
              
 

 CERERE DE ANALIZA PCR 
Nr__________Data_______/_________/________ 

 
Date furnizate de client: 

Numele :      Prenumele:     Varsta : 

Domiciliul: 

Sectia care trimite:         NR.FO: 

Trimis de:     Produsul biologic de analizat: 

Date furnizate de laborator:  
Data receptionarii probei:______/______/________ Nr.receptie al probei:____________________ 
 
 

Tipul analizei   Metoda de analiza  

PCR STD Multiplex*   PCR  

PCR Mx Multiplex*   PCR  

PCR D1 Multiplex*   PCR  

PCR D2 Multiplex*   PCR  

PCR D3 Multiplex*   PCR  

PCR TBC   PCR  

PCR MAC Complex               PCR  

PCR CANDIDA spp               PCR  

INFLUENZA FLU 
A/B 

              PCR  

STD x MX  D1  D2  D3  

Trichomonas 

vaginalis,  

 Herpes simplex 

1,  

 Vibrio spp.,   Clostridium 

perfringens,  

 Rotavirus,   

Mycoplasma 

hominis,  

 Herpes simplex 

2,  

 Clostridium 

difficile 

toxin B,  

 Yersinia 

enterocolitica,  

 Adenovirus 

enteric (subgen F 

tip 40 si 41),  

 

Mycoplasma 

genitalium,  

 Varicella zoster,   Salmonella 

spp.,  

 E.coli O157;   Norovirus;   

Chlamydia 

trachomatis,  

 Epstein-Barr,   Shigella 

spp.,  

 E.coli H7;   Astrovirus;   

Neisseria 

gonorrhoeae,  

 Citomegalovirus,   Campylobact

er spp.  

 VTEC;     

Ureoplasma 

urealyticum 

 Human herpes 

virus 6.  

   Aeromonas 

spp.  

   

          

 
Persoana care efectueaza recoltarea probelor raspunde de condițiile de recoltare, de autenticitatea probelor și de 

completarea Cererii de analiză si de informarea clientului conform Fisei de informare a clientului furnizat de DSP. 
Pacientul va semna pt. luarea la cunostinta a informatiilor.  

Persoana care transporta probele raspunde de conditiile de transport si de autenticitatea probelor. 

 

         

Semnatura pacientului:       Semnatura si parafa medicului 

 
 

DSP HARGHITA/MIERCUREA-CIUC 
530180 Str.Miko, nr.1 
Tel:0266-324483, Fax:0266-371959 

e-mail: tkrausz@yahoo.com 



Prelucrarea datelor cu caracter personal:     

     
Direcția de Sănătate Publică a Județului Harghita are calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului UE 
nr.679 din 27 aprilie 2016, în relație cu persoanele fizice care se adresează sau stabilesc raporturi juridice cu această instituție. 
Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul eliberării buletinului de analiză a probei și în scop financiar contabil; vor fi 
păstrate prin arhivarea actelor ce le conțin conform termenelor stabilite în Nomenclatorul arhivistic al DSP Harghita emis în baza 
Legii nr.16/1996 rep.; vor fi folosite exclusiv în scopul pentru care au fost colectate și sunt protejate prin măsurile de securitate și 
confidențialitate adoptate în cadrul instituției; pot fi divulgate numai angajaților Direcției de Sănătate Publică a Județulu i Harghita 
care au atribuții de serviciu în soluționarea cererii dumneavoastră și după caz: împuterniciților (ex. firmă de curierat, firmă de 

arhivare), Ministerului Sănătății, Trezoreriei Harghita, organismelor competente în cadrul procedurilor judiciare.  
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la 
restricționarea prelucrării în condițiile art.18 din Regulament, dreptul de a vă adresa Autorității de supraveghere și justiț iei 
                                                                          

Nota: 

1. Metoda de analiza, tarifele si timpul de executie sunt cunoscute si acceptate de solicitant, conform listei oficiale a 

analizelor. 

2. Clientul va fi informat asupra oricarei modificari survenite la metodele de analiza. 

3. Laboratorul nu utilizeaza furnizori externi pentru activitatile de laborator. 

4. In cazul unor rezultate care implica risc pentru sanatate publica, laboratorul este obligat sa informeze compartimentul 
de epidemiologie conform Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 alin. 52.  
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