
EXPERT ULTRA
Adulți

Screening
(conf. ghidurilor medicale internaționale)

Set anual de analize fără recomandarea
unui medic*

inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an

* Pentru investigațiile de laborator care sunt incluse 
limitat (1/an, 2/an) limita se aplică de la momentul 
accesării serviciului, nu de la momentul încheierii 
contractului

Test Papanicolau clasic / PSA
Sumar de urină
Glicemie
Colesterol total
Hemoleucogramă
VSH
Transaminaze (TGO, TGP)
Creatinină serică
Consultație (anamneză, examinare 
clinică) și recomandări în funcție 
de rezultatele obținute la screening 
și analize 

Medicina muncii

Control medical la angajare
Control medical periodic la sediul 
companiei pentru minim 20 pers.
Reevaluări
Medic de medicina muncii dedicat
Participarea medicului de medicina 
muncii la ședințele CSSM
Raportări anuale privind starea de 
sănătate a companiei
Raportări semestriale de accesare

inclus
inclus

inclus
inclus
inclus

inclus

inclus

Specialități medicale

Medicină Generală / Interne
consultație / control
eliberare certificate medicale / 
avize (doar în interes de serviciu)

inclus
inclus

Nefrologie
consultație  / control
ecografie

inclus
conf. Anexă Ecografii

 Neurologie
consultație / control
EEG
ecografie

inclus
inclus

conf. Anexa Ecografii

Alergologie și imunologie clinică
consultație / control
spirometrie cu test 
bronhodilatator
spirometrie simplă
teste alergice cutanate Prick

inclus
inclus

inclus
inclus

Boli infecțioase
consultație / control inclus

 Chirurgie Generală
consultație / control inclus

 Cardiologie
consultație / control
ecografie
EKG
EKG de efort
holter EKG
holter TA

inclus
conf. Anexă Ecografii

inclus
50% disc.
50% disc.
50% disc.

 Dermatologie
consultație / control
analiză lampa Wood
anestezie locală
aplicație TCA / Leziune
biopsie cutanată (manoperă)
crioterapie
crioterapie histofreezer / leziune
dermatoscopie simplă (exclus 
dermatoscopie digitală / 
dermatoscopie cu înregistrare de 
date)

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Diabet și boli metabolice
consultație / control
consiliere nutriție

 Obstetrică ginecologie
consultație / control
colposcopie
ecografie
protocol de sarcină
(conf. Anexă Protocol de Sarcină)

 Oftalmologie
consultație / control
oftalmoscopie
autorefractometrie cu cicloplegie
biomicroscopie
câmp vizual (optopol)
curs adaptare lentile de contact
examen fund de ochi
injectare subconjunctivală, 
retrobulbară de medicamente
injecție parabulbară
prescriere ochelari
tonometrie
tratamentul blefaritei cu 
blephasteam

inclus
20% disc.

conf. Anexa Ecografii
20% disc.

 Oncologie
consultație / control inclus

Ortopedie și traumatologie
consultație / control inclus

Pneumoftiziologie
consultație / control
spirometrie cu test 
bronhodilatator
spirometrie simplă

inclus
20% disc.

inclus

 ORL
consultație / control
audiometrie
laringoscopie
rinoscopie
audiometrie cu impedanță
endoscopie rigidă ORL
fibroscopie ORL

inclus
inclus
inclus
inclus

20% disc.
inclus

20% disc.

inclus
inclus
inclus
inclus

50% disc.
50% disc.

inclus
20% disc.

20% disc.
inclus
inclus

20% disc.

inclus
10% disc.

 Endocrinologie
consultație / control
ecografie

inclus
conf. Anexă Ecografii

 Hematologie
consultație / control inclus

 Gastroenterologie
consultație / control
endoscopie digestivă 
superioară (sedare, anestezie, 
examen anatomopatologic nu 
sunt incluse și se achită separat)
endoscopie digestivă inferioară 
(colonoscopie) (sedare, 
anestezie, examen 
anatomopatologic nu sunt 
incluse și se achită separat)
rectosigmoidoscopie (sedare, 
anestezie, examen 
anatomopatologic nu sunt 
incluse și se achită separat)
irigografie

inclus
inclus

20% disc.

inclus

20% disc.

Reumatologie
consultație / control
ecografie

inclus
conf. Anexa Ecografii

1 / an

10% discount

inclus
50% discount

Stomatologie
1 consultație, 1 periaj și
1 detartraj gratuit
Discount la celelalte 
servicii cu excepția 
serviciilor de ortodonție și 
implantologie

Alte consultații
Psihiatrie
Psihologie / Psihoterapie

inclus
conf. Anexă Ecografii

Urologie
consultație / control
ecografie

Medicină de Urgență

Hotline Medical - 24/7
Sfatul medicului - 24/7 (disponibil prin 
Hotline Medical)
Cameră de Gardă Adulți

Spitalul Euroclinic*: Luni-Duminică, 
08:00 - 20:00
Ponderas Academic Hospital*: 24/7

Cameră de Gardă 
Obstetrică-Ginecologie

Spitalul Băneasa*: 24/7
Spitalul Brașov*: 24/7

Cameră de Gardă 
Spitalul Cluj*: 24/7

inclus
inclus

20% disc.

20% disc.

20% disc.
20% disc.

20% disc.

* Discountul / Includerea face referire la consultul în Camera de Gardă. Investigațiile suplimentare, consumabilele / medicamentația care se administrează și analizele 
efectuate în regim de urgență nu sunt incluse.



**Discount-urile pentru serviciile medicale oferite în cadrul Spitalelor REGINA MARIA se aplică la o anexă predefinită de intervenții care este atașată la prezenta ofertă.

EXPERT ULTRA
Adulți

Teste laborator
(incluse la recomandarea medicului RM)

Bacteriologie
Biochimie
Electroforeză
Electroliți
Enzime
Examen de urină
Hematologie
Hemostază și coagulare
Hormoni
Imunologie
Markeri infecțioși
Markeri tumorali
Markeri virali
Parazitologie

inclus gratuit 
 1 / an la

recomandarea
medicului RM,

conform
Anexă Analize,

ulterior
se achită cu

50% discount

Recuperare medicală

Consult / Control
Kinetoterapie - ședință de grup
Kinetoterapie - ședință individuală
Masaj (20 / 40 / 60 min.)
Procedură electroterapie
Procedură laserterapie 
Procedură ultrasunete   
Procedură unde scurte

Gimnastică Gravide

inclus

20% discount

Imagistică

Ecografii
Abdomen
Articular
BMF
Cardio
Ginecologie
Glande salivare
Histerosonografie
Musculo-ligamento-articular
Părți moi
Pelvis
Sân
Tiroidă
Uro-genitală

Sarcină

Alte investigații complexe de imagistică - 
la recomandarea medicului RM

Computer Tomograf (CT)

Irigografie
Mamografie clasică
Mamografie digitală
Osteodensitometrie
Radiologie (peste 140 de tipuri, 
inclusiv radiologie digitală, 
exclus radiologie 
stomatologică)
Rezonanță Magnetică Nucleară 
(RMN)
Urografie

20% disc.,
cf. Anexă Imagistică

20% disc.
inclus

50% disc.
inclus
inclus

10% disc.,
cf. Anexă Imagistică

20% disc.

Inclus, 
conform 

Anexă 
Ecografii, 

la rec. 
medicului 

RM

Inclus, conform 
Protocol de Sarcină

Spitale Proprii**

Maternitate
Pachet naștere naturală
Pachet naștere cezariană
Pachet VIP
Intervenții chirurgicale și spitalizare ginecologie
Intervenții chirurgie non obstetrică-ginecologie
Campus Medical Bacău: spitalizare de zi
Spitalul REGINA MARIA Brașov

Spitalul de Chirurgie videoasistată minim-invazivă Euroclinic
Spitalul Băneasa Obstetrică - ginecologie
Spitalul Cluj

5% discount
la costul

pachetului de bază

5% disc.
5% disc.
5% disc.
5% disc.

5% disc.
5% disc.
5% disc.

Servicii speciale
Parteneriat Academic
Banca Centrală de Celule Stem 
Patient Care

One Day Check-up20% discount
10% discount

inclus

20% discount

Policlinici proprii
Peste 300 de centre partenere pe întreg teritoriul țării: lista actualizată - http://www.reginamaria.ro/policlinici-si-imagistica/clinici-partenere

1. Policlinica Lujerului
2. Policlinica Orhideea
3. Policlinica BBP (Bucharest Business Park)
4. Policlinica Aviației (Medicina Muncii)
5. Policlinica Pipera
6. Policlinica The Light
7. Policlinica Primăverii
8. Policlinica Enescu Corp A și B
9. Policlinica Băneasa
10. Policlinica Floreasca
11. Policlinica Sun Plaza
12. Policlinica Cotroceni
13. Policlinica Doamna Ghica
14. Policlinica Titu Maiorescu
15. Policlinica Victoriei
16. Policlinica Perla
17. Ambulatoriul

Ponderas Academic Hospital

18. Ambulatoriul Spitalului Euroclinic
19. Ambulatoriul Spitalului Băneasa: 

Obstetrică - Ginecologie
20. Ambulatoriul Spitalului Cluj
21. Policlinica din Campusul Medical Brașov
22. Policlinica Calea București Brașov:

Medicina Muncii
23. Policlinica Centrul Civic Brașov
24. Policlinica Craiova Universității
25. Policlinica Centrală Craiova
26. Centrul de Medicina Muncii Craiova
27. Policlinica Slatina
28. Policlinica Pasteur Cluj
29. Policlinica Muzeului Cluj
30. Policlinica Medicina Muncii Cluj
31. Policlinica Observatorului Cluj
32. Policlinica Vaida Voievod Cluj:

Medicina Muncii

33. Policlinica Centrală Pitești
34. Policlinica Brătianu Pitești
35. Policlinica Tomis Constanța
36. Policlinica Delfinariu Constanța
37. Policlinica Gastromond Constanța
38. Policlinica Pozimed Constanța
39. Policlinica din Campusul Medical Bacău
40. Policlinica Regina Maria Ploiești
41. Policlinica Lugoj
42. Policlinica din Campusul Medical Iași
43. Policlinica Timișoara - Iulius Mall
44. Policlinica Timișoara - Piața 700
45. Policlinica Piața 700 Timișoara:

Centru de Medicina Muncii 
46. Policlinica Dr. Grigoraș Timișoara
47. Policlinica din Campusul Medical

Târgu Mureș
48. Policlinica Tulcea

20% disc.
20% disc.

20% disc.
20% disc.



Discounturile se aplică doar în policlinicile proprii REGINA MARIA din București și din țară;
Pentru serviciile incluse gratuit sau cu discount este nevoie de bilet de trimitere de la un medic REGINA MARIA; 
Serviciile care nu sunt incluse în prezenta ofertă și nici în anexele detaliate aferente acesteia se plătesc integral, conform prețurilor în vigoare la momentul accesării 
acestora;
Pentru lista completă a serviciilor incluse, vă rugăm să consultați anexele atașate prezentei oferte;
Nu sunt incluse serviciile medicale pentru sterilitate, infertilitate, dorința de a avea copii, contracepție, precum și orice consecințe ale acestora, indiferent de motivația 
solicitării / efectuării acestora (prevenție, screening, investigare, monitorizare și/sau tratament);
Setul anual de analize nu se recoltează la sediul companiei;
Pachetul de naștere de bază acoperă cazarea în rezervă triplă. Discount-urile la pachetele de naștere se aplică pentru sarcină unică.
Accesarea serviciilor se va face în conformitate cu Termenii și Condițiile REGINA MARIA: https://www.reginamaria.ro/accesare-servicii-medicale

Legendă:
1 dată / an: inclus gratuit la cererea pacientului o dată pe an (un interval de minim 12 luni de la accesarea anterioară serviciului)

EXPERT ULTRA
Adulți



EXPERT ULTRA
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Anexă analize
1 / an inclus, următoarele cu 50% discount

1 Ac anti-grup sangvin A
2 Ac anti-grup sangvin B
3 Ac anti-nucleari (ANA) test calitativ (ANA)
4 Ac anti-Rh (D)
5 Ac anti-VCA IgG Epstein Barr
6 Ac anti-VCA IgM Epstein Barr
7 Acid hipuric urinar
8 Acid uric (ser)
9 Acid uric (urină)
10 AFP (alfa 1 fetoproteină)
11 Albumina (ser)
12 Albumina urinară
13 Alfa1 antitripsină (AAT)
14 Amilază (ser)
15 Amilază (urină)
16 Amoniac
17 Amprenta anală
18 Angiotensinconvertază (ACE)
19 Anti-TPO
20 Antibiogramă Streptococcus 
pneumoniae
21 Antigen Chlamydia secreție col
22 Antigen Chlamydia secreție uretră
23 Antigen Chlamydia urină
24 Antigen Chlamydia alte secreții
25 Antigen Giardia (materii fecale)
26 Apolipoproteina A1
27 Apolipoproteina B
28 APTT (Timp de tromboplastină parțial 
activată)
29 ASLO test cantitativ
30 Beta hCG
31 Bilirubină directă
32 Bilirubină indirectă
33 Bilirubină totală
34 C3 (Complement C3)
35 C4 (Complement C4)
36 CA 125 (ovar, canale biliare)
37 CA 15 / 3 (glanda mamară)
38 CA 19 / 9 (pancreas, esofag, rect)
39 Calcitonina (CALCI)
40 Calciu (urină)
41 Calciu ionic (ser)
42 CALCIU SERIC
43 CEA (antigen carcinoembriogenic)
44 Celule lupice (latex)
45 Chlamydia trachomatis Ac IgA
46 Chlamydia trachomatis Ac IgG
47 CIC (Complexe imune circulante) (C1QBI)
48 CK (Creatin fosfo-kinaza)
49 CK MB (Creatin kinaza izoenzima MB)
50 Iononogramă (sodiu, potasiu, clor)
51 Clor (ser)
52 Clor alte lichide
53 Clor (urină)
54 CMV (Citomegalovirus) Ac IgG
55 CMV (Citomegalovirus) Ac IgM

56 Colesterol total
57 Colinesterază (CHE)
58 Concentrat Leucocitar
59 Coprocitogramă
60 Coprocultură cu antibiogramă la nevoie
61 Antibiogramă - coprocultură
62 Coprocultură
63 Cortisol (ser) (CORT)
64 Creatinină (ser)
65 Creatinină (urină)
66 Crioglobuline
67 CTLF Capacitatea totală de legare a Fe
68 Determinare factor Rh(D)
69 Determinare grup sangvin (A,B,O)
70 Electroforeza hemoglobinei (HEL)
71 Electroforeza lipoproteinelor
72 Electroforeza proteinelor serice
73 Estradiol
74 Estriol neconjugat
75 Examen citologic al frotiului sanguin
76 Examen micologic alte produse biologice
77 Antifungigramă examen micologic alte 
produse
78 Examen alte produse biologice 
(microscopic, bacteriologic, antibiogramă la 
nevoie)
79 Examen microscopic alte produse 
biologice
80 Examen bacteriologic alte produse 
biologice
81 Antibiogramă alte produse biologice
82 Examen alte produse biologice 
(microscopic, bacteriologic, micologic, 
antibiogramă, antifungigramă la nevoie)
83 Examen coproparazitologic (I)
84 Examen coproparazitologic (II)
85 Examen coproparazitologic (III)
86 Examen lichide punctie (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă la nevoie)
87 Examen microscopic lichide puncție
88 Examen bacteriologic lichide puncție
89 Antibiogramă examen lichide puncție (la 
nevoie)
90 Examen lichide puncție (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă la nevoie)
91 Examen micologic lichide puncție
92 Antifungigramă examen micologic lichide 
de puncție
93 Examen lichide puncție (microscopic, 
micologic, antifungigramă la nevoie)
94 Examen microscopic dermatofiți
95 Examen microscopic exsudat faringian 
pentru fuzospirili
96 Examen microscopic pe frotiu lichid 
puncție
97 Examen microscopic secreție nazală 
pentru eozinofile
98 Examen Papanicolau convențional

99 Examen produs provenit din colecție 
purulentă (micologic, antifungigramă la 
nevoie)
100 Examen micologic produs provenit 
din colectie purulentă
101 Antifungigramă examen micologic 
colecție purulentă
102 Examen produs provenit din colecțe 
purulentă (micologic, antifungigramă la 
nevoie)
103 Examen produs provenit din colecție 
purulentă (microscopic, bacteriologic, 
antibiogramă la nevoie)
104 Examen bacteriologic produs 
provenit din colecție purulenta
105 Examen microscopic provenit din 
colecție purulentă
106 Antibiogramă examen produs 
provenit din colecție purulentă (la nevoie)
107 Examen produs provenit din colecție 
purulentă (microscopic, bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, antifungigramă 
la nevoie)
108 Examen raclat lingual (microscopic, 
micologic, antifungigramă la nevoie)
109 Examen microscopic raclat lingual
110 Examen micologic raclat lingual
111 Antifungigramă examen raclat lingual 
(la nevoie)
112 Examen Secreție Col (bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, antifungigramă 
la nevoie)
113 Examen bacteriologic secreție col
114 Examen micologic secreție col
115 Antifungigramă examen secreție col 
(la nevoie)
116 Antibiogramă examen secreție col (la 
nevoie)
117 Examen secreție mamară 
(bacteriologic, antibiogramă la nevoie)
118 Examen bacteriologic secreție 
mamară
119 Antibiogramă examen secreție 
mamară (la nevoie)
120 Examen spută (microscopic, 
micologic, antifungigramă la nevoie)
121 Examen microscopic spută
122 Antifungigramă examen micologic 
sputa (la nevoie)
123 Examen micologic spută
124 Examen spută (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă la nevoie)
125 Examen bacteriologic spută
126 Antibiogramă examen spută (la 
nevoie)
127 Examen spută (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă la nevoie)
128 Exsudat faringian (bacteriologic, 
antibiogramă la nevoie)
129 Exsudat faringian examen 
bacteriologic
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130 Antibiogramă exsudat faringian (la 
nevoie)
131 Exsudat faringian (bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, antifungigramă la 
nevoie)
132 Exsudat faringian (micologic, 
antifungigramă la nevoie)
133 Exsudat faringian examen micologic
134 Exsudat faringian - antifungigramă (la 
nevoie)
135 Exsudat nazal (bacteriologic, 
antibiogramă la nevoie)
136 Exsudat nazal examen bacteriologic
137 Antibiogramă exsudat nazal (la nevoie)
138 Fibrinogen
139 Fier (ser)
140 Fosfatază acidă prostatică
141 Fosfatază acidă totală
142 Fosfatază alcalină
143 Fosfor (ser)
144 Fosfor (urină)
145 FR (Factor reumatoid) / test cantitativ
146 FR (Factor reumatoid) / Reacția Waaler 
Rose
147 Free T3
148 Free T4
149 GGT (Gama glutamil transferază)
150 Glucoză (ser)
151 Glucoză (alte lichide)
152 Glucoză (urină)
153 HAV Ac IgM
154 HAV Ac totali
155 HBc Ac IgM (AHBCM)
156 HBc Ac totali
157 HBe Ac (AHBE)
158 Hbe Ag
159 HBs Ac
160 HBs Ag
161 HCV Ac
162 HDL Colesterol
163 HDV Ag
164 Helicobacter pylori Ac IgG / test 
cantitativ
165 Hemoglobina glicozilată / HbA1c
166 Hemoleucogramă completă
167 Hemoragii oculte / testul Adler (materii 
fecale)
168 HIV (1/2) / Ac
169 Imunoglobulina A
170 Imunoglobulina E
171 Imunoglobulina G
172 Imunoglobulina M
173 LDH (Lactat dehidrogenază)
174 LDH (Lactat dehidrogenaza) în LCR 
(lichidul cefalorahidian)
175 LDH alte lichide
176 LDL colesterol
177 LH (Hormon luteinizant)
178 Lipază (LIPA)

179 Lipide totale
180 Listeria monocytogenes Ac totali (LISK)
181 Litiu (ser) (LI)
182 Magneziu (ser)
183 Magneziu (urină)
184 Manevră recoltare
185 Microalbuminurie
186 Mycoplasma hominis / Ureaplasmă 
urealyticum (cultură, identificare, 
antibiogramă la nevoie)
187 Mycoplasma hominis / Ureaplasmă 
urealyticum cultură
188 Mycoplasma hominis / Ureaplasmă 
urealyticum identificare
189 Mycoplasma hominis / Ureaplasmă 
urealyticum antibiogramă (la nevoie)
190 Osmolaritate serică
191 Osmolaritate urinară
192 PAPP A (Proteină plasmatică asociată 
sarcinii)
193 PCR (Proteina C reactivă test cantitativ
194 PH Materii Fecale
195 Potasiu (ser)
196 Potasiu (urină)
197 Probă de digestie (materii fecale)
198 Profil lipidic (colesterol, colesterol HDL, 
LDL, trigliceride)
199 Progesteron
200 Prolactină
201 Proteine totale (ser)
202 Proteine totale (urină)
203 Proteine totale alte lichide
204 PSA (Ag specific prostatic)
205 Rubeolă Ac IgG
206 Rubeolă Ac IgM
207 Screening BLSE
208 Screening diabet gestațional
209 Screening MRSA
210 Secreție genitală (frotiu și cultură)
211 Secreție genitală frotiu
212 Secreție genitală cultură
213 Secreție mamară (bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, antifungigramă la 
nevoie)
214 Secreție mamară examen micologic
215 Secreție mamară examen bacteriologic
216 Antibiogramă secreție mamară
217 Secreție mamară antifungigramă (la 
nevoie)
218 Secreție nazală (frotiu)
219 Secreție oculară (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă la nevoie)
220 Secreție oculară microscopic
221 Secreție oculară antibiogramă (la nevoie)
222 Secreție oculară examen bacteriologic
223 Secreție oculara (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă la nevoie)
224 Secreție oculară (microscopic, micologic, 
antifungigramă la nevoie)

225 Secreție oculară examen micologic
226 Secreție oculară antifungigramă (la 
nevoie)
227 Secreție otică (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă la nevoie)
228 Secreție otică (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă la nevoie)
229 Secreție otică examen microscopic
230 Secreție otică examen bacteriologic
231 Secreție otică antibiogramă (la 
nevoie)
232 Secreție otică (microscopic, 
micologic, antifungigramă la nevoie)
233 Secreție otică examen micologic
234 Secreție otică antifungigramă (la 
nevoie)
235 Secreție șanț balano-prepuțial 
(microscopic, bacteriologic, antibiogramă 
la nevoie)
236 Secreție șanț balano-prepuțial 
(microscopic, bacteriologic, micologic, 
antibiogramă, antifungigramă la nevoie)
237 Secreție șant balano-prepuțial 
examen microscopic
238 Secreție șanț balano-prepuțial 
examen bacteriologic
239 Secreție șanț balano-prepuțial 
antifungigramă (la nevoie)
240 Examen șanț balano-prepuțial 
examen micologia
241 Examen șanț balano-prepuțial 
antifungigramă
242 Secreție șanț balano-prepuțial 
(microscopic, micologic, antifungigramă 
la nevoie)
243 Secreție uretrală (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă la nevoie)
244 Secreție uretrală microscopic
245 Secreție uretrală examen 
bacteriologic
246 Secreție uretrală examen micologic
247 Secreție uretrală antibiogramă
248 Secreție uretrală antifungigramă
249 Secreție uretrală (microscopic, 
micologic, antifungigramă la nevoie)
250 Secreție vaginală (frotiu)
251 Secreție vaginală examen 
bacteriologic
252 Secreție vaginală antibiogramă
253 Secreție vaginală (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă la nevoie)
254 Secreție vaginală examen micologic
255 Secreție vaginală antifungigramă
256 Secreție vaginală (microscopic, 
micologic, antifungigramă la nevoie)
257 Secreție vulvară (frotiu)
258 Serologie sifilis RPR test calitativ
259 Sodiu (ser)
260 Sodiu (urină)

Anexă analize
1 / an inclus, următoarele cu 50% discount
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261 Spermocultură (cu antibiogramă după 
caz)
262 Spermocultură
263 Spermocultură antibiogramă
264 Sumar de urină
265 Sediment urinar
266 Sumar de urină și sediment
267 T3 total (tri-iodotironină)
268 T4 total (tiroxină)
269 Testosteron total
270 TGO (ASAT / AST)
271 TGP (ALAT / ALT)
272 Timp de protrombină (Timp Quick) (PT, 
AP, INR)
273 Toxoplasma gondii Ac IgG
274 Toxoplasma gondii Ac IgM
275 Toxoplasma gondii IgG indice de 
aviditate (TAVGE)
276 TPHA test calitativ
277 TPHA test cantitativ
278 Trigliceride
279 TSH (Hormon tiroid stimulant)

280 TTGO 75g glucoză pulvis
281 TTGO test de toleranță la glucoză cu 2 
glicemii
282 TTGO test de toleranță la glucoză cu 4 
glicemii
283 TTGO test de toleranță la glucoză cu 5 
glicemii
284 Uree (ser)
285 Uree (urină)
286 VLDL Colesterol
287 VSH (Viteză de sedimentare a hematiilor)
288 Urocultură cu antibiogramă (la nevoie)
289 Urocultură
290 Antibiogramă urocultură
291 Urocultură examen microscopic nativ
292 Urocultură examen microscopic colorat
293 Urocultură cultură fungi
294 Antifungigramă urocultură
295 Secreție bronșică - cultură bacteriană
296 Secreție bronșică - Antibiogramă
297 Secreție bronșică - cultură fungi

298 Secreție bronșică (cultură bacteriană, 
cultură fungi, antifungigramă, 
antibiogramă la nevoie)
299 Secreție bronșică cultură bacteriană, 
antibiogramă la nevoie
300 Secreție bronșică cultură fungi, 
antifungigramă la nevoie
301 Secreție bronșică - antifungigramă
302 Lavaj bonhoalveolar- cultură 
bacteriană
303 Lavaj bonhoalveolar- cultură fungi
304 Lavaj bonhoalveolar- antibiogramă
305 Lavaj bonhoalveolar- antifungigramă
306 Aspirat bronșic cultură bacteriană
307 Aspirat bronșic cultură fungi
308 Aspirat bronșic antibiogramă
309 Aspirat bronșic antifungigramă
310 Secreție traheală cultură bacteriană
311 Secreție traheală cultură fungi
312 Secreție traheală antibiogramă
313 Secreție traheală antifungigramă

Anexă analize
1 / an inclus, următoarele cu 50% discount
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Anexă Ecografii

1. Abdomen inferior
2. Abdomen superior (inclusiv hepato-bilio-pancreatică)
3. Aparat urinar (tract urinar, inclusiv vezico-prostatică)
4. Articular (cot, umăr, genunchi, pumn, articulații mici mână, gleznă)
5. BMF (glande parotide, sublinguale, maxilare)
6. Cord
7. Doppler aparat urinar + vase renale
8. Doppler carotide - doppler cervical
9. Doppler arterial
10. Doppler arterial membre inferioare
11. Doppler arterial membre superioare
12. Doppler arterial periferic
13. Doppler duplex cervico-cerebral
14. Doppler extracranian, vase cervicale, vase cervico-cerebrale
15. Doppler transcranian cervico-cerebral
16. Doppler trunchiuri supra-aortice
17. Doppler venos
18. Doppler venos periferic
19. Doppler venos membre inferioare
20. Doppler venos membre superioare
21. Doppler renal
22. Doppler vase abdominale
23. Doppler visceral
24. Ecografie intervențională (cu prelevare țesut din sân, părți moi, tiroidă sau ficat)
25. Ecografie transvaginală
26. Glande salivare
27. Histerosonografie
28. Musculo-scheletal
29. Osteo-articular
30. Părți moi
31. Pelvis trans-abdominal (inclusiv vezico-prostatică)
32. Reconstrucție organ 3D
33. Regiune cervicală (glande submandibulare, parotide, tiroidă, paratiroide, esofag, trahee, lanțuri ganglionare)
34. Renală (doar pentru rinichi) - abdomen superior
35. Sân (mamară) bilateral
36. Scrotală (testiculară)
37. Sonoelastografie per leziune
38. Tiroidă (gât)
39. Transrectală
40. Ecografie sarcină morfologie trim. 1
41. Ecografie sarcină morfologie trim. 2
42. Ecografie sarcină morfologie trim. 3

1 / an
1 / an
1 / an
1 / an
1 / an
1 / an

20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount
20% discount

1 / an
1 / an

20% discount
1 / an
1 / an
1 / an
1 / an

20% discount
1 / an
1 / an
1 / an
1 / an

20% discount
1 / an
1 / an

20% discount
20% discount
20% discount

Note
Pentru ecografiile de sarcină - 3 poze și 1 DVD pentru eco-morfologie, doar pentru pachetele care au Protocolul de Sarcină inclus;
Poze - 3 poze incluse gratuit, restul se achită
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Anexă Imagistică

1. CT articulație (umăr, șold, genunchi, coapsă, gleznă) fără substanță 
de contrast, (2f)
2. Interpretare film CT
3. CT craniu fără substanță de contrast nonionică (1f)
4. CT sinusuri fără substanță de contrast nonionică, (2f)
5. CT ureche interna fără substanță de contrast nonionică, (2f)
6. CT regiune gat fără substanță de contrast nonionică, (2f)
7. CT torace fără substanță de contrast nonionică, (2f)
8. CT abdomen fără substanță de contrast, (2f)
9. CT pelvis fără substanță  de contrast nonionică, (2f)
10. CT cap și torace fără substanță  contrast nonionică, (3f)
11. CT abdomen / pelvis fără substanță de contrast nonionică, (3f)
12. CT torace și abdomen fără substanță de contrast nonionică 
administrată intravenos, (3f)
13. CT torace și abdomen și pelvis fără substanță  de contrast 
nonionică (3 segmente), (4f)
14. CT coloană cervicală fără substanță  de contrast nonionică, (2f)
15. CT segment de coloană vertebrală (max. 3 vertebre / spații 
intervertebrale) cu substanță de contrast nonionică administrată 
intravenos (100 ml), (2f)
16. CT segment coloană vertebrală fără substanță  de contrast 
nonionică, (1f)
17. CT bazin fără substanță  de contrast (1f)
18. Angio CT abdomen / pelvis / vase mari (2f)
19. Angio CT periferic (2f)
20. Angio CT craniu
21. Bronhoscopie virtuală CT fără substanță de contrast nonionică, 
(2f)
22. CT segment de membru (braț, antebraț) fără substanță de 
contrast nonionică, (2f)
23. CT orbite fără substanță de contrast nonionică, (1f)
24. CT cap și torace și abdomen fără substanță de contrast 
nonionică, (3f)
25. CT cap / torace / abdomen / pelvis fără substanță de contrast 
nonionică, (4f)
26. Mamografie digitală bilaterală
27. Mamografie digitală unilaterală
28. Osteodensitometrie 1 segment
29. Osteodensitometrie 2 segmente
30. Osteodensitometrie 3 segmente
31. RMN cutie toracică fără substanță de contrast
32. RMN bazin fără substanță de contrast (3f)
33. RMN fără substanță de contrast 2 regiuni anatomice (3f) (oricare 
alte 2 segmente in afară de coloană vertebrală / cap - coloană 
vertebrală)
34. RMN fără substanță de contrast 3 regiuni anatomice (3f) (oricare 
alte 3 segmente în afară de coloană vertebrală / cap - coloană 
vertebrală)
35. RMN neurocraniu fără substanță de contrast, (2f)
36. RMN viscero craniu fără substanță de contrast, (2f)
37. RMN orbite fără substanță de contrast, (2f)
38. RMN sinusuri fără substanță de contrast (2f)
39. RMN regiune cervicală fără substanță de contrast (2f)
40. RMN coloană toracală fără substanță de contrast (2f)
41. RMN coloană lombară fără substanță de contrast (2f)
42. RMN cap și coloană cervicală fără substanță de contrast (3f)
43. RMN coloană cervicală și coloană toracală fără substanță de 
contrast (3f)

44. RMN coloană vertebrală totală fără substanță de contrast (4f)
45. RMN cap și coloană vertebrală totală fără substanță de contrast 
(4f)
46. RMN plex brahial fără substanță de contrast (2f)
47. RMN perete toracic fără substanță de contrast (2f)
48. RMN segment membru fără substanță de contrast (coapsă, braț, 
antebraț) (3f)
49. RMN articulații fără substanță de contrast (umăr, pumn, 
genunchi, gleznă) (3f)
50. RMN etaj abdominal superior fără substanță de contrast (3f)
51. RMN pelvis fără substanță de contrast (3f)
52. RMN abdomen / pelvis fără substanță de contrast (3f)
53. RMN ficat fără substanță de contrast (3f)
54. Colangio-RMN fără substanță de contrast (1s)
55. RMN rinichi fără substanță de contrast (2f)
56. RMN coloană cervicală fără substanță de contrast (2f)
57. RMN coloană cervicală și coloană lombară fără substanță de 
contrast (3f)
58. RMN coloană toracală și coloană lombară fără substanță de 
contrast (3f)
59. RMN craniu și os temporal fără substanță de contrast (3f)
60. RMN craniu și angiografie RM fără substanță de contrast (2f)
61. RMN craniu și angio-RM venos (2f)
62. RMN craniu cu angiografie arterială și angiografie venoasă fără 
substanță de contrast (3f)
63. RMN ficat fără substanță de contrast - Colangiografie RM (4f)
64. RMN rinichi - vezică urinară - uro-RM (3f) cu substanță de 
contrast 2 segmente
65. RMN suprarenale fără substanță de contrast (2f)
66. RMN pancreas fără substanță de contrast (1s) (2f)
67. RMN prostata fără substanță de contrast (2f)
68. RMN neurocraniu - spectroscopie (2f) fără contrast
69. RMN neurocraniu - DTI - tractografie 3D (2f) fără contrast
70. RMN coloană lombară / articulație sacro-iliace fără substanță de 
contrast (4f) (2s)
71. RMN rinichi, vezică urinară - uro-RM fără substanță de contrast 
(2s) (2f)
72. RMN neurocraniu / spectroscopie / DTI fără substanță de 
contrast (1s) (3f)
73. Uro-RM (2f) fără contrast
74. RMN articulații fără substanță de contrast (genunchi)
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Anexă Intervenții chirurgicale

1. Cura chirurgicală a varicelor (Crosectomie + 
Stripping)
2. Cura chirurgicală varice hidrostatice metoda Chiva 
bilaterală
3. Cura chirurgicală varice hidrostatice metoda Chiva 
unilaterală
4. Ablație lipom voluminos cu Ag Iv
5. Ablație lipom voluminos cu anestezie locală
6. Abces
7. Ablație granulom corp strain (dimensiune mare)
8. Ablație granulom corp strain (dimensiune mică)
9. Ablație lipom mediu cu Ag Iv
10. Ablație lipom mediu cu anestezie locală
11. Ablație tumoră țesut celular subcutanat (chist 
sebaceu, lipom mic) cu Ag Iv
12. Ablație tumoră țesut celular subcutanat (chist 
sebaceu, lipom mic) cu anestezie locală
13. Adezioliza pelvină laparoscopică
14. Apendicectomia
15. Apendicectomia laparoscopică
16. Biopsie canal anal au Ag Iv
17. Colecistectomia laparoscopica
18. Cura chirurgicală a herniei inghinale bilaterale
19. Dilatație anală
20. Drenajul abcesului perianal
21. Excizia polipului anal
22. Excizie corp strain și sutură direct (anestezie locală)
23. Excizie nev pigmentar
24. Excizie tumoretă antebraț
25. Excizie tumori regiune fesieră cu anestezie 
generală sau rahi-anestezie
26. Excizie veruci (negi) cu anestezie locală
27. Fistulă perianală
28. Fistulă perianală recidivată
29. Fisură anală
30. Hemoroidectomiă
31. Hemoroizi externi
32. Hidrosadenită
33. Tumorectomie diagnostică / terapeutică sân
34. Unghie încarnată bilateral
35. Unghie încarnată unilateral
36. Biopsia deschisă a sânului
37. Excizia leziunilor sânului (sectorectomie)
38. Biopsie de col uterin
39. Biopsie de endometru

5% discount

5% discount

5% discount

5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount

5% discount

5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount

5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount

5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount

5% discount

5% discount

5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount

5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount

5% discount

5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount
5% discount

Discountul se aplică la costul pachetului de intervenții chirurgicale care acoperă:
 Cazare în rezervă standard a Spitalului în cuantum de zile prestabilite pentru fiecare 

intervenție chirurgicală;
 Servicii catering incluse în prețul de cazare – meniu prestabilit de echipa medicală;
 Onorariile profesionale standard pentru echipa operatorie disponibilă la momentul 

respectiv (lista este pusă la dispoziția pacientului la momentul internării);
 Materiale sanitare și medicamente pe perioada de spitalizare predefinită aferentă 

fiecărei intervenții, în limite standard;
 Investigații medicale efectuate pe perioada de spitalizare predefinite pentru fiecare 

intervenție, în limite standard.
Serviciile care nu sunt incluse în pachetul standard al intervenției chirurgicale se 
achită după cum urmează:
 Cazarea suplimentară: depășirea perioadei de spitalizare inclusă în pachet se achită 

integral;
 În cazul în care se optează pentru cazare în rezeva VIP se va aplica o diferență de

cost / noapte care se achită integral. Cazarea în rezerva VIP este posibilă în funcție 
de disponibilitatea de la momentul internării în Spital;

 Onorariile suplimentare ale echipei medicale se achită integral;
 Serviciile medicale efectuate pe întreg episodul de spitalizare vor beneficia de 

discountul aferent intervenției, și nu de discounturile pentru prestarea serviciilor 
respective în ambulatoriu conform abonamentului;

 În cazul depășirii valorilor standard de materiale sanitare și medicamente incluse în 
pachetul standard al intervenției, acestea se achită integral;

 Materialele sanitare speciale (plase hernie, implanturi, stenturi, dispozitive intrauterine, 
stappler, kit bariatrie, etc.) se achită integral;

 Serviciile medicale externalizate se achită integral (spre ex.: analize recoltate în SCUB 
sau transportul cu ambulanța).

Spitalizare medicală (unde nu există intervenții chirurgicale):
 Pentru spitalizare (cazare și masă) se aplică discountul aferent Abonamentului de bază– 

Secțiunea Spitale Proprii;
 Serviciile medicale efectuate în cadrul episodului de spitalizare vor beneficia de 

discountul aferent Abonamentului de bază - Secțiunea Spitale Proprii;
 Materialele sanitare și medicamentele recomandate și utilizate în cadrul episodului de 

spitalizare se achită integral.

40. Biopsie de vulvă
41. Conizație de col uterin
42. Chiuretajul aspirativ al cavității uterine
43. Dilatarea colului uterin
44. Electrocauterizări col uterin-ERAD
45. Excizia polipilor endouterini prin histeroscopie
46. Extragere și montare sterilet
47. Histeroscopia diagnostică
48. Histeroscopie cu intervenție intrauterină
49. Histeroscopie cu intervenție intrauterină asistată 
laparoscopic
50. Îndepărtarea laparoscopică a chistului ovarian, 
bilateral
51. Îndepărtarea laparoscopică a chistului ovarian, 
unilateral
52. Intervenție perineu
53. Marsupializare
54. Miomectomia uterină prin laparoscopie
55. Polipectomia la nivelul colului uterin
56. Rezecția histeroscopică a endometrului
57. Salpingectomia laparoscopică bilaterală
58. Sterilizare prin laparoscopie
59. Sutură la nivelul colului uterin (cerclaj)
60. Tratamentul chistului glandei Bartholin
61. Amigdalectomie (tonsilectomia fără 
adenoidectomie)
62. Antrostomia maxilară intranazală, bilaterală
63. Etmoidectomie bilaterală
64. Polipectomie nazală
65. Septoplastia
66. Sfenoidotomia
67. Turbinotomie (secționarea cornetelor foselor 
nazale)
68. Vegetații adenoidene – polipi (adenoidectomia 
fără tonsilectomie)
69. Artroscopia genunchiului
70. Fracturi diafiză femurală
71. Fracturi metacarpiene
72. Fracturi metatarsiene
73. Meniscectomia artroscopică a genunchiului
74. Operație Hallux Valgus (monturi) bilateral
75. Osteosinteză, neclasificată în altă parte
76. Circumcizia la bărbat

Notă: Prevederile prezentei Anexe nu se aplică pentru cazurile de spitalizare efectuate prin CNAS.



Serviciu medical

Număr
servicii

incluse în
Trim. 1

(săpt. 01-13)

1. Consult obstetrică-ginecologie

2. Grup sanguin + Rh

3. Anticorpi anti grup / Rh

4. Ig Anti D (vaccin RHOPHYLAC): manevră 
(vaccinul se achita integral)

5. Hemoleucogramă completă

6. Glicemie

7. Test diabet gestațional 75 g / 2 ore

8. Timp Quick 

9. APTT

10. Test Lues (VDRL sau RPR sau TPHA)

11. Ac anti-HIV

12. Ag HBs

13. Ac anti-HCV

14. Rubella IgG + IgM

15. Toxoplasma IgG + IgM

16. CMV (Citomegal virus) IgG + IgM

17. TSH

18. Free T4 (fT4)

19. Sumar de urină

20. Urocultură

21. Streptococ grup B din secreția vaginală 
(frotiu + cultură)

22. Mycoplasma hominis + ureaplasmă 
(cultură, identificare, antibiogramă la nevoie

23. Ag Chlamydia

24. Examen Papanicolau convențional

25. Dublu test (Screening prenatal trim. 1) 
metoda Prișca: analize de sânge

26. Triplu test (Screening prenatal trim. 2): 
analize de sânge

27. Ecografie confirmare sarcină

28. Ecografie morfologie de sarcină (1)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

4

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Număr
servicii

incluse în
Trim. 2

(săpt. 14-27)

Observații Observații

Număr
servicii

incluse în
Trim. 3

(săpt. 28-40)

4

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Observații

doar la recom. 
medicului curant 

ginecolog, justificat de 
arg. medicale

doar la recom. 
medicului curant 

ginecolog, justificat de 
arg. medicale (Rh neg.)

doar la recom. 
medicului curant 

ginecolog, justificat de 
arg. medicale (Rh neg.)

doar la recom. 
medicului curant 

ginecolog, justificat de 
arg. medicale

1 consult luare în evidență
2 consulturi urm. sarcină

doar la recom. 
medicului curant 

ginecolog, justificat de 
arg. medicale

doar dacă nu a fost 
efectuat Dublu test

eco morfologie Triplu 
test: doar dacă nu a fost 

efectuat Dublu test

1

1
(morfologie)
1 (eco morf. 
Triplu test)

0
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Anexă Protocol de Sarcină

 (1)  Protocolul de sarcină include doar ecografiile morfologice de mai sus pentru sarcină unică.

Pentru sarcinile multiple, la ecografiile incluse în protocol se aplică următoarele discounturi:
Sarcină gemelară: 50%
Sarcină multiplă cu 3 sau multi feți: 30%

Calculul de risc (dublu sau triplu test) nu este inclus (pacienta achită integral);

Dublu test efectuat prin metoda FMF sau FMF 2013: nu este inclus (pacienta achită integral analizele de laborator, ecografia și calculul de risc);

Serviciile medicale ce nu sunt menționate în acest protocol și care sunt efectuate pentru urmărirea sarcinii nu sunt incluse (pacienta achită integral).

Notă: Recomandăm pacientelor să discute cu medicul curant despre investigațiile necesare pe parcursul sarcinii și perioadele recomandate pentru efectuarea acestora,
astfel încât pentru serviciile medicale ce trebuie efectuate la o anumită vârstă a sarcinii, programarea să fie făcută din timp.


