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Până astăzi, 14 martie, la nivel național au fost confirmate 97 cazuri de 
cetățeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 6 pacienți sunt 
declarați vindecați și au fost externați.  
 
Toți ceilalți pacienți infectați cu virusul COVID - 19 (coronavirus) prezintă o 
stare generală bună, cu excepția bărbatului internat la spitalul Victor Babeș, 
care a prezentat complicații, dar a cărui stare este ameliorată. 
 
Persoanele carantinate instituțional se află într-unul dintre centrele din  
București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara și Constanța, iar situația pe 
județe/municipiul București a cetățenilor infectați cu virusul COVID-19 
(coronavirus) se prezintă astfel: București (31), Timiș (11), Hunedoara (11), 
Constanța (5), Iași (5), Caraș-Severin (4), Covasna (4), Dolj (3), Brașov (2), 
Mehedinți (2), Mureș (2), Gorj (2), Cluj (2), Neamț (2), Olt (2), Bacău (1), 
Bihor (1), Buzău (1), Galați (1), Maramureș (1), Prahova (1), Suceava (1), 
Vrancea (1) și Ilfov (1). 

 
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.372 de persoane 
pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat 
virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 14.049 persoane sunt în izolare la 
domiciliu și sub monitorizare medicală. 
 
În cursul zilei de ieri, 13 martie , au fost înregistrate 1.453 de apeluri la 
numărul unic de urgență 112 și 6.515 la linia TELVERDE (0800 800 358), 
deschisă special pentru informarea cetățenilor. 
 
Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin 
sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia 
TELVERDE. De asemenea, cetățenii români din străinătate pot solicita 



informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată 
lor +4021.320.20.20. 
 
În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 

(coronavirus) la nivel european și global, făcând precizarea că România se 

numără printre statele cel mai puțin afectate de acest virus. 

 
Astfel, până la data de 13 martie 2020, au fost raportate au fost raportate 
28.297 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, 
Andora. Cele mai multe cazuri au fos înregistrate în Italia, Franţa, Germania, 
Spania, Danemarca și Regatul Unit. 
ŢARA CAZURI 

CONFIRMATE 
DECEDAȚI 

VINDECAŢI
*
 

Italia 15113  (+2651) 1016  (+189) 1439   (+394) 

Spania 3004   (+864) 84      (+37) 193     (+10) 

Franţa 2876  (+595) 61     (+13) 12 

Germania 2369  (+802) 5       (+2) 46       (+21) 

Danemarca 676 0 1 

Regatul Unit 590   (+134) 10      (+4) 19 

 
 

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor 

(https://www.ecdc.europa.eu/en) 

 

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 13 MARTIE 2020 

Cazuri confirmate Decedați Vindecați*  

133860   (+8342) 4967 (+350) 71694  (+3370)  

 
*conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE - https://systems.jhu.edu/

 

* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 12-13 martie
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