
 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII 

 

1. Raportarea rezultatelor testelor rapide antigen SARS CoV-2 este obligatorie pentru toate 

unitățile sanitare, unitățile medico-sociale, centre rezidențiale, cabinetele medicale, cabinete 

medicale din unități de învățământ, unități închise, farmacii comunitare și oficine rurale, care 

efectuează testare cu teste rapide antigen SARS CoV-2 cu personal de specialitate; 

2. Cadrul legal privind raportarea și termenele limită sunt cuprinse în Ordinul Ministrului Sănătății 

nr. 1829/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Raportarea se face în macheta pusă la dispoziție de către direcțiile de sănătate publică 

județene sau a municipiului București, în platforma  http://rapter.g4d.ro și nu într-un fișier 

creat de fiecare unitate, întrucât acesta nu va conține elementele minime de validare a 

fișierului; 

4. Raportarea în platforma  http://rapter.g4d.ro se face doar de unitățile sanitare, unitățile 

medico-sociale, centre rezidențiale, cabinetele medicale, unitățile de învățământ, unități 

închise, farmacii comunitare și oficine rurale, care efectuează testare cu teste rapide antigen 

SARS CoV-2 cu personal de specialitate, prin metoda de recoltare exsudat nazofaringian; 

5. Raportarea se realizează în fiecare zi până la orele 800, pentru testele efectuate în ziua 

anterioară; 

6. Obligațiile conducătorilor/ reprezentanților unităților sanitare, medico-sociale, centre 

rezidențiale, cabinetele, cabinete medicale din unitățile de învățământ, unități închise, 

farmacii comunitare și oficine rurale, în privința raportării rezultatelor, sunt următoarele: 

a) Să se asigure de instruirea permanentă și temeinică a personalului cu privire la prevederile 

Ordinele Ministrului Sănătății nr. 1513/2020 și 1829/2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) Să se asigure de respectarea cadrului legal în ceea ce privește încadrarea strictă în termenul 

de raportare; 

c) Să se asigure de codificarea datelor în forma stabilită și comunicată prin prezenta 

procedură; 

d) Să facă toate demersurile necesare pentru obținerea contului de utilizator în vederea 

raportării testelor.  

7. Conducătorii / reprezentanții unităților sanitare, medico-sociale, centre rezidențiale, 

cabinetele, cabinete medicale din unitățile de învățământ, unități închise, farmacii comunitare 

și oficine rurale, sunt direct răspunzători pentru informațiile raportate și realitatea acestora; 

8. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București gestionează platforma și nu 

vor procesa/modifica informațiile încărcate, nu vor intervenii asupra formei acestora și a 

conținutului; 

9. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București nu sunt răspunzătoare pentru 

datele încărcate și transferate în Corona Forms, iar în situațiile în care sunt raportate 

rezultate greșite pentru pacienții testați, culpa aparține exclusiv unității care face raportarea; 

10. Rezultatele raportate vor conține minim numărul de telefon al persoanei testate, excepție 

făcând cazurile deosebite, respectiv cazuri sociale, persoane a căror identitate nu este 

cunoscută sau altele; 

 

Informații suplimentare cu privire la situațiile deosebite întâlnite, puteți obține de la direcțiile 

de sănătate publică județene și a municipiului București.  

 

http://dsp.g4d.ro/
http://rapter.g4d.ro/

