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ANUNȚ 
 

PRIVIND IMPLEMENTAREA 

Proiectului  „TESTĂM PENTRU BUCUREȘTI!” 
 

Având în vedere: 

 

❖ Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 198/11.05.2020 privind 

aprobarea Proiectului „TESTĂM PENTRU BUCUREȘTI!” care prevede acordarea unui sprijin 

financiar, în valoare de 200 lei/beneficiar, cetățenilor din Municipiul București, care vor 

solicita participarea, în mod voluntar, la efectuarea testării PCR, în vederea depistării infectării 

cu virusul SARS-CoV-2.  

 

Vă facem cunoscute următoarele: 

 

începând cu data de 22 mai 2020, ora 13.00,  se deschide aplicația on-line 

pentru înregistrarea solicitărilor de includere în cadrul proiectului. 
 

Criterii de eligibilitate:  

➢ Cetățeni ai Municipiului București, cu domiciliul stabil sau viză de reședință în 

Municipiul București; 

➢ Persoane care NU se află în categoriile definițiilor de caz, așa cum sunt stabilite prin 

Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19), elaborată de către Institutul Național de Sănătate Publică din România, 

respectiv:  

• Pacient care prezintă infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din 

următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței 

respiratorii) ȘI fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic; 

• Pacient care prezintă infecție respiratorie fără o altă etiologie precizată care să explice 

pe deplin tabloul clinic ŞI cu istoric de călătorie internațională, în perioada de 14 zile 

anterioare datei debutului; 

• Pacient care prezintă infecție respiratorie și care s-a aflat în contact apropiat cu un caz 

confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului; 

• Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie, fără altă etiologie precizată 

care să explice pe deplin tabloul clinic; 

• Pacient care prezintă infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de 

febră și tuse și dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii) si care 

necesită spitalizare peste noapte) fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin 

tabloul clinic. 

 

Persoanele interesate se pot înscrie pe site-ul dedicat proiectului 

testampentrubucuresti.assmb.ro (LINK-UL VA PUTEA FI ACCESAT DIN DATA DE 22 

MAI, ORA 13.00), la secțiunea „Înscriere în proiect” și vor completa online următoarele 

documente: 

mailto:contact@assmb.ro
http://www.testampentrubucuresti.assmb.ro/
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Pasul 1:  

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE- ANEXA 1 

Pasul 2: 

CERERE DE ÎNSCRIERE ANEXA 2A și ANEXA 2B 

Pasul 3: 

DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT- ANEXA 3A și 3B 

 

După finalizarea tuturor etapelor de înscriere, beneficiarul va primi un e-mail de confirmare a 

înscrierii. După generarea Deciziei de aprobare și modificarea statusului DOSAR 

APROBAT/RESPINS, aplicația va transmite beneficiarului e-mail cu decizia de 

aprobare/respingere atașată și mesajul de confirmare. 

În interval de minimum 10 (zece) zile lucrătoare de la introducerea datelor și a documentelor în 

aplicația „TESTĂM PENTRU BUCUREȘTI!”, beneficiarul/reprezentantul legal va fi anunțat 

(telefonic și prin e-mail) cu privire la data și ora la care se va  prezenta la unitatea medicală 

afiliată în vederea efectuării investigațiilor medicale, având asupra sa următoarele documente: 

 

Decizia privind aprobarea acordării sprijinului financiar; 

Actul de identitate al beneficiarului și/sau reprezentantului legal. 

 

Persoanele interesate sunt rugate să consulte Regulamentul proiectului, postat pe site-ul 

www.assmb.ro sectiunea proiecte, Proiect  „Testam pentru Bucuresti!”.  

 

Informații suplimentare se pot obține la tel: 031.069.97.16/0758.025.301  sau e-mail: 

testampentrubucuresti@assmb.ro 
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