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Măsuri propuse - post 15 mai

Primăriile pot reduce impozitele pe 
clădiri

Guvernul a aprobat 
o prevedere care dă 
posibilitatea autorităţilor 
locale de a reduce 
impozitul anual pe clădiri 
până la 50%, în situaţia 
în care proprietarii fac 
dovada că au redus, la 
rândul lor, chiriile pentru 
locatarii imobilelor 
respective. Prevederea 
face parte dintr-o 
ordonanţă de urgenţă 
iniţiată de Ministerul 
Finanţelor Publice. „A fost 
introdusă posibilitatea 
autorităţilor locale de a 
reduce impozitul anual 
pe clădiri până la 50% 
pentru proprietarii de 
clădiri. Această facilitate 
se poate acorda în 

situaţia în care acești 
proprietari, la rândul lor, 
fac dovada că au redus 
chiriile pentru locatarii 
imobilelor respective 
cu 50%. Este vorba, 
așadar, despre centrele 
comerciale, mall-uri, 
care pot beneficia de o 
reducere a impozitului pe 
clădire de până la 50%, 
urmând ca decizia să fie 
luată la nivelul primăriilor, 
dar această facilitate 
se acordă în condiţiile 
în care, la rândul lor, 
au redus chiriile pentru 
cei care își desfășoară 
activitatea în aceste 
centre cu până la 50% 
sau au acordat alte 
facilităţi chiriașilor.

Ministrul 
Afacerilor 
Interne a 
postat în 
secţiunea 
”transpa-
renţă 
decizională” 
propunerea 
privind 
setul de măsuri de 
prevenire și control al 
virusului SARS-CoV-2, 
măsuri aplicabile după 
ridicarea stării de urgenţă, 
începând cu data de 15 
mai 2020. Documentul 
poate fi consultat 
pe pagina de web a 
Ministerului Afacerilor 
Interne, accesând link-ul 
https://www.mai.gov.
ro/informatii-publice/
transparenta-decizionala/. 
Observaţiile și propunerile 
referitoare la setul de 
măsuri pot fi transmise 
la adresa de e-mail 
propuneri.relaxare@ms.ro.
La rândul lor, specialiștii 
Institutului Naţional 
de Sănătate Publică 
au elaborat un set 
de recomandări de 
sănătate publică privind 
măsurile generale de 
relaxare a restricţiilor 
impuse de starea de 

urgenţă pentru limitarea 
răspândirii infecţiei cu 
virusul SARS COV 2. 
Aceste se adresează 
mai multor domenii de 
activitate, iar entităţile 
cu responsabilităţi de 
reglementare în domeniile 
specifice de activitate 
pot emite proceduri sau 
reguli proprii aplicabile 
acestora pornind de la 
recomandările generale 
mai sus amintite. 
Documentul poate fi 
consultat la adresa 
https://insp.gov.
ro/dj/comunicate/
Recomandari%20
masuri%20specifice%20
dupa%20starea%20
de%20urgenta.pdf.
Observaţiile și propunerile 
referitoare la setul de 
măsuri pot fi transmise 
la adresa de e-mail 
propuneri.relaxare@
ms.ro.

”CJ Ilfov va fi înscris 
luna aceasta pe ghişeul.
ro, pentru ca plata taxe-
lor să se poată face pe 
calculator. În scurt timp 
va fi funcţional şi un nou 
website, unde se vor pu-
tea depune şi sesizările, 
cererile de eliberare acte 
şi unde oamenii vor pu-
tea afla mai multe despre 
activitatea CJ şi despre 

judeţul Ilfov”, anunţă CJI.
Marian Petrache, pre-

şedintele CJ Ilfov, a de-
clarat că „fără digitalizare 
nu se poate. Şi pentru că 
ştiţi că birocraţia ne mă-
nâncă mult timp, noi am 
început eliminarea hârti-
ilor din Consiliu şi mana-
gementul documentelor 
on-line, de anul trecut. 
Aşa că luna asta intrăm 
pe ghişeul.ro, ca oamenii 
să nu mai piardă timpul 
la ghişeul.geam, semnăm 
electronic şi până la sfâr-
şitul anului toate operaţi-
unile Consiliului vor fi digi-
tale, pentru transparenţă 

totală”. Iar Remus Tran-
dafir, director Direcţia de 
Management Programe 
de Dezvoltare din cadrul 
Consiliului Judeţean Ilfov, 
a explicat că „digitalizarea 
administraţiei publice în-
seamnă eficienţă crescu-
tă, în beneficiul oameni-
lor. Oamenii vor fi scutiţi 

de drumuri până la sediul 
CJI - pentru documentaţia 
care poate fi depusă on-
line - şi vor câştiga timp, 
pentru că răspunsul la so-
licitări va veni mai repede. 
Să nu uităm şi de benefi-
ciile ecologice: vom redu-
ce foarte mult utilizarea 
hârtiei!”, a spus Trandafir.

Ministrul Sănătății, 
Nelu Tătaru, 
a anunțat o 
testare la nivel 
național, pentru 
a verifica nivelul 
de imunizare a 
populației, dar și 
de răspândire a 
coronavirusului. 
Aceasta ar urma 
să înceapă după 1 
iunie.

Nelu Tătaru a pre-
cizat că poate fi o testa-
re doar pentru anticorpi, 
adică se vor folosi teste 
serologice, sau o testare 
combinată cu cele mole-
culare care se fac în pre-
zent. Teste pentru anti-
corpi se fac în ţări afec-
tate de coronavirus pre-
cum SUA, Spania, Marea 
Britanie şi Germania. În 
România, o campanie de 
acest tip a fost anunţată 
până acum de Primăria 
Capitalei, în parteneriat 
cu Institutul Matei Balş, 
însă este blocată pen-
tru moment. ”Noi avem o 
testare pe care o facem, 
în colaborare cu Institutul 
Naţional pentru Sănătate 
Publică şi Centrul Naţional 
pentru Controlul Bolilor 
Transmisibile. Dar o să 
o facem cam la trei luni 
de la debutul pandemiei, 
pentru a evalua atât sta-
rea imunizării populaţiei, 
cât şi cea a evoluţiei ul-
terioare. Va începe du-
pă 1 iunie. Noi trebuie să 
vedem când s-ar termină 
pandemia, sau prima eta-
pă a ei. Fiindcă, deocam-
dată nu coborâm. (…) Fa-
cem evaluarea în funcţie 
de numărul de cazuri din 
acel moment. Bugetul de-
pinde de cum o solicităm. 

Dacă o solicităm doar din 
teste serologice sau o du-
blăm şi cu cele molecula-
re. În funcţie şi de cazuri, 
pe zone de focar mare, pe 
zone de focar mic. O să 
testăm voluntarii, dar vo-
luntarii pe care îi căutam 
în anumite focare”, a ex-
plicat ministrul, la Euro-
pa FM.

În acest moment, 
metoda  recomandată 
pen tru diagnosticarea in-
fec ţiei cu SARS-CoV-2 es-
te detecţia ARN viral prin 
Real-Time RT-PCR.

Ce sunt testele 
serologice?

Testele serologi-
ce evidenţiază anticorpii 
specifici SARS-CoV-2 de 
tip IgM si IgG. Prezenţa 
anticorpilor specifici de tip 
IgM sau titrul de anticorpi 
specifici tip IgG din faza 
de convalescenţă de ≥4 
ori mai mare comparativ 
cu titrul identificat în faza 
acută pot fi utilizate drept 
criteriu de diagnostic 
pentru pacienţii suspecţi 

de infecţie SARS-CoV-2 
cu rezultate negative la 
testele de detecţie a aci-
zilor nucleici virali, potri-
vit Comisiei de Microbio-
logie Medicală a Ministre-
ului Sănătăţii.  Detecţia 
anticorpilor specifici an-
ti SARS CoV2 de tip IgM 
(suportul răspunsului 
imun primar) va permi-
te evidenţierea infecţiilor 
acute, însă cu un inter-
val timp de latenţă (mini-
mum 7 zile postinfecţie), 
faţă de detecţia acidului 
nucleic viral. Testele se-
rologice trebuie realizate 
numai cu teste validate, 
cu sensibilitate şi specifi-
citate foarte ridicată, ca-
re să limiteze rezultatele 
fals negative şi fals poziti-
ve. Testele serologice vor 
avea relevanţă în speci-
al post-epidemic pentru 
evaluarea seroprevalenţei 
infecţiei în populaţia ge-
nerală (IgG) şi a infecţiilor 
asimptomatice, ca şi pen-
tru evaluarea persistenţei 
imunităţii postinfecţie na-
turală. În context pan-
demic, testele serologi-

ce s-ar putea utiliza la 
externarea pacienţilor 
consideraţi vindecaţi, 
eventual după autoizola-
re/carantinare, în paralel 
cu testele de detecţie ale 
ARN viral, testare care ar 
completa profilul epide-
miologic, detectând se-
roconversia în paralel cu 
clearence-ul viral.

Înlocuirea teste-
lor de diagnostic mo-
lecular cu teste rapide 
de detecţie a anticorpi-
lor nu este recomanda-
tă, deoarece un test ne-
gativ poate induce o fal-
să senzaţie de siguranţă 
la pacienţi infectaţi, dato-
rită apariţiei tardive a se-
roconversiei. De aseme-
nea, testele pozitive ca-
re indică prezenţa IgM ar 
trebui confirmate cu tes-
tele de RT-PCR; un test 
IgM pozitiv poate să apa-
ră şi la persoane vindeca-
te, ceea ce limitează foar-
te mult utilitatea acestei 
metode pentru diagnos-
ticul infecţiei şi limitarea 
transmiterii.

Toată activitatea CJ Ilfov va fi digitalizată
Consiliul Județean Ilfov (CJI) anunță că, până la finele anului, la 
nivelul instituției, documentele vor circula în format electronic, 
va fi introdusă și semnătura electronică și, printr-o aplicație care 
este deja în probe, cu un sigur click ”se va ști exact în ce stadiu 
sunt proiectele administrației județene”.

Testare naţională 
SARS‑CoV‑2, după 1 iunie


