupele de varsta 5-9 ani si  10-14 ani. 

Singura grupa de varsta la care s-a inregistrat o rata a incidentei specifice mai mare (dubla) fata 

de anul precedent este 20-24 ani, dar valoarea ei este foarte scazuta.  

 

 
 

26 cazuri (46%) s-au complicat cu pneumonie, procent cu 10% mai mare fata de anul 

precedent. Niciun caz nu s-a complicat cu encefalopatie acuta. 1 caz (2%) s-a complicat cu 

convulsii. 

Nu a fost inregistrat niciun deces la caz confirmat/probabil. 

 

 Alte informatii epidemiologice: 

     -     88% erau copii inscrisi la medicul de familie; 

     -   32% fusesera vaccinati corespunzator varstei, cu 4% mai multi fata de anul precedent; 

dintre acestia: 

 16 cu 5 doze 

 1 cu 4 doze 

 1 cu 1 doza 
     -     distributia pe grupe de varsta a celor 16 cazuri cu 5 doze de vaccin in antecedente a fost 

urmatoarea:  
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 10 la 10-14 ani 

   3 la   5-9 ani 

   2 la 15-19 ani 

   1 la 20-24 ani 

 

     -     perioada indelungata care a trecut intre data administrarii ultimei doze de vaccin 

DTP si data debutului la majoritatea acestor cazuri (media = 10 ani, mediana = 10 ani, max = 19 

ani) a avut drept consecinta scaderea imunitatii post-vaccinale, facand posibila imbolnavirea;  

Pe primele locuri in topul motivelor nevaccinarii corespunzatoare varstei la cele 39 de cazuri de 

tuse convulsiva continua sa se situeze refuzul si neprezentarea. 

 

 

In anul 2013 au fost comunicate la CNSCBT 4 focare suspecte de tuse convulsiva, din care 

3 au fost confirmate: 

 

1. Focar familial, Jud.IF, cu 3 cazuri, din care 1 confirmat si 2 probabile. 1 caz a fost 

inregistrat la varsta de 3 ani, 2 la 5-9 ani. 

Copii erau nevaccinati, neinscrisi la medic de familie.  

2. Focar familial, Jud.IS, cu 2 cazuri confirmate (din 4 posibile), la varsta 2 si, respectiv, 9 

ani. Copiii erau nevaccinati corespunzator varstei, neinscrisi la medic de familie.  

3. Focar familial infirmat, Jud.MS, cu 4 cazuri suspecte. 

4. Focar familial Jud.NT,  cu 2 cazuri, ambele confirmate. 1 caz a fost inregistrat la varsta 

de 2 ani, nevaccinat si 1 la 5-9 ani, nevaccinat corespunzator varstei. 

7. Tetanos 

 

In anul 2013 au fost inregistrate in Romania 6 cazuri de tetanos, incidenta la fost nivel 

national fiind de 0.03 %000, aceeasi valoare ca cea inregistrata in anul precedent.  

In anul 2013 rata incidentei anuale pentru tetanos s-a situat sub valoarea medie de 0,05 

%000 inregistrata in ultimii 10 ani si a urmat un trend usor descendent, asa cum se observa in 

graficul de mai jos: 
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Toate cazurile au fost inregistrate la persoane adulte, care nu aveau protectie antitetanica: 

1 caz la grupa de varsta 35-64 ani si 5 cazuri la grupa de varsta > 65 ani. Din cele 7 cazuri un 

numar de 4 s-au inregistrat la persoane de sex masculin si 2 cazuri la persoane de sex feminin. 

 

Toate cele 6 cazuri de tetanos confirmate in anul 2013 au fost forme clinice severe de 

boala, soldandu-se cu deces. 

 

Analiza ponderii pe medii de rezidenta a cazurilor de tetanos a evidentiat faptul 83.3% din 

cazuri au fost din mediul rural, fapt ce poate fi asociat cu expunerea mai inalta la factorii de risc 

si cu un standard igienico – sanitar mai scazut. 

8. Reactii adverse postvaccinale (RAPI) 

 

Activitatea de supraveghere a Reactiilor Adverse Post-Vaccinale Indezirabile (RAPI) este 

parte a Programului National de Imunizari (PNI). 

In anul 2013, in cadrul sistemului de supraveghere a reactiilor adverse post-vaccinale 

indezirabile (RAPI) au fost primite 102 rapoarte, reprezentand 41% din valoarea 

corespunzatoare anului precedent (251).  Dintre acestea, 93 (91%) au fost confirmate ca fiind 

cazuri de RAPI, pe baza informatiilor mentionate in definitiile de caz din metodologia de 

supraveghere. 

Evolutia numarului de rapoarte pentru RAPI trimise la CNSCBT in cadrul sistemului 

national de supraveghere, precum si a numarului de cazuri confirmate ca RAPI in perioada 2006-

2013, este prezentata in graficul de mai jos. 

 

 
 

Distributia pe judete a numarului de rapoarte pentru RAPI intrate in sistemul de 

supraveghere in perioada 2008-2013 releva faptul ca 29 de judete (69%) au trimis, in anul 2013, 

rapoarte pentru RAPI, cu 9 mai putine fata de anul precedent (38).  

 Un numar de 13 judete au trimis un numar mai mare de rapoarte fata de media de 3, 

inregistrata la nivelul celor 29 de judete raportoare: CJ, AR, IS, NT, BV, CT, GJ, SB, SM, CL, 

IL, SJ, VN. 
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 In ceea ce priveste distributia pe medii a cazurilor confirmate, 41% aveau domiciliul in 

mediul urban, iar 59% in mediul rural. 

Distributia cazurilor de RAPI confirmate pentru anul 2013, in functie de tipul de antigen 

vaccinal, rangul dozei si tipul de produs este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

Tip antigen vaccinal Nr.cazuri Rangul dozei Tip produs 

BCG 58 I 

BCG-VACCINE SSI  (11 lot X-din care 

2 in cluster, 46 lot Y-din care 2 in 

cluster)                                               

BCG BULGARIA  (1)                                                               

dT  10* I IMOVAX dT 

DTPa 1 V INFANRIX-DTPa 

DTPa-VPI-Hib 4 II (3), IV (1) PENTAXIM 

DTPa-VPI-Hib + ROR 6 IV/I (5), II/I (1) PENTAXIM + PRIORIX 

DTPa-VPI-HB-Hib 3 I (1), II (1), III (1) INFANRIX HEXA 

ROR 6 I (6) PRIORIX 

ROR+ DTPa-VPI-Hib+                  

VACC.PNEUMOCOCIC 

CONJUGAT 

1 I/IV/IV 
PRIORIX+(INFANRIX-

IPV+Hib)+SYNFLORIX 

VACCIN GRIPAL 3** I INFLUVAC 

VPI 1 V IMOVAX POLIO 

 

  * din care 6 in cluster 

**  in cluster 

 

 Numarul de RAPI la BCG notificate in anul 2013 reprezinta 36% din valoarea 

corespunzatoare anului precedent.  

 

 Distributia cazurilor de RAPI dupa cauza: 

 

Cauza RAPI Nr.cazuri  

Probabil indusa de vaccin 90*  

Asociata programului   1** 

Coincidenta 2      

  

  *45% din valoarea anului precedent 

**11% din valoarea anului precedent 

 

 Din cele 93 cazuri de RAPI confirmate in anul 2013, 80 au reprezentat aparitii singulare 

(86%), iar 13 cazuri (14%) au facut parte din 4 clustere:. 

      

 DSP Cluj - IMOVAX-dT -  6 cazuri. 
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 DSP Salaj - BCG – 2 cazuri  

 DSP Arad - BCG – 2 cazuri 

 DSP Arad - Vaccin gripal Influvac - 3 cazuri. 

 

 Cu exceptia clusterului de RAPI la vaccin gripal, toate reactiile adverse au aparut la copii 

cu varste cuprinse intre o luna si 16 ani. 

 

 

Tipurile de RAPI sunt prezentate in tabelul urmator:   

 

Tip RAPI Numar cazuri 

Reactie locala usoara (la BCG)  33 

Reactie locala moderata (la BCG)  24 

Reactie locala usoara+Reactie generala (la BCG)     1 

Reactie generala (la alte vaccinuri decat BCG)   25 

Reactie locala/loco-regionala (-//-)     4 

Reactie alergica (-//-)     3 

Febra inalta (-//-)     3 

 

 

Nu s-a inregistrat niciun deces la caz de RAPI.  

Cap II: Hepatite virale 

1. Hepatita virala tip A  

In anul 2013 s-a inregistrat o incidenta la nivel national de 20.08%000 locuitori cu 

18.58% mai mare decat in anul 2012. Romania ocupa a doua pozitie in randul incidentelor 

inregistrate in UE in anul 2011 si a contribuit cu cele mai multe cazuri din randul statelor membre 

UE. * 

 

 
 

Incidenta hepatitei A a fost mai mare in lunile septembrie, octombrie, noiembrie. 
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Incidenta anuala a hepatitei A, in judetele din Romania, 2013 

 
Incidenta maxima a fost in judetul Mures(93.48%000) si minima in judetul 

Mehedinti(0.35%000).  

Ordinea descrescatoare a primelor 3 grupe de varsta din punctul de vedere al incidentei 

(cazuri la 100000 locuitori) este urmatoarea: 5-9 ani(119.6%000), 10-14 ani(82,07%000),0-4 

ani(53,6%000). 

Cele mai multe cazuri au fost la genul masculin. In ceea ce priveste mediul de provenienta 

se poate spune ca proportia mediului rural(50,1%) a fost aproape egala cu cea a mediului 

urban(49,9%). Diferenta intre mediile de provenienta este de doar 6 cazuri. 
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In anul 2013 au fost raportate prin anchete epidemiologice de catre DSP-urile judetene un 

numar de 58 focare cu debut in anul 2013: Arad(1), Bacau(8), Braila(1), Brasov(4), Calarasi(4), 

Cluj(1), Constanta(1), Dambovita(5), Dolj(1), Galati(1), Hunedoara(1), Ilfov(3), Mures(7), 

Neamt(7), Timis(2), Tulcea(6), Valcea(3), Vrancea(2).. Numarul total de cazuri pentru aceste 

focare de hepatita A din 2013 a fost de 1333 cazuri, la un numar de 3443 contactii a fost realizata 

profilaxie prin vaccinare. Cele mai multe cazuri au fost raportate la grupa de varsta 5-9 ani, 10-14 

ani, 1-4 ani, 15-19ani.  

 

 
 

Din punctul de vedere al numarului de cazuri cele mai mari focare au fost: 

- din localitatea Tulnici(Vrancea) -101 cazuri 

- din localitatea Vanatori-93 cazuri  

Cele mai multe focare s-au datorat nerespectarii normelor de igiena, aglomerarilor in grupurilor 

de rromi. .  

 

2. Hepatita virala tip B si tip C 

 

Metodologia de supraveghere a hepatitelor virale tip B si C a fost introdusa in anul 2012.  

In anul 2013 au intrat in sistemul national de supraveghere pentru hepatite virale tip B si C, un 

numar de 662 cazuri, cu 2% mai putine fata de anul precedent (674). Clasificarea finala a 

acestora este prezentata in tabelul de mai jos. 

 

Tip hepatita virala Numar cazuri 

Hepatita virala acuta tip B (HVB acuta) 284 (- 14% fata de anul 2012) 

Hepatita virala cronica tip B (HVB cronica)   22 (- 27% fata de anul 2012) 

Hepatita virala acuta tip C (HVC acuta)       106  (+ 9% fata de anul 2012) 

Hepatita virala cronica tip C (HVC cronica)   24 (- 25% fata de anul 2012) 

HVB cronica si HVC acuta*                                  1  

HVB perinatala     1 

Neclasificate                                                225 (+23% fata de anul 2012) 

Total 662 

  

 * inclus in nr.cazuri de HVB cronica si, respectiv, de HVC acuta 
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Evolutia incidentei hepatitelor virale tip B si C, in Romania, in perioada 2006-2013 este 

prezentata in graficul de mai jos. Se observa un trend descendent pentru hepatita virala tip B, in 

paralel cu unul ascendent, foarte discret, incepand din anul 2010, pentru hepatita virala tip C.  

Incidenta hepatitei virale tip B in anul 2013 a scazut cu 0,26%000 fata de anul 2012 si a fost de 2,4 

ori mai mica fata de incidenta inregistrata la nivelul UE in anul 2011 (3,4%000). 

Incidenta hepatitei virale tip C in anul 2013 a crescut cu 0,01%000 fata de anul 2012 si a fost de 12 

ori mai mica fata de incidenta inregistrata la nivelul UE in anul 2011 (7,5%000). 

 

 

I.Hepatita virala tip B 

 

1. Distributia geografica a hepatitei virale acute tip B 

 

In anul 2013, media ratei incidentei nu a fost depasita cu peste 2 STDEV in niciun judet. 

Judetul AB a atins media+2STDEV.  

 

Depasiri cu 1 STDEV ale mediei au fost inregistrate in Judetele BH, DJ, SB, IL, BR, BN.   

Doua judete (GR, HR) nu au introdus niciun caz in sistemul national de supraveghere (GR, HR). 
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2. Distributia pe grupe de varsta si sexe a cazurilor de HVB acuta (N=284) 

Si in anul 2013, cele mai multe cazuri (29%) au fost inregistrate la grupa de varsta  

25-34 ani. Ratele maxime de incidenta s-au inregistrat la aceasta grupa de varsta, atat la sexul 

masculin (3,1%000), cat si la cel feminin (1,8%000). La aproape toate grupele de varsta, cu 

exceptia celor de sub 5 ani si 35-44 ani, ratele de incidenta au fost mai mari la sexul masculin. 

 

A fost introdus in sistemul de supraveghere un singur caz de hepatita virala tip B perinatala. 

Copilul, de sex masculin, a avut debutul la varsta de 2 luni si 12 zile si primise doar o doza de 

vaccin, la nastere.    

 

3. Distributia geografica a hepatitei virale cronice tip B 

 

Media ratei incidentei a fost depasita cu peste 2 STDEV in Judetul BZ .  
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Depasiri cu peste 1 STDEV ale mediei s-au inregistrat in Judetele DJ si IL. 

Un numar de 38 de judete nu au introdus niciun caz in sistemul national de supraveghere, cu 7 

mai multe fata de anul 2012. 

 

4. Distributia pe grupe de varsta si sexe a cazurilor de HVB cronica  

 

In anul 2013, cele mai multe cazuri (6) au fost inregistrate la grupa de varsta 25-34 ani si 55-64 

ani. Ratele maxime de incidenta s-au inregistrat la grupa de varsta 55-64 ani, atat la sexul 

feminin (0,28%000), cat si la cel masculin (0,16%000). Cu exceptia grupelor de varsta 35-44 ani 

si ≥65 ani, ratele de incidenta au fost mai mari la sexul feminin. 

 

 

5. Distributia cazurilor de hepatita virala tip B pe grupe de varsta si stadiu clinic  

Valorile maxime ale ratei incidentei pentru stadiul acut s-au inregistrat la adultii tineri (grupa de 

varsta 25-34 ani, urmata de 35-44), in timp ce pentrul stadiul cronic valoarea maxima a fost 

inregistrata la 55-64 ani.  

 

6. Frecventa factorilor de risc posibili pentru hepatita virala tip B, in functie de stadiul 

clinic 
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Categoriile de transmitere posibile, mentionate cu frecventa cea mai mare, au fost cea 

heterosexuala (nr.parteneri≥1, cu excluderea altor factori de risc posibili) (26,1%), urmata de cea 

nosocomiala (19,7%) pentru hepatita virala acuta tip B, respectiv cea heterosexuala (63,6%) 

pentru cea cronica (Tabelul 3). Fata de anul 2012, frecventa cu care a fost mentionata 

transmiterea heterosexuala pentru HVB cronica a crescut cu 27%.  

Tabel  Frecventa categoriilor de transmitere posibile, dupa stadiul clinic al hepatitei virale tip B 

 

 

a
  criterii de excludere: prezenta altor factori de risc posibili  

b
  criterii de excludere: persoane cu min 2 parteneri si/sau cu alti factori de risc posibili 

c 
 inclus in nr.crt.1 

d
 contact (sexual/convietuire in familie) cu bolnav, cu excluderea altor factori de risc 

e
 fara excluderea altor factori de risc posibili 
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Pentru o proportie mare de cazuri aflate in stadiul acut (39,9%) nu a fost mentionat niciun 

factor de risc. 

In ceea ce priveste posibila transmitere nosocomiala la cazurile de hepatita virala acuta tip B, 

manevrele stomatologice au fost mentionate cu frecventa cea mai ridicata (5,6%), dar aceasta 

valoare reprezinta aproximativ jumatate din cea a anului 2012 (10,8%). 

 

7. Status vaccinal 

Doar 2 din 18 cazuri de HVB acuta vaccinate (11%) primisera numarul complet de doze si la 

timp. 8 cazuri fusesera vaccinate cu 3 doze, dar fara respectarea calendarului de vaccinare.  

Pentru alte 8 cazuri s-a mentionat vaccinare incompleta (7 cazuri cu 2 doze, respectiv 1 caz cu o 

doza de vaccin hepatitic B).  

Niciunul din cazurile de hepatita virala cronica tip B nu fusese vaccinat.  

 

II.Hepatita virala tip C 

 

1. Distributia geografica a hepatitei virale acute tip C 

 

Media ratei incidentei a fost depasita cu peste 2 STDEV in Judetele BZ, BH si VN.  

Depasiri cu 1 STDEV ale mediei au fost inregistrate in Judetele BR si BC. 

19 judete nu au introdus in sistemul de supraveghere niciun caz. 

 

 

 

2. Distributia pe grupe de varsta si sexe a cazurilor de HVC acuta (N=106) 

 

In anul 2013, cele mai multe cazuri au fost inregistrate la grupele de varsta  
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35-44 ani si 45-54 ani. Ratele maxime de incidenta s-au inregistrat la 45-54 ani pentru sexul 

feminin (1,2%000), respectiv la 55-64 ani, pentru cel masculin (0,9%000). 

 

 
 

 

3.  Distributia geografica a hepatitei virale cronice tip C 

 

Media ratei incidentei a fost depasita cu 2 STDEV in Judetele BZ, DJ, BR. 

Un numar de 38 de judete nu au introdus niciun caz in sistemul de supraveghere, cu 8 mai multe 

fata de anul precedent. 

 

4. Distributia pe grupe de varsta si sexe a cazurilor de HVC cronica  

In anul 2013, cele mai multe cazuri (46%) au fost inregistrate la grupa de varsta 45-54 ani. Ratele 

maxime de incidenta s-au inregistrat la grupa de varsta 45-54 ani la sexul feminin (0,76%000), 

respectiv la 55-64 ani la cel masculin (0,32%000).  
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5. Distributia cazurilor de hepatita virala tip C pe grupe de varsta si stadiu clinic  

 

Valoarea maxima a ratei incidentei s-a inregistrat la grupa de varsta 45-54 ani, atat pentru stadiul 

acut, cat si pentrul cel cronic. 

 

 

 

6. Frecventa factorilor de risc posibili pentru hepatita virala tip C, in functie de 

stadiul clinic 

Categoriile de transmitere posibile, mentionate cu frecventa cea mai mare, au fost cea 

nosocomiala (33,9%), urmata de cea heterosexuala (nr.parteneri ≥1) (17,9%) pentru hepatita 

virala acuta tip C, ambele in scadere fata de anul 2012, respectiv cea heterosexuala (nr.parteneri 

≥1) (45,8%), in scadere fata de anul 2012, urmata de transfuzii cu sange/derivate de sange  

(16,6%, respectiv 4 cazuri), in crestere fata de anul 2012, pentru cea cronica.  

Pentru o proportie mare de cazuri, atat in stadiul acut (19%), cat si in cel cronic (25,1%), 

nu a fost mentionat niciun factor de risc. 

 

In ceea ce priveste transmiterea nosocomiala la cazurile de hepatita virala acuta tip C, 

tratamentul injectabil in spital si manevrele stomatologice au fost mentionate cu frecventa cea 

mai ridicata si in anul 2013, comparativ cu interventiile chirurgicale (0%) si tratamentul injectabil 

in alte unitati sanitare (0%). 

 

Pentru cazul de dubla infectie cu virus hepatitic B si C (HVB cronica si HVC acuta) au 

fost mentionati urmatorii factori de risc: interventie chirurgicala, tratament injectabil in spital, 

manevre stomatologice. 
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Tabel Frecventa categoriilor de transmitere posibile, dupa stadiul clinic al hepatitei virale tip C 

 
a
  criterii de excludere: prezenta altor factori de risc posibili 

b
  criterii de excludere: persoane cu min 2 parteneri si/sau cu alti factori de risc posibili 

c 
 inclus in nr.crt.1 

d 
 contact (sexual/convietuire in familie) cu bolnav, cu excluderea altor factori de risc   

   posibili 
e
 fara excluderea altor factori de risc posibili 

 

III.Hepatita virala neclasificata 

 

Cazurile neclasificate, in numar de 226, reprezinta 34% din numarul total de cazuri 

intrate in sistemul national de supraveghere in anul 2013 (cu 7% mai mult fata de anul 

precedent).   

Statutul de cazuri “neclasificate” se explica prin faptul ca acestea nu au corespuns definitiilor de 

caz CNSCBT. 
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Cap. III: Meningite 

1. Meningita meningococica 

 

In anul 2013 s-a inregistrat un numar de 53 de cazuri confirmate si probabile de boala 

meningococica, inregistrand valori relativ scazute ale incidentei la nivel national (0,25%ooo), in 

scadere cu 28,6% fata de anul 2011 (0,35%ooo), cand Romania ocupa pozitia 12 in randul 

incidentelor inregistrate in UE.  

 Rata incidentei anuale a cazurilor confirmate si probabile de boala meningococica  

inregistrate in Romania, in perioada 2004-2013, prezentata in graficul de mai jos, evidentiaza 

faptul ca in anul 2013 aceasta s-a situat sub valoarea medie (0,58%ooo) inregistrata in ultimii 10 

ani:  

 
 

Incidenta anuala a bolii meningococice, urmeaza trendul descendent, inregistrand o noua 

scadere fata de ultimul an (incidenta de 0,25%ooo, fata de 0,35%ooo in 2012), cea mai crescuta 

incidenta fiind in lunile martie si aprilie.  
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 Distributia cazurilor de boala meningococica (confirmate si probabile) pe judete a 

evidentiat un numar crescut de cazuri in judetele Vrancea (15 cazuri – 28,3%) si Iasi (8 cazuri – 

15,1%). 

 Nu s-au raportat cazuri confirmate de boala meningococica intr-un numar de 19 judete: 

Alba, Arad, Bistrita Nasaud, Buzau, Caras Severin, Constanta, Covasna, Giurgiu, Gorj, Harghita, 

Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman si Tulcea. 

 

Distributia cazurilor confirmate de boala meningococica pe judete, Romania 2013 

 

 
 

Distributia bolii meningococice pe grupe de varsta este redata in graficul de mai jos: 
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Boala meningococica afecteaza cu precadere copiii, cele mai crescute incidente specifice 

inregistrandu-se la grupele de varsta 0-4 ani (24 cazuri – 2,34%ooo) si 5-14 ani (18 cazuri – 

0,84%ooo).  

 

Distributia pe sexe a cazurilor de boala meningococica arata faptul ca, in anul 2013, sexul 

masculin – 36 cazuri (68%), a fost mai afectat decat cel feminin – 17 cazuri (32%).   

 

 
 

Distributia cazurilor pe medii de rezidenta a evidentiat o distributie uniforma a cazurilor: mediul 

rural –  26 cazuri (50%) si mediul urban - 27 de cazuri (50%).   

 

 
 

 

Din totalul de 68 cazuri suspecte s-au confirmat 53 cazuri (77,9%) astfel: 52 (98,1%) 

cazuri confirmate cu laboratorul si 1 caz (1,9%) confirmat clinic si clasificat ca probabil.  
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Dintre formele de manifestare a bolii meningococice, a predominat meningita 

meningococica (70% din cazuri), urmata de meningita cu meningococcemie (19% din cazuri), 

meningococcemie (7% din cazuri) si purpura fulminans (4% din cazuri).  

 

La 37 dintre cazurile confirmate (69,8%)  s-a determinat serogrupul: serogrup A – 1 caz, serogrup 

B – 25 cazuri, serogrup C – 9 cazuri, serogrup ACYW135 – 1 caz si serogrup YW135 – 1 caz. 

 

Distributia pe judete a serogrupurilor de meningococ este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

 BC BH BT BV BB CL CJ GL IS MS VS VN Total 

Serogrup A - - - - - - - - - - - 1 1 

Serogrup B - 2 3 1 2 1 - 2 6 1 1 6 25 

Serogrup C 1 - - - - - - 1 1 1 - 5 9 

Serogrup 

ACYW135 

- - - - - - - - - 1 - - 1 

Serogrup YW135 - - - - - - 1 - - - - - 1 

TOTAL 1 2 3 1 2 1 1 3 7 3 1 12 37 

 

S-a inregistrat un numar de 5 decese prin boala meningococica, la cazuri severe, depistate 

tardiv si care au decedat in primele ore de la internarea in serviciul de asistenta medicala. 

Cazurile de deces s-au inregistrat la grupele de varsta sub 1 an (3 cazuri) si 10-14 ani si 

peste 65 ani (cate 1 caz).  

Rata mortalitatii prin boala meningococica in Romania a fost de 0,023%ooo loc.  

 Rata de fatalitate prin boala meningococica Romania a fost de 9,3%.  

Rata mortalitatii specifice pe grupe de varsta prin boala meningococica 

 

Grupa de varsta 
Rata mortalitatii 

specifice (%ooo loc.) 

sub 1 an 1,503 

10-14 ani 0,091 

peste 65 ani 0,031 

 

 

2. Meningita si meningo-encefalita TB 

 
In cursul anului 2013 au fost raportate conform HG 589/2009 si introduse in Registrul 

unic 33 cazuri meningita si meningo-encefalita TB (Cod CIM A 17.0 si A 17.8), in scadere fata 

de anul precedent (49). 

Dintre acestea, 16 au fost confirmate, fata de 21 in anul precedent, 2 au fost clasificate 

final ca probabile, iar 15 au ramas posibile. 

Analiza distributiei pe judete a cazurilor confirmate si probabile releva faptul ca cele                    

18 cazuri provin din 13 judete (BC, BH, BT, BV, CL, IS, MH, MS, NT, SM, TM, VN, VS), cu 

un numar minim de 1 caz si un maxim de 3 cazuri, la fel ca si in anul precedent.  

Analiza distributiei pe grupe de varsta a cazurilor confirmate si probabile releva faptul ca 

cele mai multe (6) s-au inregistrat la adulti din grupa de varsta 35-44 ani.  
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Din analiza distributiei cazurilor confirmate pe sexe a rezultat ca 8 cazuri (44,4%) au fost 

inregistrate la sexul feminin si 10 (55,6%) la sexul masculin.  

 

Au fost inregistrate 3 decese la cazuri confirmate (BH, 35 ani, M; MH, 63 ani, F;                    

SM, 41 ani, F). 

 

Cap. IV: Boli cu transmitere prin alimente si /sau factori de mediu 

1. Botulism 

Rata incidentei anuale a cazurilor confirmate de botulism a fost la nivel national in anul 

2013 de 0.11%000, valoare mai crescuta decat in anul precedent (0.09%000) 

 

Rata incidentei anuale a cazurilor confirmate de botulism inregistrate in Romania, in perioada 

2004-2013, prezentata in graficul de mai jos, a urmat un trend usor descendent: 

 

 
 

Rata incidentei lunare este prezentata in graficul de mai jos: 
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In anul 2013 au fost inregistrate 25 cazuri de botulism confirmate, distributia geografica a 

acestora fiind prezentata mai jos:  

 

 
 

Cele 25 cazuri de botulism au intrunit criteriile clinice si de laborator. Diagnosticul 

serologic complet (determinarea tipului de toxina) a fost stabilit in 18 cazuri (toxina botulinica tip 

B).Cele mai multe cazuri de botulism au fost inregistrate la grupa de varsta 25 – 44 ani (44%). 
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Analiza ponderii pe medii de rezidenta a cazurilor de botulism evidentiaza proportii 

asemanatoare in mediul rural (52% - 13 cazuri) si in mediul urban (48% - 12 cazuri) 

 

 
 

In toate cazurile alimentele incriminate au fost produse alimentare: 14 pe baza de carne 

porc, 7 pe baza de peste si 3 pe baza de legume, iar la un caz nu a fost identificat alimentul. 

 

2. Boala diareica acuta  

 

In perioda iunie-octombrie 2013 (S22-S44), au fost raportate un numar de 38.723 cazuri 

internate. 

Cel mai mare numar de cazuri (2.329 cazuri, respectiv 2.323 cazuri) din acest sezon s-a 

inregistrat in saptamana 33 (12-18.08.2013), resepctiv 32 (5-11.08.2013) de supraveghere. 

Numarul de cazuri de BDA internate se incadreaza in media cazurilor din ultimele sezoane de 

supraveghere. 
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Ca si in ceilalti ani, cele mai multe cazuri internate cu BDA au fost la grupa de varsta 1-4 ani. 

 

 
 

Cea mai mare rata de incidenta estivala specifica a BDA s-a inregistrat la grupa de varsta 

sub 1 an (4894.7%ooo), iar cea mai mica la grupa de varsta 15-64 ani (95.6%ooo). 

In acest sezon nu s-a inregistrat niciun deces la grupa de varsta <1 an. Nu s-a inregistrat 

niciun caz de sindrom hemolitic uremic (SHU). 

 

In judetele sentinela (Braila, Constanta, Galati si Tulcea) se constata ca: 

- in plus, si discordant, fata de tiparul inregistrat la nivel national (3 varfuri, in s25, s28 si s33), s-

au inregistrat alte 2 varfuri (in s24 si s39)  

- scaderea numarului de cazuri internate se regaseste in ambele tipuri de supraveghere incepand 

cu s34, cu un “declin” suplimentar in s36 in sentinela. 
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Ponderea cazurilor diagnosticate internate in judetele sentinela a variat, de-a lungul 

sezonului, intre 63,2% si 100%. 

Daca analizam evolutia internarilor cazurilor de BDA din fiecare judet sentinela 

comparativ cu cea de la nivel national, se observa ca, in niciunul din cele 4 judete, aceasta nu este 

relevanta pentru supraveghere. 

Daca analizam evolutia internarilor cazurilor de BDA din fiecare judet sentinela 

comparativ cu cea de la nivel national, se observa ca, in niciunul din cele 4 judete, aceasta nu este 

relevanta pentru supraveghere. 

                                   

  

 
 

Drept pentru care, consideram ca, supravegherea in judetele sentinela a fost deficitara. 
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In cadrul supravegherii cu laboratorul la nivel national s-a investigat un numar de 547.675 

probe.  

La nivelul laboratoarelor DSPJ s-au lucrat 8,3% din probe, restul de 91,7% fiind lucrate la nivelul 

altor laboratoare (din sistem public sau privat).   

Din totalul probelor 41,5% au fost coproculturi, iar 58,5% ex. coproparazitologice. 

 

 Spre deoasebire de anii anteriori (2011 si 2012 – 2,5% si 3,1%), 3,1% din coproculturi au fost 

pozitive, izolandu-se urmatorii agenti patologici:  

- Rotavirus – 23,7%; 

- alte patotipuri de  E. coli in afara E. Coli O157 – 19,5%;  

- Salmonella – 17,6%; 

- Campylobacter – 8,1%; 

- Shigella – 2,6%; 

- Yersinia – 0,4%; 

- alti agenti – 28,2%.  

Procentul scazut de pozitivitate se datoreaza fie unui „deficit” al diagnosticului de laborator, fie 

unei proaste orientari clinice (diaree de etiologie virala, nu bacteriana). 

 7,4% din ex. coproparazitologice au fost pozitive, majoritatea cu Giardia lamblia (74,7%).  

 S-au izolat 24 tulpini de Yersinia. 

 Nu s-a izolat vibrion holeric sau E. coli O157. 

 

 

3. Trichineloza  

 

Rata incidentei anuale a trichinelozei in anul  2013 a fost de 0.94.%000, in scadere cu 9,5% 

fata de incidenta anului 2012. Desi se observa un tendinta descendenta a incidentei cazurilor 

inregistrate in ultimii 10 ani, Romania contribuie cu cele mai multe cazuri de trichineloza in 

Europa, ceea ce ridica grave semne de intrebare asupra aplicarii masurilor de preventie (educatia 

populatiei) si control (ANSVSA). 

 

 
 

Cele  mai mari valori ale incidentei s-au inregistrat in lunile decembrie si ianuarie ca 

urmare a consumului de carne neverificata trichineloscopic cu ocazia sarbatorilor de iarna. 
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Cele mai afectate judete au fost: Salaj (17,9%000), Satu-Mare (5,5%000), 

Cluj(4,50%000) datorate neverificarii trichineloscopice a carnii  provenite din gospodaria proprie 

sau din vanat, asociate obiceiurilor de a consuma carne nepreparata termic/insuficient preparata 

termic sub forma de carnati uscati, sunca sau afumaturi. 

 
 

 

Ponderea pe genuri pentru anul 2013 a fost de 97 cazuri gen masculin si 103 cazuri gen 

feminin cu o incidenta 0,93%000 pentru genul masculin si respectiv 0,94%000 pentru genul 

feminin. 

Reprezentarea procentuala a cazurilor se gaseste in graficele urmatoare: 
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 Din punct de vedere al numarului cele mai multe cazuri raportate au fost din mediul rural, 

cu o incidenta de 1,26%000 locuitori. Incidenta din mediul urban a fost de 0,63%000 locuitori. 

Cele mai mari rate ale incidentei s-au inregistrat la grupele de varsta 15-24 ani (1,18%000), 25-44 

ani (1,14%000) respectiv 5-14 ani(1,07 %000). 
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In anul 2013 au fost raportate 22 focare de trichineloza. Acestea au aparut in urma 

consumului de produse din carne neverificata de catre autoritatile avizate pentru examen 

trichineloscopic 

 Sursa principala a fost porcul din gospodarie.  

Judetele care au raportat: 

 5 focare (Cluj); 

 4 focare (Salaj); 

 2 focare (Bihor, Constanta, Mehedinti, Sibiu); 

 1 focar (Buzau, Harghita, Mures, Satu Mare, Tulcea) 

In cazul a 16 focare  au fost amintit consum din carnea de porc necontrolata trichineloscopic, in 

cazul a 3 focare  preparate din carne de vanat neverificata si in cazul a 3 focare a fost implicata 

carne controlata trichineloscopic. 

 

4. Leptospiroza  

 

Rata incidentei anuale a leptospirozei in anul 2013 a fost 0,3%ooo, in scadere cu 33,3% 

fata de anul 2011 (0,45%ooo), cand Romania ocupa pozitia a doua in randul incidentelor 

inregistrate in tarile UE. 

Rata incidentei anuale a cazurilor confirmate de leptospiroza inregistrate in Romania, in 

perioada 2004-2013, prezentata in graficul de mai jos, evidentiaza faptul ca in anul 2013, aceasta, 

s-a situat sub valoarea medie (1%ooo) inregistrata in ultimii 10 ani. 

 

 
 

S-au inregistrat cazuri in toate lunile anului evidentiind caracterul profesional al bolii, insa 

se mentine sezonalitatea pentru lunile de vara-toamna, cel mai mare numar de cazuri  fiind 

inregistrat in luna iulie.  
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Din analiza incidentei pe medii de provenienta a cazurilor raportate se constata o pondere 

mai mare a cazurilor din mediul rural  decat in mediul urban. Cazurile din mediul urban pot fi 

explicate prin petrecerea timpului liber sau vacantei in zone rurale si expunere prin imbaiere in 

ape poluate sau participare la muncile agricole. 

 

 
 

Boala afecteaza aproape toate grupele de varsta, insa incidentele cele mai mari s-au 

inregistrat la grupele de  15-44 ani si 45-64 ani. 
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Cel mai afectat judet a fost judetul Bihor (3,73%ooo).  

 

Incidenta cazurilor de leptospiroza pe judete, Romania 2013 

 
 

5. Bruceloza 

 

In anul 2013 nu au fost inregistrate cazuri de bruceloza confirmata cu laboratorul. 
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6. Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, pneumonii, gripa si SARI in 

sezonul 2013-2014 

 

Evolutia ILI si ARI la nivel national: 

 

 In sezonul 2013-2014 ratele de incidenta ILI + ARI au urmat un trend asemanator cu cel 

inregistrat in ultimele 2 sezoane, dar cu valori mai scazute: 

 

 
 

Au fost inregistrate 1294 cazuri ILI, cu 57.5% mai putine comparativ cu sezonul 

precedent  (3039 ILI). 

 

 
 

Raportarea ILI la nivel national:

 



45 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Cele mai multe cazuri de ILI s-au inregistrat la grupa de varsta 15- 49 ani (47.4%), urmate 

de grupele 0-1 an (17.3%) si 5 – 14 ani (10.8%).  

 

 

 
 

Ponderea internarilor afectiunilor clinice compatibile cu gripa : 

  din cele 1294 cazuri de afectiuni clinice compatibile cu gripa raportate, un procent de 

47.4% s-au internat (613 cazuri) 

  cele mai multe cazuri care au necesitat internarea au fost persoanele cu varsta > 65 ani  
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Circulatia virusurilor gripale: 

 

In sezonul 2013 – 2014 situatia circulatiei virusurilor gripale in Romania a fost asemanatoare cu 

cea inregistrata in Europa, cu preponderenta virusurilor gripale de tip A (95.8%). In cadrul 

supravegherii virologice au fost detectate 397 virusuri gripale (de 1.6 ori mai putine comparativ 

cu sezonul precedent – 632) 

   264 virusuri gripale tip AH3N2  

   116 virusuri gripale tip AH1N1  

     17 virusuri gripale tip B  

 

In cadrul supravegherii gripei au fost izolate si caracterizate antigenic 45 tulpini :  

 29 ca virus gripal A/Texas/50/2012 (H3N2)- like 

  15 ca virus gripal A/California/7/09 (H1N1 pdm09) –like 

 1 ca virus gripal B/Massachusetts/2/2012-B/Yamagata/16/88 lineage 

Analiza ARI in sistemul sentinela: 

 

Baseline-ul calculat pentru sezonul 2013-2014 a fost de 879,7%000. In sezonul 2013-2014 

incidenta ARI nu a depasit valoarea baseline-ului. 

 

 
 

Intre ratele de incidenta ARI inregistrate in sistemul sentinela si cele in sistemul de rutina a 

existat o buna concordanta, dar sentinela nu a avut rol de «avertizare» 
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Analiza ILI sentinela: 

 

Cele mai multe cazuri de ILI au fost raportate de catre medicii de familie din judetele: Iasi 

(20.5% din total), Sibiu (12.7%), Bacau (7%) 

 

 

 
 

 

Intre ratele de incidenta ILI inregistrate in sistemul sentinela si cele in sistemul de rutina a 

existat o buna concordanta, dar sentinela nu a avut rol de «avertizare» decat in saptamanile S 

11 – S 12 
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Vaccinarea antigripala in sezonul 2013-2014: 

 

 600.000 doze de vaccin gripal distribuite de catre MS pentru vaccinarea grupelor 

populationale considerate la risc  

 au fost vaccinate 578.057  persoane, acoperirea vaccinala in populatia generala in 

acest sezon fiind de 2.7 %  

 

 
 

Infectiile Respiratorii Acute Severe (SARI) in sezonul 2013/2014 

 

In sezonul 2013/2014 sentinela SARI a functionat in sapte judete (Brasov, Cluj, 

Constanta, Dolj, Iasi, Mures, Timisoara) si Mun.Bucuresti, cu un total de 21 spitale. Au fost 

validate 230 cazuri de SARI (54% fata de anul precedent), din cele 233 notificate.  

 

 

Rezultatele supravegherii epidemiologice 

 

Incidenta SARI a fost de 3,97%000, mai mica fata de cea din sezonul precedent (7,36 

%000) si de perioada pandemica, 2009-2010 (5,31%000). Raportul intre sexul masculin si 

feminin a fost de 1,1, valoare egala/foarte apropiata de cea din pandemie si din sezoanele 

anterioare.  
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Varful de incidenta s-a inregistrat, in sezonul recent incheiat, dominat de virus gripal 

A(H3), cu 3 saptamani mai devreme fata de sezonul precedent, dominat de A(H1)pdm09 si 

mai apropiat de cel din sezonul 2011/2012, in care gradul de pozitivitate pentru A(H3) a fost, 

de asemenea, important. 

Varsta mediana pentru total cazuri SARI a inregistrat valoarea cea mai ridicata in 

timpul pandemiei.  

Pentru toate cele 4 sezoane post-pandemice am observat ca, in timp ce majoritatea 

cazurilor de SARI intrate in sistemul de supraveghere au fost copii, SARI confirmat cu gripa 

ramane, in mod constant, o problema a adultului. In schimb, in ceea ce priveste decesele, 

varsta mediana coincide sau este foarte apropiata la SARI total si la SARI confirmat cu gripa 

tip A. 

O severitate mai mare s-a inregistrat in sezoanele dominate de virus gripal 

A(H1)pdm09. In sezonul recent incheiat, 2013/2014 aparenta crestere a severitatii reflectata 

de unii indicatori se explica prin faptul ca au intrat in sistem mult mai putine cazuri de SARI, 

fiind selectate cele mai severe.   

Referitor la procentul persoanelor internate in sectii de terapie intensiva, in pandemie 

si in cele 4 sezoane post-pandemice, am observat ca in sezoanele 2010/2011 si 2012/2013, 

dominate de A(H1)pdm09, valorile inregistrate au fost de aproape 3 ori mai mari decat in 

sezonul 2011/2012 care a fost dominat de A(H3). In pandemie si in sezonul 2013/2014 

aparenta crestere are aceeasi explicatie ca mai sus. 

In ceea ce priveste indicatorii de mortalitate si fatalitate, se observa ca in sezonul 

2012/2013 aproape toti indicatorii mentionati in tabelul de mai jos au avut valorile cele mai 

mari comparativ cu pandemia si primele 2 sezoane post-pandemice.   
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Caracteristicile deceselor inregistrate in sezonul 2013/2014 sunt prezentate in tabelul 

urmator. 74% au fost inregistrate la cazuri confirmate cu A(H1)pdm09. Mediana varstei a 

avut valori mai mari la decesele confirmate cu A(H3) fata de A(H1)pdm09. O propotie mai 

ridicata de decese confirmate cu A(H1)pdm09 a fost inregistrata la sexul feminin, iar cu 

A(H3), la sexul masculin.  

 

 
 

Cel mai mare numar de persoane fara conditii medicale preexistente, dintre cele 

confirmate cu A(H1)pdm09, a fost inregistrat in sezonul 2012/2013.  

Numarul persoanelor vaccinate anterior a continuat sa fie foarte mic, fapt care se 

coreleaza cu acoperirea vaccinala foarte scazuta in populatia generala, desi recomandarea 

OMS, a ECDC si a Comisiei Europene este de a asigura, pana in anul 2015, o acoperire 

vaccinala de minimum 75% la varstnici (65 ani si peste).   

Cea mai ridicata valoare a ratei totale de pozitivitate la cazuri de SARI a fost 

inregistrata in sezonul 2011/2012, iar cea a pozitivitatii pentru gripa, in sezonul 2010/2011.  

 

 
 

Evolutia saptamanala a numarului de cazuri de SARI si a etiologiilor detectate este 

prezentata in graficul de mai jos. Debutul sezonului gripal este precedat de intrarea in 

circulatie a altor virusuri respiratorii (VRS, VPG, hMPV, Bocavirus, Coronavirus 229E, 

OC43, Rhinovirus). Se observa dominanta virusului gripal A(H1)pdm09 in pandemie si 

sezonul 2012/2013, codominanta A(H1) cu B in sezonul 2010/2011 si a A(H1) cu A(H3) in 

sezonul 2013/2014 si dominant A(H3) in sezonul 2011/2012.  
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In ceea ce priveste distributia diferitelor etiologii la cazurile de SARI pozitive in cele             

3 sezoane post-pandemice, se observa ca in sezonul 2010/2011 proportia cazurilor de SARI 

confirmate cu gripa A(H1)pdm09 a fost aproximativ aceeasi cu cea a cazurilor confirmate cu 

gripa B (37, respectiv 36%), in timp ce gripa A(H3) a contribuit cu doar 1%.  

In sezonul urmator, 2011/2012, proportia cea mai ridicata a revenit gripei A(H3) 

(38%). Nu a fost confirmat niciun caz de SARI cu gripa A(H1)pdm09, iar gripa B a 

reprezentat doar 1%. 

In sezonul 2012/2013, se observa dominanta clara a gripei A(H1)pdm09 (39%). Gripa 

B a contribuit cu 19%, iar A(H3) cu doar 1%. 

Cel mai recent incheiat sezon, 2013/2014, a fost usor dominat de A(H3) fata de 

A(H1)pdm09.  

Implicarea RSV a fost constanta si la valori apropiate in primele 3 sezoane post-

pandemice.  

 

  In pandemie si in primul sezon post-pandemic (2010/2011), cele mai multe cazuri de 

SARI intrate in supraveghere au apartinut grupei de varsta 15-49 ani, iar in urmatoarele 3 

sezoane, grupei de varsta 0-1 an. Cea mai mare rata a pozitivitatii pentru gripa la cazuri de 

SARI a apartinut, insa, adultilor si varstnicilor, cu exceptia sezonului 2010/2011 pentru 

cazurile confirmate cu virus gripal tip B (5-14 ani).  

 

 
 

 

Centrul National de Referinta pentru Gripa (CNRG) din INCDMI Cantacuzino a 

comunicat la CNSCBT, pentru sezonul 2013/2014, la cazuri de SARI din sistemul sentinela: 

 8 izolari: 
-   3 A(H1)pdm09 

-   5 A(H3) A/Texas/50/2012 (H3N2)-like 

 8 secventieri  

 22 teste de sensibilitate la antivirale: toate tulpinile sensibile 

 

 

Factori de risc 

 

Factorii de risc semnificativi statistic la cazurile de SARI confirmate cu gripa 

A(H1)pdm09, pentru perioada 2009/2010-2013/2014 (pandemie si primele 4 sezoane post-

pandemice) sunt marcati cu rosu in tabelele de mai jos. 

In continuarea primelor 4 tabele este un altul in care sunt prezentati factorii de risc 

pentru sezonul 2011/2012, dominat de A(H3). 

 

Factori de risc semnificativi statistic la cazurile de SARI confirmate cu 

A(H1)pdm09 (95%CI) in 2009/2010-2013/2014 (1239 cazuri investigate cu laboratorul; 252 

confirmate)  
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2011/2012 

 
Indicatorii de severitate pledeaza pentru o severitate mai mare a gripei in sezonul 

2012/2013, comparativ cu cele anterioare si sezonul urmator.   

Virusul gripal A(H1)pdm09 a fost mai agresiv decat A(H3). 

Factorii de risc semnificativi statistic reprezinta argumente bazate pe dovezi care pot 

sta la baza unor recomandari de sanatate publica, in vederea prevenirii unor forme severe de 
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gripa in grupe la risc. Ne referim, in primul rand, la cresterea acoperirii vaccinale in grupele 

la risc mentionate, dar si la toate celelalte pentru care exista recomandare din partea OMS.  

 

Toate aceste rezultate nu ar fi fost posibile fara colaborarea si eforturile deosebite 

de care da dovada, incepand cu anul 2009, personalul implicat in sentinela SARI, caruia ii 

multumim in mod deosebit! 

- medici clinicieni, medici epidemiologi din DSPJ si a Mun.Bucuresti, medici 

epidemiologi de spital, asistenti medicali, statisticieni si echipa CNRG din INCDMI 

Cantacuzino  

 

7. Febra Q 

 
In cursul anului 2013 au fost raportate conform HG 589/2007 si introduse in Registrul 

unic, 24 cazuri de Febra Q (cu 8 mai multe fata de anul precedent). Acestea corespund unei 

incidente de 0,11%000, mai mica fata de cea inregistrata la nivelul EU in anul 2011 

(0,19%000). 

Distributia pe judete a cazurilor a fost urmatoarea: 1 AG, 4 BB, 10 BH, 1 CT, 6 DB,                

1 PH, 1 TR.  

Analiza distributiei cazurilor pe grupe de varsta releva faptul ca cele mai multe s-au 

inregistrat la 55-64 ani. 

 

 
 

Referitor la distributia pe sexe, majoritatea cazurilor (15, respectiv 63%) au fost 

inregistrate la sexul masculin. 

8. Legioneloza 

 

In cursul anului 2013 a fost raportat la CNSCBT, in cadrul sistemului de supraveghere 

a pneumoniei cu legionella, un singur caz confirmat de pneumonie comunitara cu 

Legionella, fata de 3 in anul precedent. Incidenta raportata a fost de numai 0,004%000, fata de 

valoarea de 0,97%000 inregistrata la nivelul EU.  

 

Cazul confirmat raportat a fost o persoana de sex masculin, in varsta de 60 ani, din 

Mun.Bucuresti. Nu a fost mentionat niciun factor de risc posibil.   
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9. Rabia 

 

In anul 2013 nu s-au inregistrat cazuri cofirmate de rabie la om. 

 

10. Antrax 

 

In anul 2013 a fost confirmat un caz de antrax, la o persoana sex masculin, in varsta 

de 34 ani, din judetul Ilfov, ocupatie macelar.Rezultatele de la Laboratorul de Referinta 

pentru anaerobi din cadrul INCDMI au indicat: identificare Bacillus Anthracis in cultura, test 

patogenitate prin inoculare la soareci pozitiv, test de capsulogeneza pozitiv. 

 

Cap. V: Boli transmise prin vectori 

1. Malaria 

In anul 2013 au fost notificate 43 de cazuri confirmate de malarie de import. Incidenta 

generala prin malarie pentru anul 2013 este de 0,20 
0/

0000, cu 34% mai mare decat anul 

anterior. 

 

Numarul de cazuri in ultimii 10 ani este in crestere. 

  

 
 

Distributia pe gen si grupe de varsta este prezentata mai jos in tabelul de mai jos: 

 

Grupa de 

varsta 

Cazuri importate 

Barbati Femei 

11 - 20 2 1 

21 - 30 17 0 

31 - 40 11 0 

41 - 50 4 1 

50 + 7 0 

TOTAL 41 2 
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Mediul de provenienta a fost in principal urban (34urban/9 rural). 

Raportul barbati/femei= 41/2. 

 

Toate cazurile de malarie din 2013 sunt de import, 41 cazuri si-au declarat 

nationalitatea (35 persoane cu nationalitate romana, 2 persoane refugiate din Eritreea, o 

persoana de nationalitate chineza, 2 persoane de nationalitate maghiara, o persoana de 

nationalitate sudaneza). 

 

Cele mai multe cazuri au avut provenienta infestarii din continentul African (41 

cazuri), in special din Guineea Ecuatoriala (12 cazuri) si ca specie predomina pentru acest 

continent  Plasmodium falciparum (27 cazuri) si 2 cazuri din alte continente. Distributia 

completa poate fi regasita in tabelul de mai jos: 

 

tara 

numar 

total 

cazuri 

SPECIA de Plasmodium 

P. vivax P. falciparum P. malariae P. ovale P.f/P.m 

Africa Centrala 2 0 2 0 0 0 

Angola 3 0 2 0 1 0 

Burkina Fasso 2 0 2 0 0 0 

Coasta De Fildes 4 0 4 0 0 0 

Congo 4 2 1 0 1 0 

Eritrea 1 0 1 0 0 0 

Etiopia 1 1 0 0 0 0 

Gabon 1 0 0 1 0 0 

Ghana 1 1 0 0 0 0 

Guineea Ecuatoriala 12 0 7 1 3 1 

Indonezia 1 0 1 0 0 0 

Mali 1 0 1 0 0 0 

Nigeria 3 0 2 0 0 1 

Peru 1 1 0 0 0 0 

Sierra Leone 4 0 2 1 1 0 

Sudan 1 0 1 0 0 0 

Uganda 1 0 1 0 0 0 

Total cazuri 43 5 27 3 6 2 

 

 

 Motivul sederii, declarat, in tara endemica de malarie a fost lucrativ  in cazul a 36 

persoane(inclusiv personal militar-2), turism pentru 2 persoane,  imigratie pentru 2 persoane, 

misionar pentru student teologie. 

 

 Judetele care au raportat malarie sunt: Alba( 1), Bacau (7), Bistrita Nasaud (1), 

Brasov (1),  Cluj(2),Constanta (1), Covasna(1)  Galati(1), Hunedoara(1), Iasi(3), Ilfov(1), 

Maramures (1), Neamt (1), Olt (3), Prahova (2),  Satu Mare(1),  Sibiu (1), Suceava(1),  

Timis(4),  Tulcea(1) si municipiul Bucuresti 8 cazuri,  

 

In anul 2013 au fost 2 cazuri de deces prin malarie. 
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Deces 1 Persoana de gen masculin, in varsta de 34ani, de nationalitate romana, care a 

calatorit in Gabon in scop lucrativ pentru o perioada aproximativ de 6 luni. Profilaxia 

antimalarica a fost incompleta, doar pentru o perioada de 3 luni cu meflochina, 1 tableta pe 

zi. In urma investigatiilor s-a pus diagnosticul de malarie cerebrala cu Plasmodium malariae. 

 

Deces 2 Persoana de gen masculin, in varsta de 57ani, de nationalitate romana, care a 

calatorit in Nigeria in scop lucrativ pentru o perioada de 4 luni, fara a avea profilaxie 

antimalarica. In urma investigatiilor s-a pus diagnosticul de malarie cu Plasmodium 

falciparum si Plasmodium malariae. 

 

Profilaxia antimalarica a fost recomandata la 44% din cazuri(18 cazuri) si realizata la 

39% din cazuri(16), dar nu in toate cazurile a fost urmata complet sau specifica pentru 

parazitul endemic pentru tara de voiaj.  

2. Meningita West Nile 

 
 In cadrul sistemul de supraveghere al meningitelor/meningoencefalitelor produse de 

virusul West Nile, implementat dupa epidemia din anul 1996, s-au identificat aproape anual 

(exceptie anul 2002), cazuri de meningita West Nile, asa cum putem observa in graficul de 

mai jos. 

 In anul 2013, s-a inregistrat o incidenta de 0.11% 000  locuitori mai mare decat cea 

inregistrata in 2012 (incidenta 0.07 % 000  locuitori).  
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Distributia cazurilor pe genuri a fost in favoarea celui masculin (M/F: 1.6) cel mai 

probabil asociat cu factorul ocupational, legat de ocupatii cu desfasurare in aer liber. 
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Distributia cazurilor de infectie cu WNV pe sexe, 
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Repartitia cazurilor pe grupe de varsta arata ca cea mai afectata grupa de varsta a fost 

>65 de ani (incidenta 0,3%000). Nu s-a inregistrat niciun deces.  
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 Dupa data debutului cele mai multe cazuri sunt in luna august (17 cazuri), celelalte 

avand debutul in luna iulie (1 caz) si luna septembrie (6 cazuri). 

1

17

6

iulie august septembrie

Distributia cazurilor de 
meningita/meningoencefalita cu virus West Nile 

in functie de luna de debut, Romania 2013
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 Cazurile au fost inregistrate in zona de sud si sud-est a tarii, cunoscuta ca fiind 

endemica (in judetele : Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Braila,Tulcea, Constanta, Galati si 

municipiul Bucuresti) dar si in zona centrala (jud Sibiu) si de nord (judetul Iasi si Bacau). 

 

Distributia cazurilor de meningita/meningoencefalita cu WNV in Romania, 2013 

 

 

3. Encefalita de capusa (TBE) 

 
Supravegherea meningitelor transmise prin muscartura de capuse este regionala; 

sistemul de supraveghere al acestora s-a implementat in anul 2008 si se realizeaza in judetele 

arondate CRSP Cluj. 

In anul 2013 s-au inregistrat 3 cazuri de meningoencefalita de capusa.Cazurile au  

media de varsta 18 ani, sunt de sex masculin, din mediul rural, provenind din zone cu mare 

densitate de capuse (MS, SB). 
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4. Febra butonoasa 

 

În anul 2013, în conformitate cu criteriile stabilite  în metodologia de supraveghere, a 

fost raportat un număr total de 120 cazuri probabile de  febră butonoasă. Dintre acestea  

69,2% au avut completate fişele specifice de supraveghere (N=83). 

Toate cazurile au evoluat în sudul României, în zonele  geografice  în care această 

boală evoluează istoric. 

Incidenţa cea mai crescută  a fost  înregistrată în judeţul Tulcea (13,11 %0000 de 

locuitori), urmată de judeţul  Constanţa (8,28 %0000 de locuitori), în restul judeţelor 

înregistrându-se valori mult  mai scăzute. 

 

În ceea ce priveşte repartiţia geografică numerică a cazurilor, cel mai mare numar de 

cazuri au evoluat în judeţul Constanţa, urmat de judeţul Tulcea. Corelarea acestor date cu 

populaţia respectivelor judeţe explică de ce incidenţa cea mai mare a fost înregistrată în 

judeţul Tulcea.  
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Investigaţiile serologice au fost consemnate într-o proporţie de 70,64% din cazurile 

raportate. 0,8% au avut rezultate serologice negative şi au fost infirmate.  

Din cazurile cu diagnostic etiologic pozitiv, 63,52% au avut 2 probe de ser în 

dinamică, restul de 36,47% din cazuri au avut o singură probă de ser pozitivă şi au fost 

clasificate ca fiind cazuri probabile. 

În ceea ce priveşte distributia cazurilor de febră butonoasă în funcţie sex şi de mediul 

de rezidenţă nu se observă  diferenţe semnificative. Atât în mediul urban, cât şi în cel rural  se 

remarca o preponderenţă a cazurilor la grupa de vârstă de 55-64 ani.     

 

       

În ceea ce priveşte distribuţia cazurilor în funcţie de sex şi grupa de vârstă remarcăm o 

preponderenţî a grupei de vârstă 55-64 ani la ambele sexe. 
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În anul 2013 cele mai multe cazuri probabile au fost înregistrate în luna iulie spre deosebire 

de anul 2012 când maximul de cazuri a fost înregistrat în luna mai.  

 

 

 

Anchetele epidemiologice complete au fost efectuate numai la 43,69 % din cazurile 

raportate pe fişele specifice. 

Analiza efectuată pentru cazurile care au avut fişa specifică completată (N=52) 

evidenţiază următoarele aspecte: 

 Sursa de agent patogen reprezentată de câinele infectat a fost consemnată în 57,1% 

din fişe 

 Calea de transmitere –cea cutanată  în 76,5% din cazuri 

 

Factorii de risc corelaţi cu condiţiile de viaţă, semnalaţi prin prezenţa animalelor 

domestice infestate la domiciliu şi peridomestice au fost consemnati în 25% din fişele de 

supraveghere specifice. 

5. Boala Lyme 

 

In anul 2013 au intrat in supraveghere si au fost clasificate final 1052 cazuri de Boala 

Lyme, reprezentand 60% din valoarea anului precedent. (1762). Dintre acestea, 409 (38,9%) 

au fost confirmate, 70 (6,7%) au fost clasificate ca probabile, 572 (54,4%) si 1 a ramas 

suspect.  

Cazurile raportate in sistemul statistic sunt cele confirmate si probabile (479), ceea ce a 

corespuns unei incidente de 2,2%000 locuitori. Aceasta a reprezentat aproximativ jumatate din 

cea a anului precedent (4,16%000). 

Incidenta bolii in perioada 2010-2013 este prezentata in graficul urmator: 
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36 de judete au introdus cazuri in sistemul national de supraveghere pentru Boala 

Lyme in anul 2013, cifra apropiata de cea din anul 2012 (37) si 2011 (38).  

Numarul cazurilor confirmate a reprezentat 59% din valoarea anului precedent , iar al 

celor probabile, 37% din valoarea anului 2012.   

Numarul total al cazurilor raportabile la CNSISP (479) a reprezentat 54% din valoarea 

anului 2012.  
In cartograma de mai jos este reprezentata incidenta pe judete a Bolii Lyme, in anul 

2013. 

  

Incidenta pe judete a Bolii Lyme, Romania, anul 2013 (N=479) 
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Valoarea cea mai ridicata se mentine si in anul 2013 in Jud.Sibiu. 

Analiza incidentei Bolii Lyme pe judete releva valori maxime in Jud.Sibiu, urmat de 

Judetele Alba, Botosani si Salaj.  
Judetele Sibiu si Alba au depasit media statistica (2,5%000) cu peste 2 deviatii 

standard.  

Judetele Botosani si Salaj au depasit media statistica cu peste o deviatie standard.  

Intr-un numar de 10 judete (fata de 7 in anul precedent), majoritatea din zona de sud, sud-

vest, sud-est (exceptie: Covasna), nu a fost inregistrat niciun caz. 

 

 
 

Analiza distributiei cazurilor confirmate si probabile dupa luna debutului evidentiaza 

un numar mai mare de cazuri in perioada calda a anului 2013. Explicatia consta in 

intensitatea mai mare a activitatii vectorilor in aceasta perioada. Pentru un singur caz data 

debutul este necunoscuta. 

 

 
 

Analiza incidentei specifice pe grupe de varsta releva faptul ca valorile inregistrate la 

grupele de varsta 5-9 ani, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 ani au depasit cu peste 1 STDEV media 

statistica. 

De asemenea, incidenta inregistrata la grupele de varsta 80-84 ani si ≥85 ani se situeaza sub 

1STDEV fata de medie. 
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Incidenta specifica pe sexe  inclina si in anul 2013 in favoarea sexului feminin 

(2,6%000), fata de cel masculin (1,9 %000). 

 

Ca si in anul 2012, o proportie mai mare de cazuri intrate in sistemul de supraveghere 

(64%) au avut domiciliul in  mediul urban. 

Incidenta specifica in mediul urban a fost de 2,6%000, fata de 1,8%000 in rural. 

 

Intepatura de capusa a fost mentionata pentru 57% din cazuri, fata de 71% in anul 

precedent. 

 

Cap. VI: Boli cu transmitere sexuala  

 

1. Sifilis 

In anul 2013, pentru cazurile de sifilis s-a inregistrat o incidenta de 6,49%000 fata de 

7,97%000 in 2012. In Romania, incidenta pentru cazurile de sifilis este in continua scadere in 

ultimii 10 ani, dar ramane totusi una din cele mai ridicate in tarile din UE. 

 

 
 

In judetul Ilfov nu a fost inregistrat nici un caz de sifilis, iar cea mai mica incidenta de  

0.94 %000 de locuitori  a fost inregistrata in judetul Caras-Severin; incidente crescute au fost 
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inregistrate in Galati-18,52%000, Constanta - 15,33%000 si Neamt-10,52%000. Incidenta 

cazurilor de sifilis pentru celelalte judete este prezentata in graficul de mai jos. 

 

Incidenta cazurilor de sifilis pe judete, Romania, 2013 

 

 
 

Raportul cazurilor de sifilis intre cele doua sexe este masculin - feminin este de 1,2:1 

Pentru sexul masculin s-au inregistrat 756 cazuri de sifilis; cele mai crescute incidente  

au fost la grupele de varsta: 25-29 ani -  16,8%000, 35-39 ani-13,0%000 si grupele de varsta 

20-24 ani, respectiv 30-34 ani cu incidente de 12,5%000.  

Pentru cele 632 cazuri de sifils, in randul persoanelor de sex feminin, incidente 

crescute au fost inregistrate la grupele de varsta: 25-29 ani -16,6%000, 20-24 ani -13,6%000 

si grupa de varsta 35-39 ani - 13,3%000. 

 

 
 

Cele mai multe cazuri au fost depistate cu forma de sifilis latent (79%) fiind urmate 

de cazurile cu : sifilis secundar (14,2%%), sifilis primar (6,4%) si sifilis tertiar respectiv 
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congenital (0,2%). Datorita procentului crescut al formelor de sifilis latent o posibila 

explicatie ar fi adresabilitatea scazuta la serviciile medicale in momentul aparitiei primelor 

simptome de boala. 

 

 
 

Dintre cele 1096 cazuri de sifilis latent : 839 (76,5%) cazuri au fost diagnosticate ca 

forma latenta recenta, 195 (17,8%) cazuri cu forma latent tardiva si 62 (5,6%) cazuri cu 

forma latenta neprecizata. 

Dintre cele 197 cazuri cu sifilis secundar: 157 (79,7%) cazuri au fost diagnosticate ca 

sifilis la nivelul pielii si mucoaselor.  

Dintre cele 89 cazuri cu sifilis primar: 80 (89,9%) cazuri au fost diagnosticate ca 

sifilis genital, 2 (2,2%) cazuri au fost diagnosticate cu sifilis anal si 7 (7,9%) cazuri cu alte 

localizari ale sifisului primar. 

Dintre cazurile inregistrate la persoane de sex feminin, 177 (28%) cazuri au fost la 

gravide. In randul gravidelor diagnosticate cu sifilis un numar crescut de cazuri a fost depistat  

in  luna a IX-a de sarcina-56 (31,6%) cazuri, in luna a VII-a-30(16, 9.%) cazuri si in luna a 

III-a-19 (10,7%) cazuri. 

Din punct de vedere al comportamentului social si sexual s-au inregistrat urmatorele 

cifre in functie de  stadiu de boala diagnosticat si gen; cifre prezentate in tabelele urmatoare: 

Sifilis latent  

Comportamente 

sifilis latent sifilis latent recent sifilis latent tardiv 

sifilis latent 

neprecizat 

masculin feminin masculin feminin masculin feminin masculin feminin 

vagabondaj  4 3 3 3 1 0 0 0 

relatii de tip 

homosexual 8 1 7 0 1 0 1 0 

relatii de tip 

heterosexual 426 403 351 317 48 55 27 31 

parteneri sexuali 

multipli 24 17 14 12 9 4 1 1 

consum droguri 3 0 3 0 0 0 0 0 

nici una din aceste 

situatii 108 99 75 54 32 45 1 0 

TOTAL 573 523 453 386 91 104 30 32 
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Sifilis secundar 

 

Comportamente 

sifilis secundar 

sifilis secundar ale 

pielii si 

mucoaselor 

sifilis secundar 

alte forme 

sifilis nervos 

simptomatic 

masculin feminin masculin feminin masculin feminin masculin feminin 

vagabondaj  2 1 2 1 0 0 0 0 

relatii de tip 

homosexual 6 1 6 0 0 1 0 0 

relatii de tip 

heterosexual 71 65 52 48 19 17 0 0 

parteneri sexuali 

multipli 10 9 7 9 3 0 0 0 

consum droguri 0 1 0 1 0 0 0 0 

nici una din aceste 

situatii 21 10 21 10 0 0 0 0 

TOTAL 110 87 88 69 22 18 0 0 

Sifilis primar  

 

Comportamente 

sifilis primar 

  

sifilis primar 

genital  sifilis primar anal  

sifilis primar alte 

localizari 

masculin feminin masculin feminin masculin feminin masculin feminin 

vagabondaj  0 0 0 0 0 0 0 0 

relatii de tip 

homosexual 2 1 1 1 1 0     

relatii de tip 

heterosexual 47 20 45 14 1 0 1 6 

parteneri sexuali 

multipli 11 1 11 1         

consum droguri 0 0             

nici una din aceste 

situatii 7 0 7 0         

TOTAL 67 22 64 16 2 0 1 6 

Sifilis congenital 

In anul 2013 au fost inregistrate 3 cazuri de sifilis congenital, reprezentant 0,2% din 

totalul cazurilor de sifilis, incidenta cazurilor de sifilis congenital fiind de 1,67 la 100000 nou 

nascuti vii.  

Doua din cazurile de sifilis congenital au fost diagnosticate cu forma precoce latenta 

fiind din  judetele Constanta, respectiv Caras- Severin; si un caz cu forma tardiv latenta din 

judetul Constanta. 

Cazuri de sifilis congenital au fost diagnosticate: la sexul masculin- doua cazuri din 

judetele Constanta si Caras-Severin si  la sexul feminin -un caz din judetul Constanta.  

 

2. Gonoree 

 
In anul 2013 la nivel national au fost raportate un numar de 339 cazuri gonoree, in 

crestere fata de anul 2012. Incidenta istorica pentru infectiile cu gonococ 2004 – 2013 la 

100.000 locuitori este prezentata in graficul de mai jos: 
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Din punct de vedere al repartiei pe sexe, pentru barbati au fost 310 cazuri (91,44%) si 

pentru femei 29 cazuri (8,56%). Numarul de cazuri pe genuri si mediu este prezentat in 

tabelul de mai jos: 

 

2013 

Mediul de provenienta 

  Total 

urban rural    

Genul masculin 190 120 310 

  feminin 12 17 29 

Total   202 137 339 

 

Incidenta pe grupele de varsta si genuri la care s-au declarat cazurile de gonoree sunt 

prezentate in tabelele de mai jos: 

Dintre cele 41 judete si municipiul Bucuresti, 11 judete nu au raportat niciun caz.  

 

Incidenta pe judete pentru gonoree, la populatie generala este prezentata in graficul de 

mai jos: 
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Din punct de vedere al incidentei pe grupe de varsta pentru cele doua sexe exista 

diferente dupa cum sunt prezentate in graficele de mai jos:  

 

 
 

Dupa cum se remarca, cea mai mare incidenta s-a inregistrat la grupele de varsta 15-

19 ani si 25-29 ani.  

 

 
 

Pentru genul feminin, cea mai mare incidenta s-a inregistrat la grupele de varsta 15-19 

ani si 20-24 ani. Ca si modalitate de depistare, 80% din cazuri au fost depistate pasiv si 20% 

prin investigatie epidemilogica si alte tipuri de investigatii. 

In 77% din cazuri s-a declarat comportamentul heterosexual iar pentru restul de 23% 

alte tipuri de comportament (partenei multipli in ultimii 3 ani, altele nespecificate). In numai 

2 cazuri s-au declarat relatii de tip homosexual.  Intr-un procent de numai 25% au fost 

declarate relatii de cuplu stabile (casatorie sau concubinaj) pentru barbati iar pentru femei in 

proportie de 37%. 

In 69% din toate cazurile de gonoree subiectii nu au declarat niciun contact sau sursa 

de infectie. 
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3.Infectia genitala cu Chlamydia 

 

In cursul nului 2013, la nivel national au fost declarate 18 cazuri de infectie genitala cu 

Chlamydia Trachomatis. Din cele 18 cazuri, 16 cazuri (88%) s-au inregistrat la sexul 

masculin si numai 2 cazuri pentru feminin (12%). Numarul de cazuri raportate pe judete  si 

grupe de varsta sunt ilustrat in graficele de mai jos.  

 

 
 

 
 

 

Cu exceptia a 3 cazuri care au fost depistate prin investigatie epidemiologica sau alte 

alt tip de controale active, restul (15 cazuri) au fost depistate  pasiv.  

Raportarea cazurilor de infectie genitala cu Chlamydia trachomatis ramane din pacate 

o problema deschisa la nivel national pentru a carei rezolvare ar trebui implicate mai activ 

serviciul de inspectie sanitara.   
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Definitii de caz conform Deciziei comisiei europene 5538 

 

DIFTERIA (Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans si 

Corynebacterium pseudotuberculosis) 

Criterii clinice 

Orice persoana care prezinta cel putin una dintre urmatoarele forme clinice: 

Difterie respiratorie clasica: 

O afectiune a tractului respirator superior însotita de laringita sau nazofaringita sau 

amigdalita 

SI 

o membrana/pseudomembrana aderenta 

Difterie respiratorie usoara: 

O afectiune a tractului respirator superior însotita de laringita sau nazofaringita sau 

amigdalita 

FARA 

o membrana/pseudomembrana aderenta 

Difterie cutanata: 

Leziuni ale pielii 

Difterie cu alte localizari: 

Leziuni ale conjunctivei sau ale mucoaselor 

Criterii de laborator 

Izolarea Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans sau Corynebacterium 

pseudotuberculosis producatoare de  

toxine dintr-o proba clinica 

Criterii epidemiologice 

Cel putin una dintre urmatoarele patru legaturi epidemiologice: 

— Transmitere de la om la om 
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— Transmitere de la animal la om 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice pentru difterie respiratorie clasica 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice pentru difterie (difterie respiratorie clasica, 

difterie respiratorie usoara, 

difterie cutanata, difterie cu alte localizari) care are o legatura epidemiologica cu un caz uman 

confirmat sau care are  

o legatura epidemiologica implicând transmitere de la animal sau de la om 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care îndeplineste criteriile de laborator SI care prezinta cel putin una dintre 

formele clinice 

 

RUJEOLA (Virusul rujeolei) 

Criterii clinice 

Orice persoana cu febra 

SI 

— Eruptii maculopapuloase 

SI cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Tuse 

— Coriza 

— Conjunctivita 

Criterii de laborator 

Cel putin unul dintre urmatoarele patru: 

— Izolarea virusului rujeolei dintr-o proba clinica 

— Depistarea de acid nucleic apartinând virusului rujeolei într-o proba clinica 
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— Aparitia de anticorpi specifici împotriva virusului rujeolei caracteristici infectiei acute, în 

ser sau în saliva 

— Depistarea de antigen apartinând virusului rujeolei prin imunofluorescenta directa (IFD) 

într-o proba clinica utilizând anticorpi monoclonali specifici împotriva virusului rujeolei 

Rezultatele de laborator trebuie interpretate în functie de situatia vaccinarii. În cazul unei 

vaccinari recente, trebuie cautat virusul salbatic 

Criterii epidemiologice 

O legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care nu a fost vaccinata recent si care îndeplineste criteriile clinice si de 

laborator 

 

RUBEOLA (Virusul rubeolei) 

Criterii clinice 

Orice persoana cu debut brusc al unei eruptii maculopapuloase generalizate 

SI 

Cel putin unul dintre urmatoarele cinci: 

— Adenopatie cervicala 

— Adenopatie suboccipitala 

— Adenopatie retroauriculara 

— Artralgii 

— Artrita 

Criterii de laborator 

— Criterii de laborator pentru confirmarea cazului 
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Cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Izolarea virusului rubeolei dintr-o proba clinica 

— Depistarea de acid nucleic apartinând virusului rubeolei într-o proba clinica 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva virusului rubeolei (IgG) în ser sau saliva 

— Criterii de laborator pentru un caz probabil 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva virusului rubeolei [IgM (10)] 

Rezultatele de laborator trebuie interpretate în functie de situatia vaccinarii 

Criterii epidemiologice 

O legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta cel putin unul dintre 

urmatoarele doua: 

— O legatura epidemiologica 

— Îndeplinirea criteriilor de laborator pentru un caz probabil 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care nu a fost vaccinata recent si care îndeplineste criteriile de laborator 

pentru confirmarea unui caz. 

În cazul vaccinarii recente, o persoana la care s-a depistat o tulpina salbatica a virusului 

rubeolei. 

 

 

RUBEOLA CONGENITALA (Incluzând sindromul rubeolei congenitale) 

Criterii clinice 

Infectie congenitala cu virusul rubeolei (ICR) 

Nu se pot defini criterii clinice pentru ICR 

Sindromul rubeolei congenitale (SRC) 
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Orice sugar < 1 an sau orice fat nascut mort care prezinta: 

Cel putin doua dintre manifestarile de la categoria (A) 

SAU 

Una din categoria (A) si una din categoria (B) 

(A) 

— Cataracta 

— Glaucom congenital 

— Cardiopatie congenitala 

Deficit auditiv 

— Retinopatie pigmentara 

(B) 

— Purpura 

— Splenomegalie 

— Microcefalie 

— Dezvoltare întârziata 

— Meningoencefalita 

— Opacitate osoasa diminuata la examenul radiologic 

— Icter care debuteaza în primele 24 de ore de la nastere 

Criterii de laborator 

Cel putin unul dintre urmatoarele patru: 

— Izolarea virusului rubeolei dintr-o proba clinica 

— Depistarea de acid nucleic apartinând virusului rubeolei 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva virusului rubeolei (IgM) 

— Persistenta anticorpilor IgG împotriva rubeolei între vârsta de 6 si 12 luni (cel putin doua 

probe cu o concentratie similara de anticorpi IgG împotriva rubeolei) 

Rezultatele de laborator trebuie interpretate în functie de situatia vaccinarii 

Criterii epidemiologice 

Orice sugar sau fat nascut mort provenit de la o mama cu infectie rubeolica confirmata prin 

teste de laborator în cursul sarcinii, prin transmitere de la om la om (transmitere verticala) 
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Clasificarea cazurilor de rubeola congenitala 

A. Caz posibil Neaplicabil 

B. Caz probabil 

Orice fat mort sau orice sugar care fie nu a fost testat, FIE are rezultate de laborator negative 

care prezinta cel putin unul dintre urmatoarele doua: 

— O legatura epidemiologica SI cel putin una dintre manifestarile de la categoria „A” din 

cadrul criteriilor clinice  

pentru SRC 

— Îndeplinirea criteriilor clinice pentru SRC 

C. Caz confirmat 

Orice fat nascut mort care îndeplineste criteriile de laborator 

SAU 

Orice sugar care îndeplineste criteriile de laborator SI care prezinta cel putin unul dintre 

urmatoarele doua: 

— O legatura epidemiologica 

— Cel putin una dintre manifestarile de la categoria „A” din cadrul criteriilor clinice pentru 

SRC 

 

INFECTIE URLIANA (Virusul urlian) 

Criterii clinice 

Orice persoana cu 

— Febra 

SI 

Cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Debut brusc al unei tumefieri dureroase, unilateral sau bilateral, a parotidei sau a altor 

glande salivare, fara o alta cauza aparenta 

— Orhita 

— Meningita 

Criterii de laborator 
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Cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Izolarea virusului oreionului dintr-o proba clinica 

— Depistare de acid nucleic apartinând virusului oreionului 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva virusului oreionului, caracteristici infectiei acute, 

în ser sau în saliva 

Rezultatele de laborator trebuie interpretate în functie de situatia vaccinarii 

Criterii epidemiologice 

O legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care nu a fost vaccinata recent si care îndeplineste criteriile de laborator 

În cazul vaccinarii recente: orice persoana la care se depisteaza o tulpina salbatica a virusului 

oreionului 

 

 

TUSEA CONVULSIVA (Bordetella pertussis) 

Criterii clinice 

Orice persoana care prezinta tuse de cel putin doua saptamâni 

SI cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Paroxisme de tuse 

— Stridor inspirator 

— Voma dupa tuse 

SAU 
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Orice persoana diagnosticata cu tuse convulsiva de catre un medic 

SAU 

Episoade apneice la sugari 

Criterii de laborator 

Cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Izolarea Bordetella pertussis dintr-o proba clinica 

— Depistarea de acid nucleic apartinând Bordetella pertussis într-o proba clinica 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva Bordetella pertussis 

Criterii epidemiologice 

O legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator 

TETANOSUL (Clostridium tetani) 

Criterii clinice 

Orice persoana cu cel putin doua dintre urmatoarele trei: 

— Contractii musculare dureroase, în special ale muschilor maseteri si ai gâtului, soldate cu 

spasme faciale  

cunoscute sub numele de trismus si „risus sardonicus” 

— Contractii musculare dureroase ale muschilor trunchiului 

— Spasme generalizate, accese frecvente de opistotonus 

Criterii de laborator 
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Cel putin unul dintre urmatoarele doua: 

— Izolarea Clostridium tetani dintr-un sediu de infectie 

— Depistarea toxinei tetanice într-o proba de ser 

Criterii epidemiologice Neaplicabile 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil Neaplicabil 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator 

 

HEPATITA A (Virusul hepatitei A) 

Criterii clinice 

Orice persoana cu debut discret al unor simptome (de exemplu, oboseala, durere abdominala, 

inapetenta, greturi si varsaturi intermitente) 

SI 

Cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Febra 

— Icter 

— Niveluri crescute ale transaminazelor serice 

Criterii de laborator 

Cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Depistarea de acid nucleic apartinând virusului hepatitei A în ser sau în scaun 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva virusului hepatitei A 

— Depistarea de antigen apartinând virusului hepatitei A în scaun 

Criterii epidemiologice 
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Cel putin unul dintre urmatoarele patru: 

— Transmitere de la om la om 

— Expunere la o sursa comuna 

— Expunere la alimente/apa potabila contaminate 

— Expunere la mediu 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil Neaplicabil 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator 

 

HEPATITA B (Virusul hepatitei B) 

Criterii clinice 

Irelevante în scopul supravegherii 

Criterii de laborator 

Rezultate pozitive la cel putin unul sau mai multe dintre urmatoarele teste sau combinatie de 

teste: 

— Anticorpi IgM împotriva miezului virusului hepatitei B (IgM anti-HBc) 

— Antigen de suprafata al virusului hepatitei B (AgHBs) 

— Antigen e al virusului hepatitei B (AgHBe) 

— Acid nucleic apartinând virusului hepatitei B (ADN-VHB) 

Criterii epidemiologice 

Irelevante în scopul supravegherii 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil Neaplicabil 

B. Caz probabil Neaplicabil 
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C. Caz confirmat 

Orice persoana care îndeplineste criteriile de laborator 

 

HEPATITA C (Virusul hepatitei C) 

Criterii clinice 

Irelevante în scopul supravegherii 

Criterii de laborator 

Cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Depistarea de acid nucleic apartinând virusului hepatitei C (ARN-VHC) 

— Depistarea de antigen apartinând miezului virusului hepatitei C (VHC-miez) 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva virusului hepatitei C (anti-VHC) confirmata 

printr-un test de  

confirmare a prezentei anticorpilor (de exemplu, imunoblot) la persoane în vârsta de peste 18 

luni fara 

semne de disparitie a infectiei 

Criterii epidemiologice Neaplicabile 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil Neaplicabil 

B. Caz probabil Neaplicabil 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care îndeplineste criteriile de laborator 

 

INFECTIA CU NEISSERIA MENINGITIDIS 

Criterii clinice  

Orice persoana care prezinta cel putin unul dintre urmatoarele:  

— Semne meningeale  

— Eruptie hemoragica  
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— Soc septic  

— Artrita septica  

Criterii de laborator  

Cel putin unul dintre urmatoarele patru:  

— Izolarea Neisseria meningitidis de la nivelul unui sediu în mod normal steril sau din 

leziuni cutanate purpurice  

— Depistarea de acid nucleic apartinând Neisseria meningitidis într-un sediu în mod normal 

steril sau din leziuni cutanate purpurice  

— Depistarea de antigen apartinând Neisseria meningitidis în lichidul cefalorahidian (LCR)  

— Depistarea de diplococi gram-negativi în LCR  

Criterii epidemiologice  

O legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica  

C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile de laborator 

 

BOTULISMUL (Clostridium botulinum)  

Criterii clinice  

Orice persoana care prezinta cel putin una dintre urmatoarele forme clinice:  

Botulismul alimentar si botulismul secundar unei plagi infectate  

Cel putin unul dintre urmatoarele doua:  

— Afectare bilaterala a nervilor cranieni (de exemplu, diplopie, vedere încetosata, disfagie, 

slabiciune bulbara)  

— Paralizie periferica simetrica  
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Botulismul sugarului  

Orice sugar care prezinta unul dintre urmatoarele sase:  

— Constipatie  

— Letargie  

— Inapetenta  

— Ptoza  

— Disfagie  

— Slabiciune musculara generalizata  

Tipul de botulism întâlnit de obicei la sugari (< 12 luni) poate afecta si copiii cu vârsta mai 

mare de 12 luni si uneori si adultii care au anatomia gastrointestinala si microflora 

modificate  

Criterii de laborator  

Cel putin unul dintre urmatoarele doua:  

— Izolarea Clostridium botulinum în cazul botulismului sugarului (din scaun) sau al 

botulismului secundar unei plagi infectate (din plaga) (izolarea Clostridium botulinum din 

scaunul adultilor nu este relevanta pentru diagnosticul de botulism alimentar)  

— Depistarea toxinei botulinice într-o proba clinica  

Criterii epidemiologice  

Cel putin una dintre urmatoarele doua legaturi epidemiologice:  

— Expunere la o sursa comuna (de exemplu, alimente, folosirea în comun a acelor si a altor 

dispozitive)  

— Expunere la alimente/apa potabila contaminate  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica  

C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator 
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TRICHINELOZA (Trichinella spp.)  

Criterii clinice  

Orice persoana care manifesta cel putin trei dintre urmatoarele sase:  

— Febra  

— Sensibilitate si dureri musculare  

— Diaree  

— Edem facial  

— Eozinofilie  

— Hemoragii subconjunctivale, subunghiale si retiniene  

Criterii de laborator  

Cel putin unul dintre urmatoarele doua:  

— Evidentierea larvelor de Trichinella în tesut obtinut prin biopsie musculara  

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva Trichinella (test IFA, ELISA sau Western Blot)  

Criterii epidemiologice  

Cel putin una dintre urmatoarele doua legaturi epidemiologice:  

— Expunere la alimente contaminate (carne)  

— Expunere la o sursa comuna  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica  

C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si criteriile de laboratorRO 

 

LEPTOSPIROZA (Leptospira spp.) 
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Criterii clinice 

Orice persoana cu 

— Febra 

SAU 

Cel putin doua din urmatoarele unsprezece: 

— Frisoane 

— Cefalee 

— Mialgii 

— Sufuziune conjunctivala 

— Hemoragii cutanate si ale mucoaselor 

— Eruptie cutanata 

— Icter 

— Miocardita 

— Meningita 

— Insuficienta renala 

— Simptome respiratorii precum hemoptizia 

Criterii de laborator 

Cel putin unul dintre urmatoarele patru: 

— Izolarea Leptospira interrogans sau orice alta specie de Leptospira patogena dintr-o proba 

clinica 

— Depistarea de acid nucleic apartinând Leptospira interrogans sau orice alta specie de 

Leptospira patogena într-o proba clinica 

— Depistarea prin imunofluorescenta a prezentei Leptospira interrogans sau oricarei alte 

specii de Leptospira patogena într-o proba clinica 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva Leptospira interrogans sau a oricarei alte specii 

de Leptospira patogena 

Criterii epidemiologice 

Cel putin una dintre urmatoarele trei legaturi epidemiologice: 
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— Transmitere de la animal la om 

— Expunere la mediu 

— Expunere la o sursa comuna 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil Neaplicabil 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator 

BRUCELOZA (Brucella spp.) 

Criterii clinice 

Orice persoana cu febra 

SI cel putin unul dintre urmatoarele sapte: 

— Transpiratii (profuze, urât mirositoare, în special nocturne) 

— Frisoane 

— Artralgii 

— Astenie 

— Depresie 

— Cefalee 

— Anorexie 

Criterii de laborator 

Cel putin unul dintre urmatoarele doua: 

— Izolarea Brucella spp. dintr-o proba clinica 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva Brucella (test de aglutinare standard, de fixare a 

complementului, ELISA) 

Criterii epidemiologice 
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Cel putin una dintre urmatoarele patru legaturi epidemiologice: 

— Expunere la alimente/apa potabila contaminate 

— Expunere la produse provenite de la un animal contaminat (lapte sau produse lactate) 

— Transmitere de la animal la om (secretii sau organe contaminate, de exemplu, secretii 

vaginale, placenta) 

— Expunere la o sursa comuna 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil Neaplicabil 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator 

 

FEBRA Q (Coxiella burnetii) 

Criterii clinice 

Orice persoana care prezinta cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Febra 

— Pneumonie 

— Hepatita 

Criterii de laborator 

Cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Izolarea Coxiella burnetii dintr-o proba clinica 

— Depistarea de acid nucleic apartinând Coxiella burnetii într-o proba clinica 

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva Coxiella burnetii (IgG sau IgM faza II) 

Criterii epidemiologice 

Cel putin una dintre urmatoarele doua legaturi epidemiologice: 
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— Expunere la o sursa comuna 

— Transmitere de la animal la om 

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica  

C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator  

LEGIONELOZA (BOALA „LEGIONARILOR”) (Legionella spp.) 

Criterii clinice 

Orice persoana cu pneumonie 

Criterii de laborator 

Criteriile de laborator pentru confirmarea unui caz 

Cel putin unul dintre urmatoarele trei: 

— Izolarea Legionella spp. din secretiile respiratorii sau din orice sediu în mod normal steril 

— Depistarea de antigen apartinând Legionella pneumophila în urina 

— Cresterea semnificativa a nivelului anticorpilor specifici împotriva Legionella 

pneumophila serogrup 1 în probe pereche de ser 

Criterii de laborator pentru un caz probabil 

Cel putin unul dintre urmatoarele patru: 

— Depistarea de antigen apartinând Legionella pneumophila în secretiile respiratorii sau în 

tesutul pulmonar, de exemplu, prin test IFD utilizând reactivi derivati din anticorpi 

monoclonali 

— Depistarea de acid nucleic apartinând Legionella spp. în secretiile respiratorii, tesutul 

pulmonar sau în orice sediu în mod normal steril 

— Crestere semnificativa a nivelului anticorpilor specifici împotriva Legionella pneumophila 

care nu apartine serogrupului 1 sau împotriva altor specii de Legionella în probe pereche de 

ser 

— Nivel mare unic de anticorpi specifici împotriva Legionella pneumophila serogrup 1 în ser 
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Criterii epidemiologice Neaplicabile 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil Neaplicabil 

B. Caz probabil 

Orice persoana care îndeplineste criteriul clinic SI cel putin un criteriu de laborator pentru un 

caz probabil 

C. Caz confirmat 

Orice persoana care îndeplineste criteriul clinic SI cel putin un criteriu de laborator pentru un 

caz confirmat 

 

RABIA (Virusul Lyssa)  

Criterii clinice  

Orice persoana cu encefalomielita acuta  

SI  

Cel putin doua dintre urmatoarele sapte:  

— Modificari senzoriale la nivelul sediului unei muscaturi de animal precedente  

— Pareza sau paralizie  

— Spasme ale muschilor deglutitiei  

— Hidrofobie  

— Delir  

— Convulsii  

— Anxietate  

Criterii de laborator  

Cel putin unul dintre urmatoarele patru:  

— Izolarea virusului Lyssa dintr-o proba clinica  

— Depistarea de acid nucleic apartinând virusului Lyssa într-o proba clinica (de exemplu, 

saliva sau tesut cerebral)  



90 

 

— Depistarea de antigeni virali prin imunofluorescenta directa (IFD) într-o proba clinica  

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva virusului Lyssa depistati prin test de neutralizare 

a virusului efectuat cu ser sau LCR  

Rezultatele de laborator trebuie interpretate în functie de situatia vaccinarii sau imunizarii  

Criterii epidemiologice  

Cel putin una dintre urmatoarele trei legaturi epidemiologice:  

— Transmitere de la animal la om (animal cu infectie suspecta sau confirmata)  

— Expunere la o sursa comuna (acelasi animal)  

— Transmitere de la om la om (de exemplu, transplantul de organe)  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica  

C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator 

 

ANTRAXUL (Bacillus anthracis)  

Criterii clinice  

Orice persoana care prezinta cel putin una dintre urmatoarele forme clinice:  

Antrax cutanat  

Cel putin unul dintre urmatoarele doua:  

— Leziune papulara sau veziculara  

— Escara neagra deprimata înconjurata de edem  

Antrax gastrointestinal  

— Febra sau subfebrilitate  
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SI cel putin unul dintre urmatoarele doua:  

— Durere abdominala severa  

— Diaree  

Antrax pulmonar  

— Febra sau subfebrilitate  

SI cel putin unul dintre urmatoarele doua:  

— Detresa respiratorie acuta  

— Semne radiologice de largire a mediastinului  

Meningita/meningoencefalita carbunoasa  

— Febra  

SI cel putin unul dintre urmatoarele trei:  

— Convulsii  

— Pierderea cunostintei  

— Semne meningeale  

Septicemia carbunoasa  

Criterii de laborator  

— Izolarea Bacillus anthracis dintr-o proba clinica  

— Depistarea de acid nucleic apartinând Bacillus anthracis într-o proba clinica 

Exsudatul nazal pozitiv în absenta simptomelor clinice nu contribuie la un diagnostic 

confirmat al unui caz  

Criterii epidemiologice  

Cel putin una dintre urmatoarele trei legaturi epidemiologice:  

— Transmiterea de la animal la om  

— Expunerea la o sursa comuna  

— Expunerea la alimente/apa potabila contaminate  

Clasificarea cazurilor  



92 

 

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica  

C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator 

 

MALARIA (Plasmodium spp.)  

Criterii clinice  

Orice persoana care prezinta febra SAU cu antecedente de febra  

Criterii de laborator  

Cel putin unul dintre urmatoarele trei:  

— Evidentierea hematozoarului în frotiuri sangvine prin microscopie optica  

— Depistarea de acid nucleic apartinând Plasmodium în sânge  

— Depistarea de antigen apartinând Plasmodium  

Daca este posibil, speciile de Plasmodium ar trebui diferentiate  

Criterii epidemiologice Neaplicabile  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil Neaplicabil  

C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator 

 

FEBRA WEST NILE (Infectia cu virusul West Nile, VWN)  

Criterii clinice  

Orice persoana cu febra  

SAU  
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Cel putin una dintre urmatoarele doua:  

— Encefalita  

— Meningita  

Criterii de laborator  

— Teste de laborator pentru confirmarea cazului  

Cel putin unul dintre urmatoarele patru:  

— Izolarea VWN din sânge sau LCR 

— Depistarea de acid nucleic apartinând VWN în sânge sau LCR  

— Aparitia de anticorpi specifici împotriva VWN (IgM) în LCR  

— Titru mare de IgM anti-VWN SI depistare de IgG anti-VWN SI confirmare prin 

neutralizare  

— Test de laborator pentru un caz probabil  

Aparitia de anticorpi specifici împotriva VWN în ser  

Rezultatele de laborator trebuie interpretate în functie de situatia vaccinarii împotriva 

flavivirusului  

Criterii epidemiologice  

Cel putin una dintre urmatoarele doua legaturi epidemiologice:  

— Transmitere prin intepaturi de tantari (persoane care locuiesc, au vizitat sau au fost expuse 

la întepaturi de tântar într-o zona în care VWN este endemic la cai sau la pasari)  

— Transmitere de la om la om (transmitere verticala, transfuzii de sânge, transplanturi)  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice SI care prezinta cel putin un criteriu dintre 

urmatoarele doua:  

— o legatura epidemiologica  

— un test de laborator pentru un caz probabil  

C. Caz confirmat  
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Orice persoana care îndeplineste criteriile de laborator pentru confirmarea unui caz 

 

 

ENCEFALITA TRANSMISA PRIN CAPUSE (VirusulTBE)  

Criterii clinice  

Orice persoana cu simptome de inflamatie a SNC (de exemplu, meningita, 

meningoencefalita, encefalomielita, encefaloradiculita)  

Criterii de laborator (*)  

— Criterii de laborator pentru confirmarea unui caz:  

Cel putin unul dintre urmatoarele cinci:  

— Anticorpi IgM si IgG specifici împotriva virusului ETC în sânge  

— Anticorpi IgM specifici împotriva virusului ETC în LCR  

— Seroconversie sau crestere de patru ori a anticorpilor specifici împotriva virusului ETC în 

perechi de probe de ser  

— Depistarea de acid nucleic apartinând virusului ETC într-o proba clinica  

— Izolarea virusului ETC dintr-o proba clinica  

— Criterii de laborator pentru un caz probabil:  

Depistarea de anticorpi IgM specifici împotriva virusului ETC într-o singura proba de ser  

Criterii epidemiologice  

Expunere la o sursa comuna (produse lactate nepasteurizate)  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si criteriile de laborator pentru un caz 

probabil  

SAU  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica  
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C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si de laborator pentru confirmarea unui caz 

( *) Rezultatele serologice trebuie interpretate în functie de situatia vaccinarii si a expunerii 

anterioare la alte infectii cu flavivirusuri. Cazurile confirmate în astfel de situatii trebuie 

validate prin testul de neutralizare a serului sau prin alte teste echivalente. 

 

SIFILISUL (Treponema pallidum)  

Criterii clinice  

— Sifilis primar  

Orice persoana care prezinta una sau mai multe sancre (de obicei nedureroase) în zona 

genitala, perineala, anala sau la nivelul mucoasei bucale sau faringiene sau într-o alta zona 

extragenitala  

— Sifilis secundar  

Orice persoana care prezinta cel putin unul dintre urmatoarele cinci:  

— Eruptie maculopapuloasa difuza, care adesea afecteaza palmele si plantele  

— Limfadenopatie generalizata  

— Condyloma lata  

— Enantem  

— Alopecie difuza  

— Sifilis latent timpuriu (< 1 an)  

Antecedente de simptome compatibile cu cele din fazele timpurii de sifilis în decursul celor 

12 luni anterioare  

— Sifilis latent târziu (> 1 an)  

Orice persoana care îndeplineste criteriile de laborator (teste serologice specifice)  

Criterii de laborator  

Cel putin unul dintre urmatoarele patru teste de laborator:  

— Evidentierea Treponema pallidum în exsudatele leziunilor sau în tesuturi prin examen 

microscopic pe fond întunecat  

— Evidentierea Treponema pallidum în exsudatele leziunilor sau în tesuturi prin IFD  
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— Evidentierea Treponema pallidum în exsudatele leziunilor sau în tesuturi prin PCR  

— Depistarea anticorpilor împotriva Treponema pallidum printr-un test de screening (TPHA, 

TPPA sau EIA) SI depistarea suplimentara a anticorpilor Tp-IgM (prin IgM-ELISA, IgM 

imunoblot sau 19S-IgM-FTA-abs) – confirmata printr-un al doilea test de depistare a IgM 

Criterii epidemiologice  

— Sifilis primar/secundar  

Legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om (contact sexual)  

— Sifilis latent timpuriu (< 1 an)  

Legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om (contact sexual) în decursul celor 12 

luni anterioare  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica  

C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile de laborator pentru confirmarea unui caz  

 

SIFILISUL CONGENITAL si NEONATAL (Treponema pallidum)  

Criterii clinice  

Orice sugar < 2 ani care prezinta cel putin unul dintre urmatoarele zece:  

— Hepatosplenomegalie  

— Leziuni cutanate si ale mucoaselor  

— Condyloma lata  

— Rinita persistenta  

— Icter  

— Pseudoparalizie (datorata unei periostite sau unei osteocondrite)  

— Afectarea sistemului nervos central  
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— Anemie  

— Sindrom nefrotic  

— Malnutritie  

Criterii de laborator  

— Criterii de laborator pentru confirmarea cazului  

Cel putin unul dintre urmatoarele trei:  

— Evidentierea Treponema pallidum prin examen microscopic pe fond întunecat în cordonul 

ombilical, placenta, secretie nazala sau într-o proba dintr-o leziune cutanata  

— Evidentierea Treponema pallidum prin IFD-TP în cordonul ombilical, placenta, secretie 

nazala sau într-o proba dintr-o leziune cutanata  

— Evidentierea IgM specifice împotriva Treponema pallidum (FTA-abs, EIA)  

SI un test nontreponemal pozitiv (VDRL, RPR) realizat cu serul copilului  

— Criterii de laborator pentru un caz probabil  

Cel putin unul dintre urmatoarele trei:  

— Rezultat pozitiv la testul VDRL-LCR  

— Teste serologice treponemale si nontreponemale pozitive realizate cu serul mamei  

— Titrul anticorpilor nontreponemali al copilului este de peste patru ori mai mare decât titrul 

anticorpilor din serul mamei  

Criterii epidemiologice  

Orice sugar cu o legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om (transmitere 

verticala)  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice sugar sau copil care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta cel putin unul dintre 

urmatoarele doua:  

— O legatura epidemiologica  

— Îndeplinirea criteriilor de laborator pentru un caz  
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C. Caz confirmat  

Orice sugar care îndeplineste criteriile de laborator pentru confirmarea cazurilor 

 

GONOREEA (Neisseria gonorrhoeae)  

Criterii clinice  

Orice persoana care prezinta cel putin unul dintre urmatoarele opt:  

— Uretrita  

— Salpingita acuta  

— Boala inflamatorie pelviana  

— Cervicita  

— Epididimita  

— Proctita  

— Faringita  

— Artrita  

SAU  

Orice nou-nascut cu conjunctivita  

Criterii de laborator  

Cel putin unul dintre urmatoarele patru:  

— Izolarea Neisseria gonorrhoeae dintr-o proba clinica  

— Depistarea de acid nucleic apartinând Neisseria gonorrhoeae într-o proba clinica  

— Evidentierea Neisseria gonorrhoeae printr-un test de izolare a acizilor nucleici 

neamplificat dintr-o proba clinica  

— Depistarea microscopica de diplococi gram negativi intracelulari într-o proba din secretie 

uretrala masculine 

Criterii epidemiologice  

O legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om (contact sexual sau transmitere 

verticala)  
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Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica  

C. Caz confirmat  

Orice persoana care îndeplineste criteriile de laborator 

 

INFECTIA CU CHLAMYDIA (Chlamydia trachomatis), incluzând 

LIMFOGRANULOMUL VENERIC (LGV)  

Criterii clinice  

Orice persoana care prezinta cel putin una dintre urmatoarele forme clinice:  

Infectie cu Chlamydia, alta decât LGV  

Cel putin unul dintre urmatoarele sase:  

— Uretrita  

— Epididimita  

— Salpingita acuta  

— Endometrita acuta  

— Cervicita  

— Proctita  

La nou-nascuti, cel putin unul dintre urmatoarele doua:  

— Conjunctivita  

— Pneumonie  

LGV  

Cel putin unul dintre urmatoarele cinci:  

— Uretrita  

— Ulcer genital  

— Limfadenopatie inghinala  
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— Cervicita  

— Proctita 

Criterii de laborator  

Infectie cu Chlamydia, alta decât LGV  

Cel putin unul dintre urmatoarele trei:  

— Izolarea Chlamydia trachomatis dintr-o proba de la nivelul tractului anogenital sau al 

conjunctivei  

— Evidentierea Chlamydia trachomatis printr-un test IFD (imunofluorescenta directa) într-o 

proba clinica  

— Depistarea de acid nucleic apartinând Chlamydia trachomatis într-o proba clinica  

LGV  

Cel putin unul dintre urmatoarele doua:  

— Izolarea Chlamydia trachomatis dintr-o proba de la nivelul tractului anogenital sau al 

conjunctivei  

— Depistarea de acid nucleic apartinând Chlamydia trachomatis într-o proba clinica SI  

— Identificarea serotipului (genotipului) L1, L2 sau L3  

Criterii epidemiologice  

O legatura epidemiologica prin transmitere de la om la om (contact sexual sau transmitere 

verticala)  

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil Neaplicabil  

B. Caz probabil  

Orice persoana care îndeplineste criteriile clinice si care prezinta o legatura epidemiologica 

C. Caz confirmat  

Orice persoana care corespunde criteriilor de laborator 

 

Pentru consultarea metodologiilor:  www.insp.gov.ro/cnscbt 

 

http://www.insp.gov.ro/cnscbt


101 

 

 

Colectivul editorial:  

- Dr. Adriana Pistol  

- Dr. Viorica Gheorghiu  

- Dr. Odette Popovici  

- Dr. Aurora Stanescu  

- Dr. Rodica Popescu  

- Dr. Anca Sirbu 

- Dr. Lavinia Zota  

- Dr. Alina Zaharia 

- Dr. Denisa Janta 

- Dr. Teodora Solomon 

- Dr. Florin Popovici 

- Dr. Ionel Iosif 

- Dr. Radu Cucuiu 

- Dr. Roxana Serban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrevieri 

CNSCBT- Centrul National de supraveghere si control boli transmisibile 

CNSISP-Centrul national de statistica si informatica in Sanatate Publica 

CNOASIIDS- 

CNRG-Centrul natinal de referinta Gripa 

GV- grupe de varsta 

F- genul feminin 

M- genul masculin 

Jud- judet 

Abrevieri auto pentru judete 

Populatie 2013: 21267165 locuitori 


