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                * Mandatory Data 

               * Date obligatorii 

  Genetics Test Request Form - Formular de solicitare pentru teste genetice 
   To be filled in English Language – A se completa in limba engleza

 

PATIENT INFORMATION 

INFORMAŢII PACIENT 

ORDERING PHYSICIAN / CENTER INFORMATION 

MEDIC SOLICITANT / INFORMAȚII CENTRU 

Full Patient name: * 
Nume complet pacient 

Full Doctor name: * 
Nume complet medic 

Gender: *            ◻ male                     ◻ female           ID: 

Sex:                        masculin                   feminin 

Center Name: * 
Denumire clinica 

 

Date of birth: *                   Phone number: * 
Data naşterii                               Număr de telefon 

Specialty: * 
Specialitatea 

     Phone number: * 
 Număr de telefon 

Address:  
Adresa 

Address:  
Adresa 

E-mail: E-mail: * 

SPECIMEN INFORMATION / INFORMAŢII PROBĂ 

Sample ID: * Collection date: * 
ID probă                                                               Data colectării 

Sample volume: * 
Volumul probei 

Sample type / Tipul probei : * 

  ◻ whole Blood             ◻ saliva             ◻ DNA             ◻ bone marrow              ◻ semen             ◻ others: ____________________ 

       sânge integral                  salivă                      ADN                      măduvă osoasă                   spermă                    altele                   

  ◻ Fresh tissue, origin: ________________________________                    ◻ FFPE tissue, origin: ___________________________________ 

    ţesut proaspăt, origine                                                                                   ţesut FFPE, origine 

Prenatal sample / Probă prenatală: *                                                                  Gestational Age / Vârstă gestională : *  ____________weeks / saptamani 

     ◻ Chorionic villus           ◻ Amniotic Fluid                  ◻ Product of conception 

         Vilozităţi coriale                     Lichid amniotic                     Produs de concepţie 

GENETIC STUDY INFORMATION / INFORMAŢII DESPRE STUDIUL GENETIC 

Description of the test(s) required and/or code: * 
Descrierea testului(testelor) solicitat(e) şi/sau cod 

Reason for testing: *                       ◻ Diagnostic study                                ◻ Familial study (clinical report required) 

Motivul testării                                       Studiu de diagnostic                                   Studiu familial medical (este necesar un raport clinic) 

Reporting of incidental findings: *                                 ◻ Yes                     ◻ No 

Raportarea rezultatelor descoperite incidental                      Da                                   Nu 

CLINICAL INFORMATION / INFORMAŢII CLINICE 

Ancestry (tick all that apply) /Origine (bifaţi punctele corespunzătoare): * 

       ◻ Western / Northern European              ◻ Central / Eastern European                ◻ Southern European 

Europa occidentală / de nord                              Europa centrală/ de est                            Europa meridională 

       ◻ Latin American / Caribbean              ◻ Near Eastern/Middle Eastern 

America Latină / Caraibe                                    Orientul apropiat / mijlociu 

       ◻ Africa              ◻ Asia                                                       ◻ Other /Altele: ___________________________ 

Clinical details / Referral reason (or attach a copy of the clinical letter): * 

Detalii clinice / motivul trimiterii (sau ataşaţi o copie a scrisorii medicale) 

 

 

Relevant family history: * 

Istoric medical relevant 

Note: It is recommended to attach the patient's clinical letter for a correct interpretation of the genetic findings. 

Notă: Se recomandă ataşarea scrisorii medicale a pacientului pentru interpretarea corectă a rezultatelor genetice. 

PHYSICIAN SIGNATURE / SEMNĂTURA MEDICULUI 

By signing this form, I confirm that I have informed the patient of the risks and implications that performing this test has, that all patient’s questions have been 

resolved and that I have received the patient’s explicit written consent to perform the test. 

Prin semnarea acestui formular, confirm că am informat pacientul asupra riscurilor şi implicaţiilor pe care le are efectuarea acestui test, că am răspuns la 

toate întrebările pacientului şi că am obţinut consimţământul informat al pacientului în vederea efectuării testului. 

Physician signature /Semnătura medicului : * Date / Data: * /       /   

  
SYNLAB BARCODE LABEL 

ETICHETA COD DE  BARE 
SYNLAB 

 
SENDER BARCODE LABEL 
ETICHETA COD DE BARE 

CLIENT 
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ANEXĂ LA CONSIMŢĂMÂNTUL INFORMAT, SPECIFICĂ 

PENTRU EFECTUAREA TESTELOR DE DIAGNOSTIC 

GENETIC

Ca Anexă şi Supliment la Consimţământul dumneavoastră 

informat privind protecţia datelor, vă solicităm în mod expres 

consimţământul pentru:

ANNEX TO INFORMED CONSENT, SPECIFIC FOR THE

PERFORMANCE OF GENETIC DIAGNOSTIC TESTS

As an Annex and Supplement to your Informed Consent in Data 

Protection, we specifically request your consent to:

ETICHETĂ COD DE    
BARE SYNLAB/ 

  SYNLAB BARCODE LABEL 

1.- Efectuarea testelor genetice de laborator pe probe biologice 
(sânge / ţesuturi / alte lichide biologice), pentru a diagnostica astfel 
dacă sunteţi afectat sau sunteţi purtători ai unei boli metabolice 
ereditare, de exemplu. 
2.- Aceste teste se efectuează in departamentele de genetică ale 
LABORATOARELOR INTERNATIONALE SYNLAB. 
3.- Doar personalul medical autorizat de către LABORATOARELE 
INTERNATIONALE SYNLAB va putea accesa datele cu caracter 
personal şi rezultatul testelor genetice. 
4.- Medicul care solicită aceste teste primeşte acordul de a furniza 
informaţii despre scopul analizei care urmează a fi efectuată. 
5.- În timpul efectuării studiului genetic solicitat este posibil să fie 
detectate rezultate secundare, neasociate cu intenţia primară a 
studiului (rezultate incidentale şi / sau variante de susceptibilitate). 
Aceste rezultate sunt definite ca modificări detectate din întâmplare, 
pentru care există o serie de intervenţii sau măsuri preventive 
disponibile pentru pacient şi / sau rudele sale, dar care nu au legătură 
cu motivul care a determinat efectuarea studiului. Puteţi opta dacă 
doriţi să primiţi sau nu rezultatele secundare printr-o menţiune la 
capătul acestui document. 
6.- Informaţiile obţinute din acest studiu pot fi de asemenea relevante 
pentru membrii familiei şi, în acest caz, vă vom explica importanţa 
transmiterii către aceştia a informaţiilor obţinute. Rămâne la latitudinea 
dumneavoastră dacă doriţi să îi informaţi – ceea ce noi recomandăm – 
şi, prin urmare, dacă îşi doresc, ei pot obţine consiliere genetică 
pentru a fi informaţi asupra riscului personal şi a opţiunilor viitoare 
privind sănătatea lor. 
7.- După finalizarea testului, datele obţinute şi surplusul de probă 
(dacă mai există) vor fi păstrate în departamentele de genetică ale 
LABORATOARELOR INTERNATIONALE SYNLAB pe o durată de 
aproximativ 6 – 8 saptamani, datorită interesului pe care acestea îl 
manifestă în vederea îndeplinirii nevoilor viitoare ale dumneavoastră 
sau ale membrilor familiei. 
 

 Doresc ca proba mea sa fie pastrata mai mult (max.1an). 
 
8.- Datele obţinute vor fi interpretate în conformitate cu criteriile şi 
sursele de informare disponibile în momentul studiului. Această 
interpretare poate varia în viitor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe şi 
de progresele ştiinţifice care pot fi înregistrate. 
9.- În conformitate cu normele de bună practică şi standardele de 
calitate din laboratoarele clinice, pacientul acceptă că SYNLAB poate 
utiliza proba rămasă precum şi informaţiile medicale şi genetice ale 
pacientului, într-o formă anonimizată (cu excepţia cazului în care acest 
lucru este interzis de legislaţia în vigoare) în scop de cercetare sau de 
asigurare a calităţii. Aceste utilizări pot duce la dezvoltarea unor 
produse comerciale sau a unor servicii. Pacientul nu va fi informat în 
legătură cu aceste utilizări specifice şi nu va primi compensaţii pentru 
aceste utilizări. În orice caz, toate aceste utilizări vor fi în conformitate 
cu legislaţia aplicabilă. Puteţi solicita ca proba dumneavoastră 
ADN sau informaţiile genetice derivate din studiu să nu fie 
utilizate în aceste scopuri, indicând această preferinţă mai jos. 

10.- Pentru majoritatea testelor genetice, accesarea rezultatelor prin 
Internet nu este posibilă. Datorită complexităţii testelor genetice şi a 
implicaţiilor lor majore pentru sănătate, rezultatele vor fi raportate 
doar prin intermediul personalului calificat sau altor furnizori de 
servicii medicale, identificaţi corespunzător. Rezultatele sunt 
confidenţiale în limita permisă de lege. 

1.- Perform genetic laboratory tests in biological samples (blood / 
tissues / other biological fluids), the purpose of which is to diagnose if 
you are affected or you are a carrier of, for example, a hereditary 
metabolic disease.  
2.- These tests will be carried out at the Genetics Departments of 
INTERNATIONAL SYNLAB LABIORATORIES. 
3.- Only the health personnel that are duly authorized by 
INTERNATIONAL SYNLAB LABIORATORIES will be able to access 
the personal data and the results of the genetic tests.  
4.- The physician that requests these tests acquires the commitment 
to provide information about the purpose of the analysis that will be 
performed.  
5.- When carrying out the requested genetic study, secondary findings 
unrelated to the primary focus of the study (incidental findings and / or 
variants of susceptibility) might be detected. These findings are 
defined as alterations detected by chance, for which some type of 
intervention or preventive measure is available for the patient and / or 
their relatives, but that are not related to the reason that motivated the 
study. You can choose whether or not to receive secondary 
findings at the end of this document.  
6.- The information obtained from this study may also be relevant for 
your family members and, in this case, we will explain to you the 
importance of sharing this information with them. It is your personal 
decision to inform them – something that we recommend – and, 
therefore, if they wish, they can obtain genetic counseling to be 
informed about their personal risk and their health options in the 
future.  
7.- Once the testing is complete, the data obtained and the surplus 
sample (if any) will be kept in the genetics department of 
INTERNATIONAL SYNLAB LABORATORIES about 6 - 8 weeks, due 
to the interest they may have to satisfy your future needs or your 
family members’.  
 

 I wish my sample to be stored beyond the legal time-span 
(max. 1 year). 

 
8.- The data obtained will be interpreted according to the criteria and 
sources of information available at the time of the study. This 
interpretation may vary in the future, depending on the state of 
knowledge and the scientific advances that may occur.  
9.- Pursuant to the best practices and quality standards of clinical 
laboratories, the patient acknowledges that SYNLAB may use the 
leftover specimen and the patient’s medical and genetic information, 
in an anonymized form (unless forbidden by applicable legislation) for 
research or quality assurance purposes. Such uses may result in the 
development of commercial products and services. The patient will 
not receive notice of any specific uses and will not receive any 
compensation for these uses. In any event, all such uses will be in 
compliance with applicable legislation. You may request that either 
your DNA sample or genetic information derived from the study 
not to be used for these purposes by indicating this preference 
below.  
10.- For most genetic tests, access to the results via internet will not 
be available. Due to the complexity of the genetic tests and their 
important implications in health, the results will be reported only 
through a qualified professional or another identified health care 
provider. The results are confidential to the extent permitted by law. 
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În conformitate cu GDPR (UE) 2016/679, vă aducem la cunoştinţă faptul că va trebui să semnaţi documentul 

„FORMULAR DE CONSIMTAMANT PENTRU COLECTAREA PROBEI / TRANSMITEREA REZULTATELOR” sau orice alt 
document echivalent care vă va fi pus la dispoziţie in centrul de recoltare, în care se specifică foarte clar responsabilul 
pentru protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal precum şi utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal, şi în care sunt precizate drepturile dumneavoastră. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

În cazul în care aţi înţeles informaţiile furnizate şi aţi rezolvat toate 
îndoielile şi, dacă vă exprimaţi consimţământul în vederea efectuării 
testelor genetice în condiţiile explicate mai sus, vă rugăm să semnaţi 
următorul consimţământ informat: 
Eu ………………………………………(pacient sau reprezentant legal 
ala acestuia) [nume şi prenume] confirm că am fost informat că 
(numele persoanei de la care se colectează proba) poate fi afectat 
sau poate fi purtătorul unei modificări genetice. 
Consimt efectuarea acestor teste genetice la Departamentul de 
Genetică al LABORATOARELOR INTERNATIONALE SYNLAB şi, 
dacă este necesar, în alte laboratoare desemnate de SYNLAB cu 
garanţii clare, pentru a contribui astfel la procesul de diagnostic. 
În cazul detectării unor rezultate secundare care nu fac subiectul 
acestui studiu dar care ar putea fi de interes pentru mine şi / sau 
pentru oricare dintre rudele mele în prezent sau în viitor: 

 Doresc să fiu informat despre rezultatele secundare.  

 Nu doresc să fiu informat despre rezultatele secundare. 

În legătură cu utilizarea surplusului de probe şi a informaţiilor 
anonimizate derivate din studiu în scop de cercetare şi de 
control al calităţii, declar că: 

 Permit utilizarea acestora.  

 Nu permit utilizarea acestora.  
 
Localitatea……………………….., Data……………..……………..  
  
Pacient sau reprezentant legal 
 
.......................................................................................  
 
ID:………………………………………............................. 
 
Semnătura: ………………………………………………… 
 
 
Personal autorizat pentru solicitarea consimţământului 
 
...................................................................................... 
 
ID:………………………………………............................ 
 
Semnătura: …………………………………………………  
 
  

 

If you have understood the information provided and have resolved 
all your doubts and, if you give your consent to perform the genetic 
tests in the terms explained above, please sign the following 
informed consent: 
I …………………………………………..(Patient’s or legal 
representative’s) [name and surname] confirm that I have been 
informed that (name of the person to whom the sample is taken) 
could be affected or be a carrier of a genetic alteration. 
I give consent to carry out such genetic tests at the Genetics 
department of INTERNATIONAL SYNLAB LABIORATORIES and, if 
necessary, in other laboratories designated by SYNLAB with due 
guarantees, in order to help the diagnostic process. 
In case of detecting secondary findings that are not the subject 
of this study but that could be of interest for me and / or for any 
of my relatives in the present or in the future: 

 I want to be informed about secondary findings. 

 I refrain from being informed about secondary findings. 
 
Regarding the use of surplus sample and anonymized 
information derived from the study for research and quality 
control purposes I declare that: 

 I allow them to be used.  

 I do not allow them to be used 
 
In………………….. , Date ……………… ……………. 
 
Patient or legal representative  
 
………………………………………………….. 
 
ID:………………………………………………………. 
 
Signature:…………………………………………………………………. 
 
 
Authorized professional requesting consent 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
ID:………………………………………………………. 
 
Signature:…………………………………………………………………. 
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