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BINE DE ȘTIUT 
 

Informații minimale despre testarea rRT-PCR SARS-CoV-2 în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, 

Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj, Unitate de testare COVID-19, conformOMS 500/26.03.2020. 

https://geneticamedicala.ro/evenimente/ 

http://www.ms.ro/centre%20testare/ 

 

Ce este testul rRT-PCR pentru diagnosticarea COVID-19? 
Testul de referință pentru diagnosticul specific de COVID-19, cauzat de virusul SARS-CoV-2, utilizează metoda revers-

transcriptionReal Time PCR (RT-PCR), evidențiind agentul patogenprin tehnici moleculare de amplificare a 

materialului genetic viral (ARN viral). 

Pentru realizarea testelor PCR se recoltează probe din tractul respirator superior prelevate cu ajutorul tampoanelor 

de exsudat nazofaringian și faringian.  

 

Cum mă programez? 
În paginile care urmează este detaliat procesul de programare prin utilizarea unei interfețe online. Completați datele 

cu atenție în toate câmpurile înainte de a finaliza înregistrarea. La finalizare veți primi un mesaj pe ecran și un e-mail 

cu detaliile programării. 

 

Cum măpregătescînainte de test? 
Pentru exudatul nazal nu sunt condiții speciale de menționat. Pentru exsudatul faringian, pacientul trebuie să țină 

cont că prelevarea trebuie făcută fie înainte de toaleta cavității bucale sau de ingestie de alimente sau lichide, fie la 4 

ore după acestea. 

 

Unde ne găsiți? 
În cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, Str. Tabaci Nr. 1, Craiova, Dolj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geneticamedicala.ro/evenimente/
http://www.ms.ro/centre%20testare/
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Ce se întamplăînziuarecoltării? 

 

 

 

Accesul în incintă se face dinspre strada Tabaci.  

Ajuns în fața Policlinicii veți parcurge următorii pași:  

Vă asigurați că aveți la îndemână actul de identitate cu care ați făcut programarea și dovada programării (se acceptă 

prezentarea dovezii în format electronic). 

 

Veți intra în policlinica prin punctul de acces din partea dreaptă a scărilor unde veți face triajul și, la solicitarea 

dumneavoastră, veți fi îndrumat către casierie unde veți achita contravaloarea testării. 

 

După achitarea taxei, veți ieși din policlinică și vă veți îndrepta spre punctul de recoltare, unde veți prezenta 

documentele mai sus menționate (act de identitate, chitanța doveditoare a plății testării, dovada 

programării).  

Punctul de recoltare este organizat în cadrul unui container special amenajat, care se găsește în fața Policlinicii 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în partea din stânga a scărilor de acces în policlinică.  

La punctul de recoltare veți completa formularul de consimțământ informat și cel de prelucrare al datelor(GDPR) și 

proba va fi recoltată de personal calificat. 

 

IMPORTANT!!! 
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Vă rugăm să ajungeți cu aproximativ 15minute înaintea orei stabilite în programare. 

 

Când primesc rezultatele? 
Rezultatele le primiți în maxim 24 de ore, cel mai probabil a doua zi după recoltarea probelor. În cazuri rare, cel 

târziu în 48 de ore. Rezultatele vor fi trimise pe adresa de e-mail completată de către dumneavoastră la momentul 

programării. Rezultatul poate fi în limba română şi/sau limba engleză, la cerere. 

Potrivit Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), dupa validarea 

rezultatelor testului pentru COVID-19, prin RT-PCR, laboratorul de analize medicale este obligat sa raporteze imediat 

buletinele de analiza cu rezultatele validate, semnate si parafate, scanate, pe e-mail, catre Directia de Sanatate 

Publica (DSP) din judetul de domiciliu al pacientului si catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP), indiferent 

de rezultat: pozitiv sau negativ. 

 

Care este costul unui test rRT PCR SARS – CoV- 2? 
Costul unui test rRT-PCR pentru diagnosticarea COVID-19 este de 200 lei. 

 

Cum ne puteți contacta? 
Pentru contact vă rugăm să folosiți adresa de e-mail pcr-scjuc@gmail.com 

 
  

mailto:pcr-scjuc@gmail.com
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Programare în trei 

pași simpli 

www.pcr-scjuc.ro 
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Pasul 1/3 

Selectarea Datei 

Prima interacțiune cu pagina de înregistrare pentru efectuarea testării va începe cu 

selectarea zilei (Pasul 1/3; numai zilele marcate cu albastru fiind disponibile) și ulterior a 

orei (Pasul 2/3) din lista disponibilă la momentul efectuării înregistrării. 
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Pasul 2/3 

Selectareaorei 

În momentul prezentării pentru recoltare, pot existamici  întârzieri față de ora selectată în programarea 

inițială.  

În această situație, vă rugăm să manifestați întelegere și să respectați ordinea programărilor.  
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Corectitudinea datelor introduse este responsabilitatea persoanei care completează formularul.  

Datele înscrise în acest formular de înregistrare vor fi folosite pentru întocmirea buletinului de analize și 

folosite pentru raportarea rezultatului testării în aplicația națională Corona Forms dezvoltată de STS în 

conformitate cu prevederile OMS1829/2020. 

Pasul 3/3 

Introducerea datelor 

Adresa de email necesară pentru 

comunicarea rezultatului 

Număr de telefon la care puteți fi 

contactat, de preferință telefon 

mobil. 

Numele de familie al persoanei care 

se programează 

Prenumele persoanei care se 

programează 

Numărul și seria documentului de 

identitate al persoanei care se 

programează (ex: CI sau pașaport etc) 

Județul de reședință al persoanei care 

se programează 

Localitatea de reședință a persoanei 

care se programează 

Adresa de reședință (COMPLETĂ)a 

persoanei care se programează 

Motivul pentru care doriți efectuarea 

testării 

Se va bifa după citirea documentului 

Se va bifa după completarea tuturor 

câmpurilor. Un mail de confirmare va 

fi trimis automat la adresa de e-mail 

menționată în primul câmp. 

Codul numeric personal al persoanei care se programează, 

trebuie completat cu atenție!!!. În situațiile de excepție în 

care nu este disponibil, se va completa cu 0000000000000. 

După finalizarea înregistrării site-ul 

afisează mesaj de finalizare cu detaliile 

programării. De asemenea, un e-mail 

de confirmare va fi trimis automat la 

adresa mentionată în primul câmp. 

 


