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ANEXA I 

Defalcare detaliată a numărului de certificate digitale ale UE privind COVID eliberate  

(până la 13 octombrie 2021) 

 
Certificate 

de vaccinare 

eliberate 

Certificate 

de testare 

eliberate 

(NAAT1) 

Certificate 

de testare 

eliberate 

(RAT2) 

Certificate 

de vindecare 

eliberate 

Total 

certificate 

eliberate 

Austria 11 125 292 10 872 756 20 482 546 577 981 43 058 575 

Belgia* 17 440 792 5 822 096 
 

608 250 23 871 138 

Bulgaria 1 372 297 307 779 705 533 37 251 2 422 860 

Cehia 7 199 918 1 935 056 3 413 355 377 589 12 925 918 

Danemarca** 
     

Germania*** 119 750 418 1 629 445 1 267 528 607 075 123 254 466 

Estonia* 662 125 3 073 
 

63 597 728 795 

Irlanda 3 978 823 186 203 37 461 69 317 4 271 804 

Grecia 3 419 809 17 064 200 551 471 751 4 109 175 

Spania* 25 371 410 809 495 
 

515 562 26 696 467 

Franța 72 186 091 24 593 086 38 226 112 1 896 065 136 901 354 

Croația 1 600 824 17 241 597 661 126 353 2 342 079 

Italia 72 726 630 7 078 397 15 092 611 2 160 524 97 058 162 

Cipru 739 837 14 118 314 614 76 179 1 144 748 

Letonia 1 387 323 270 523 21 397 77 337 1 756 580 

Lituania 1 770 546 3 501 075 358 855 333 994 5 964 470 

Luxemburg 1 363 875 621 868 138 140 46 493 2 170 376 

Ungaria 4 746 433 183 653 79 521 356 155 5 365 762 

Malta* 282 886 619 
 

145 283 650 

Țările de Jos**** 42 179 079 
   

42 179 079 

Polonia* 14 098 319 307 336 
 

495 632 14 901 287 

Portugalia 7 147 103 81 387 178 954 227 940 7 635 384 

România 4 726 990 61 642 98 909 111 190 4 998 731 

Slovenia 4 170 614 473 674 1 582 643 561 128 6 788 059 

Slovacia 4 623 889 933 324 1 046 082 214 011 6 817 306 

Finlanda 1 820 819 202 113 5 386 28 533 2 056 851 

Suedia* 4 857 039 143 834 
 

1 573 5 002 446 

Islanda 538 095 73 760 148 121 3 431 763 407 

Liechtenstein 47 288 21 975 13 830 1 322 84 415 

Norvegia**** 6 175 000 
   

6 175 000 

Total UE/SEE 437 509 564 60 162 592 84 009 810 10 046 378 591 728 344 

* Total certificate de testare NAAT și RAT combinate  
** Cifrele nu sunt disponibile  

                                                           
1  „Tehnica amplificării acidului nucleic”, cum ar fi reacția polimerazică în lanț-revers transcriptază (RT-

PCR), amplificarea izotermă mediată prin buclă (LAMP) și amplificarea mediată de transcriere (TMA), 

utilizate pentru a detecta prezența acidului ribonucleic SARS-CoV-2 (ARN). 
2   „Test antigenic rapid” înseamnă un test care se bazează pe detectarea proteinelor virale (antigeni) prin 

imunodozare cu flux lateral care dă rezultate în mai puțin de 30 de minute. 
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*** Reportare privind testele RAT numai din 27 septembrie 2021  
**** Total certificate eliberate, pentru toate tipurile de certificate  
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ANEXA II 

Orientările oferite de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 

Posibila eliberare a certificatelor de vindecare pe baza rezultatelor testelor antigenice 

rapide  

Testele antigenice rapide (RADT) validate în mod corespunzător pot fi utilizate pentru 

eliberarea certificatelor de vindecare în scopul certificatului digital al UE privind COVID. În 

conformitate cu Recomandarea Consiliului privind un cadru comun pentru utilizarea și 

validarea testelor antigenice rapide, recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor de 

COVID-19 în UE (2021/C 24/01) și lista comună a testelor antigenice rapide pentru 

COVID19 care sunt considerate adecvate pentru utilizare în contextul situațiilor descrise în 

recomandarea Consiliului. Autotestele RADT NU ar trebui utilizate în scopul eliberării unui 

certificat oficial, cum ar fi certificatele de testare sau de vindecare. Eșantionarea 

corespunzătoare este una dintre cele mai importante etape pentru diagnosticarea infecției cu 

SARS-CoV-2 și, dacă se efectuează incorect, nu se poate asigura un rezultat fiabil al 

testelor3.  

RADT-urile au în general o sensibilitate mai scăzută, dar o specificitate ridicată. Utilizarea 

RADT-urilor vizează în principal detectarea persoanelor care suferă de o infecție activă cu 

SARS-CoV-2, adică atunci când sunt cel mai infecțioase. Utilizarea RADT-urilor este adecvată 

în situațiile de prevalență ridicată a COVID-19 în care un rezultat pozitiv poate indica o 

infecție reală, precum și în situațiile de prevalență scăzută pentru identificarea rapidă a 

persoanelor foarte infecțioase. Cu toate acestea, în situațiile de prevalență scăzută, utilizarea 

RADT-urilor ar putea duce la rezultate fals pozitive ale testelor. Cu cât este mai scăzută 

prevalența în rândul populației care urmează să fie testată, cu atât mai mare este 

probabilitatea de rezultate fals pozitive. Aceasta înseamnă că o parte din persoanele 

certificate ca fiind vindecate ar putea prezenta în continuare riscuri (și anume, persoanele cu 

un rezultat fals pozitiv al RADT pentru COVID-19). Acest lucru este valabil pentru toate 

tipurile de teste. 

Toate testele pentru COVID-19, inclusiv testele NAAT, implică riscul generării unor rezultate 

fals pozitive, dar această proporție poate fi mai mare pentru RADT-uri decât pentru RT-PCR 

dacă performanța clinică (și anume, nivelul de specificitate) a testului utilizat este mai 

scăzută. Dacă sunt utilizate RADT-uri cu o specificitate mai scăzută, acest lucru ar trebui luat 

în considerare, în special în situațiile de prevalență scăzută, atunci când aceste teste sunt 

utilizate pentru verificarea persoanelor asimptomatice, caz în care valoarea predictivă 

pozitivă a RADT-urilor ar fi scăzută. Perioada de valabilitate a certificatului de vindecare ar fi 

aceeași pentru testele RADT și NAAT pozitive. 

                                                           
3  ECDC (2021). Considerații privind utilizarea testelor antigenice rapide pentru SARS-CoV-2, inclusiv a 

(auto)testelor în mediile profesionale. Disponibile la: 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Considerations-on-use-of-rapid-antigen-

detection-tests-for-SARS-CoV-2-in-occupational-settings.pdf.  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Considerations-on-use-of-rapid-antigen-detection-tests-for-SARS-CoV-2-in-occupational-settings.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Considerations-on-use-of-rapid-antigen-detection-tests-for-SARS-CoV-2-in-occupational-settings.pdf
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Lista RADT-urilor recunoscute reciproc este actualizată periodic de Grupul de lucru tehnic 

pentru testele de diagnosticare a COVID-19 și este aprobată de Comitetul pentru 

securitate sanitară.  
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Posibila eliberare a certificatelor de vindecare pe baza rezultatelor testelor de anticorpi  

În ceea ce privește testele de anticorpi, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 

(ECDC) și Centrul Comun de Cercetare (JRC) au elaborat note tehnice4 în care sunt 

enumerate principalele puncte de luat în considerare, și anume: 

 Testele de anticorpi sunt utilizate în prezent în principal în studiile de cercetare 

(studii sero-epidemiologice) în rândul populației, mai degrabă decât în diagnosticarea 

individuală a cazurilor de COVID-19. 

 Detectarea și cuantificarea anticorpilor nu pot fi utilizate ca indicator direct al 

imunității protectoare. 

o Un rezultat pozitiv al testului de anticorpi poate fi o dovadă a unei infecții 

anterioare, dar nu este o dovadă absolută că o persoană nu este infecțioasă 

și/sau este protejată împotriva unei noi infecții și că nu poate transmite 

virusul mai departe. 

o Până în prezent, nu se cunosc nivelurile de anticorpi care ar proteja împotriva 

reinfectării. 

o Pe de altă parte, este posibil ca persoanele care s-au vindecat să nu prezinte 

rezultate pozitive la testele serologice (o perioadă lungă). 

o În plus, nu toți anticorpii induși de o infecție cu SARS-CoV-2 neutralizează 

virusul în mod eficace. 

o Majoritatea testelor de anticorpi disponibile nu pot evalua dacă anticorpii 

detectați oferă o protecție eficace. 

 Testele de anticorpi nu pot defini momentul infectării. 

o Testele de anticorpi nu pot oferi nicio indicație cu privire la momentul 

infectării, astfel încât, fără dovezi suplimentare, de exemplu testul NAAT 

și/sau testul RAT efectuat în momentul infecției, este imposibil să se 

determine perioada de valabilitate a certificatului de vindecare. 

o Este posibil ca, la scurt timp după un test pozitiv de anticorpi, anticorpii să nu 

mai fie detectabili. 

 Există riscul ca anticorpii detectați prin testele comerciale utilizate în prezent să nu 

împiedice infecția cu noile variante SARS-CoV-2 emergente. 

o Sistemele de testare actuale nu sunt validate în ceea ce privește noile 

variante. 

 În cazul în care rezultatul unui test serologic este pozitiv, acest lucru nu înseamnă 

neapărat că persoana s-a vindecat de SARS-CoV-2. 

o De exemplu, pacienții cărora li s-a administrat o doză de vaccin pot dezvolta 

anticorpi similari cu cei prezenți la pacienții vindecați, iar această categorie ar 

reprezenta „rezultate fals pozitive”. 

o Există dovezi potrivit cărora riscul unui rezultat fals pozitiv este mai ridicat în 

zonele cu o prevalență redusă a SARS-CoV-2. 

o Diferențele regionale în prevalența infecțiilor cu SARS-CoV-2 pot avea impact 

asupra valorii predictive (pozitive/negative) a testelor serologice. 

                                                           
4  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use-of-antibody-tests-for-SARS-COV-2-in-the-

context-of-Digital-Green-Certificates.pdf.  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use-of-antibody-tests-for-SARS-COV-2-in-the-context-of-Digital-Green-Certificates.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use-of-antibody-tests-for-SARS-COV-2-in-the-context-of-Digital-Green-Certificates.pdf
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o Anticorpii prezentați în boli autoimune (de exemplu, factorii reumatoizi) pot 

da un rezultat pozitiv fără ca infecția să fie prezentă. 

 Există o varietate de teste de anticorpi, iar compararea rezultatelor acestora este 

extrem de dificilă din cauza varietății acestora și a lipsei de standardizare. 

o Testele de anticorpi utilizate în prezent în statele membre nu sunt 

armonizate/standardizate, iar rezultatele nu sunt comparabile. 

o Metodele de laborator pot viza diferiți anticorpi (IgM/IgG), care pot 

recunoaște, de asemenea, diferite părți ale virusului. 

o Majoritatea testelor disponibile în comerț oferă doar rezultate calitative 

(prezența sau absența anticorpilor). 

o Aceste teste calitative de anticorpi sunt utile din perspectiva unei interpretări 

la nivelul întregii populații, mai degrabă decât la nivel individual. 

o Kiturile de detectare cantitativă sunt utilizate în principal în scopuri de 

cercetare, dar comparabilitatea între laboratoare este îngreunată de lipsa 

materialului de referință disponibil. 

o Prin urmare, s-ar putea să nu fie posibilă propunerea unei liste unice de teste 

serologice recomandate care să fie aplicate în întreaga UE. 

 Utilizarea certificatelor eliberate pe baza testelor pozitive de anticorpi (IgM și IgG) în 

contextul măsurilor de sănătate publică. 

o Este posibil ca persoanele cu certificate eliberate pe baza unui test pozitiv de 

anticorpi să aibă o falsă siguranță că se pot relaxa în ceea ce privește 

adoptarea comportamentelor esențiale pentru limitarea riscului de infecție și 

de transmitere ulterioară, cum ar fi distanțarea fizică, utilizarea măștii și 

spălarea mâinilor. După cum s-a menționat anterior, deși un rezultat pozitiv al 

testului de anticorpi poate sugera o infecție anterioară, este posibil ca acesta 

să nu garanteze protecția împotriva reinfectării sau a noilor variante 

emergente care ar putea avea un potențial de eludare a răspunsului imun. 

o Orice implementare a certificatelor bazate pe un test pozitiv de anticorpi 

trebuie analizată cu atenție și trebuie însoțită de mesaje publice puternice și 

de o comunicare relevantă cu privire la importanța vaccinării și a măsurilor de 

sănătate publică pentru reducerea transmiterii virusului SARS-CoV-2. 

După examinarea notelor tehnice și a dovezilor publicate ulterior, concluzionăm că testele de 

anticorpi disponibile în prezent nu sunt adecvate pentru evaluarea momentului infectării și a 

statutului imunitar al unei persoane. Prin urmare, rezultatele pozitive ale testelor de anticorpi 

nu sunt considerate suficiente pentru eliberarea unui certificat de vindecare care l-ar scuti pe 

titular de anumite măsuri de sănătate publică. 

ECDC și JRC vor continua să monitorizeze testele de anticorpi și utilizarea acestora, inclusiv 

prin intermediul „bazei de date de diagnosticare a COVID-19” a JRC și al rețelei de studii 

sero-epidemiologice din regiunea europeană a OMS, coordonată în comun de ECDC și de 

Biroul regional pentru Europa al OMS. 
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Perioada de valabilitate a certificatelor de vindecare 

În mod ideal, dovezile privind durata imunității pentru persoanele vindecate provin din 

cohorte longitudinale care compară riscul de infectare în rândul persoanelor naive la 

tratament și al celor vindecate la intervale de trei sau șase luni. Din păcate, astfel de studii 

sunt incomplete. O revizuire sistematică a 11 studii-cheie realizate de Health Information 

and Quality Authority din Irlanda sugerează că riscul de reinfectare în rândul persoanelor 

vindecate este scăzut (rată absolută de 0 %-1,1 %), protecția menținându-se timp de până 

la 10 luni după infecția inițială [1]. Mai recent, Vitale et al. au observat protecția împotriva 

reinfectării pentru persoanele vindecate pe o perioadă de cel puțin 12 luni [2]. Cu toate 

acestea, o limitare critică a acestor studii este că perioadele lor de observare precedă 

apariția și dominanța ulterioară a variantei B.1.617.2 (Delta) a SARS-CoV-2 care prezintă 

motive de îngrijorare în UE/SEE. 

Analiza preliminară a datelor naționale de supraveghere din Regatul Unit indică faptul că 

persoanele vindecate prezintă un risc crescut de reinfectare cu tulpina Delta în comparație 

cu tulpina B.1.1.7 (Alpha) dominantă anterior, riscul global fiind cu aproximativ 46 % mai 

mare [3]. Analiza efectuată de Public Health England (Agenția executivă pentru sănătate și 

securitate publică din Anglia) a vizat 83 197 de persoane cu vârsta ≥ 15 ani, care au avut un 

rezultat pozitiv de infectare cu SARS-CoV-2 în urma unui test PCR într-o perioadă de 

observare de 11 săptămâni (12 aprilie și 27 iunie 2021), dintre care 980 (1,2 %) au fost 

posibile reinfecții. Rata de risc ajustată pentru reinfectarea cu varianta Delta a fost de 1,46 

(interval de încredere 95 % 1,03-2,05) în comparație cu varianta Alpha dominantă anterior. 

Riscul de reinfectare nu a fost ridicat pentru varianta Delta dacă infecția primară a fost 

contractată în urmă cu mai puțin de 180 de zile (rată de risc ajustată = 0,79, interval de 

încredere 95 % 0,49-1,28), dar a fost mai mare în cazul celor cu o infecție contractă 

în urmă cu 180 de zile sau mai mult (rată de risc ajustată = 2,37, interval de încredere 

95 % 1,43-3,93). Această concluzie nu a fost încă reprodusă în alte contexte și sunt 

necesare date suplimentare defalcate pe vârstă privind riscul de reinfectare de-a lungului 

timpului, în special în contextul variantei Delta. 
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Sursă: Public Health England (Agenția executivă pentru sănătate și securitate publică din 

Anglia) [3]. 

În absența unei corelații imunitare universale care poate fi măsurată la persoanele vindecate 

pentru a deduce protecția, capacitatea de neutralizare a anticorpilor serici oferă cea mai 

bună indicație actuală a protecției împotriva reinfectării. Deși majoritatea persoanelor 

infectate cu SARS-CoV-2 vor dezvolta anticorpi serici, persoanele vindecate demonstrează în 

timp o dinamică foarte variabilă a anticorpilor [4], dispariția anticorpilor de neutralizare fiind 

documentată pe scară largă [5]. Într-un studiu esențial efectuat de Planas et al., serurile 

colectate de la 56 de persoane convalescente la șase luni de la debutul simptomelor s-au 

dovedit a oferi o protecție de patru ori mai slabă împotriva variantei Delta în raport cu 

varianta Alpha. Autorii au observat, de asemenea, o reducere similară de patru ori la o 

cohortă separată de 26 de persoane convalescente evaluate la 12 luni după debutul 

simptomelor, subliniind faptul că activitatea de neutralizare a fost în general scăzută în 

luna 12 [6]. Dispariția anticorpilor serici poate fi compensată în întregime prin prezența unor 

limfocite de memorie B specifice SARS-CoV-2, care se pot extinde rapid atunci când sunt 

susținute de limfocite de memorie T specifice SARS-CoV-2. De asemenea, limfocitele de 

memorie T pot contribui la protejarea și vindecarea în urma infecției prin liza directă a 

celulelor infectate cu SARS-CoV-2. Cu toate acestea, este dificil de stabilit corelările cu 

limfocitele T specifice. 

Concluzii 

 Durata imunității este o problemă complexă și, până în prezent, nu a fost încă 
stabilită corelația dintre imunitatea măsurată și protecția clinică împotriva infecției cu 
SARS-CoV-2. 

 Valabilitatea certificatelor de vindecare depinde de dovezile științifice emergente 
privind durata imunității protectoare după infecția naturală și eficacitatea infecției 
anterioare în prezența variantelor actuale și potențiale viitoare, ceea ce reprezintă un 
proces dinamic în care apar în mod regulat schimbări.  

 Având în vedere toate acestea, în termeni absoluți, riscul de reinfectare cu varianta 
Delta rămâne scăzut la 180 de zile după infectare, deși există dovezi care arată că 
riscul ar fi mai mare decât în cazul variantei Alpha care a circulat anterior. Având în 
vedere acești factori, în prezent nu există suficiente dovezi care să susțină 
prelungirea perioadei de valabilitate a certificatului de vindecare mai mult de 180 de 
zile. 

 ECDC va continua să monitorizeze periodic noile dovezi științifice relevante în acest 
domeniu pentru a furniza informații actualizate cu privire la durata imunității în urma 
infecției naturale. 
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