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Denumirea serviciului: Depistarea calitativă a ARN-ului SARS-CoV-2 (coronavirus COVID-19) 

Testarea moleculară (RT-PCR) este principala metoda de diagnostic pentru detectarea virusului 

SARS-CoV-2 în faza acută a infecției. 

Metoda de testare: RT-PCR/ reacția de polimerizare în lanț în timp-real, test calitativ 

Material biologic: exsudat nazofaringian 

Eliberarea rezultatului: 24-36 h                              Preț comercial : 700 MDL 

Membrii AmCham:   

 -10% reducere pentru membrii AmCham– 630 MDL 

 > 50 investigații – 600 MDL 

Rezultatul pozitiv presupune prezența virusului SARS-CoV-2 (coronavirus) în eșantionul de 

material biologic analizat. 

Rezultatul negativ înseamnă că prezența virusului SARS-CoV-2 (coronavirus) în eșantionul de 

material biologic analizat nu a fost identificată. 

I. TESTAREA MOLECULARĂ SARS-CoV-2 (RT-PCR) 
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 Fiind un virus cu transmiterea aeriană, materialul biologic 
pentru testarea COVID-19 prin metoda de biologie 
moleculară este exsudatul nazofaringian. 

 Recoltarea se efectuează în săli special amenajate în cadrul 
centrelor de recoltare, de către personalul medical. 

 Înainte de recoltare, personalul medical va explica cum 
decurge procedura și va răspunde la orice întrebări 
adiționale. 

 Recoltarea se face pe rând: inițial din nas, apoi din faringe 
cu ajutorul a 2 tije flexibile cu tampon steril. 

 Procedura poate provoca un ușor disconfort, senzație de 
strănut sau vomă, care sunt absolut normale și de care nu 
trebuie să vă faceți griji!  

 Procedura durează mai puțin de 1 minut!  

  Important! Cu 3 ore înainte de prelevarea materialului 
biologic, se recomandă: să nu mâncați, să nu consumați 
lichide, să nu vă spălați dinții, să nu clătiți gura/gâtul, să nu 
mestecați guma, să nu fumați. 

RECOLTAREA MATERIALULUI BIOLOGIC 



4 

Denumirea serviciului: Determinarea anticorpilor către SARS-CoV-2 total (IgA/IgM/IgG) 

Testul Anti SARS-CoV-2 total (IgA/IgM/IgG) este un test serologic, care detectează prezența 

anticorpilor ca răspuns al sistemului imun al organismului la noul coronavirus. 

Material biologic: sânge venos                             

Eliberarea rezultatului: 72 h                                          Preț comercial : 350 MDL 

Membrii AmCham:   

 -10% reducere pentru toți membrii AmCham – 315 MDL 

 > 50 investigații – 300 MDL 

Rezultatul pozitiv - prezența anticorpilor către virusul SARS-CoV-2 (coronavirus) 

Rezultatul negativ - lipsa anticorpilor către virusul SARS-CoV-2 (coronavirus) 

II. TESTUL Anti SARS-CoV-2 total (IgA/IgM/IgG) 
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Recoltarea materialului biologic are loc:  

 la centrele de recoltare MedExpert în baza 
programării prealabile; 

 la dorință, la sediul beneficiarului, pentru un număr 
de cel puțin 20 testări, cu programarea de cel puțin 
1 zile înainte. 

Achitarea pentru serviciile de testare:  

 în avans sau  

 în termen de 5 zile lucrătoare din momentul 
recepționării rezultatelor. 
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Cerințe și condiții suplimentare:  

 Programarea prealabilă pentru testarea COVID-19 este obligatorie, pentru siguranța 

atât a pacientului, cât și a personalului medical. 

 La prezentarea persoanei la centrele de recoltare este obligatorie deținerea 

buletinului de identitate; 

 De asemenea, este obligatorie purtarea măștii de protecție și a mănușilor de unica 

folosință. 

 Completarea Acordului persoanei supuse investigației medicale, prin intermediul 

căruia persoana își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor personale și 

transmiterea rezultatelor obținute Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică, în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Hotărârile CSESP și Deciziile CSE.  



Date de contact: 

SC IMUNOTEHNOMED SRL 

Str.Gh. Asachi, 42, Chișinau,  

Republica Moldova, MD-2028 

 

Informații medicale: Dna Oxana Iambulatova, Director Medical 

Tel: 0 62 162  856; E-mail: oxana.y@imunotehnomed.md 

 

Contracte: Dna Alina Balan, Jurisconsult 

Tel: 022 811 195, E-mail: alina.balan@imunotehnomed.md 
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