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CATALOGUL TARIFELOR UNICE 
la serviciile medicale prestate populaţiei în cadrul CREPOR (actualizat) 

 
 

Cod 
Denumirea u.m. Preţ catalog 

lei 
Servicii medicale de profil general   

Proceduri medicale oferite în policlinică   

503 Profesor, doctor habilitat în ştiinţe medicale cons. 165 
504 Conferenţiar, doctor în ştiinţe medicale cons. 140 
505 Consultaţia medicului specialist cons. 90 
506 Consultaţie medicului specialist (repetată) cons. 56 
541 Măsurarea tensiunii arteriale proc. 4 
545 Blocada epidurală paravertebrală a nervilor cranieni(spinali) proc. 12 

546.1 Extenzie uscată computerizată* proc. 102 
548 Psihoterapie individuală şed. 28 
549 Psihoterapie în grup şed. 6 
551 Injecţie intraarticulară proc. 11 
593 Consultarea psihologică şed. 98 
594 Consilierea psihologică şed. 67 
625 Recoltarea frotiului proc. 24 
633 Captarea secretului prostatei proc. 36 

 a)otorinolaringologie   

658 Examinarea auzului cu audiometrie verbală exam. 16 
659 Audiometria (cu audiometrul) exam. 56 
662 Sanarea urechilor prin insuflare proc. 17 
664 Reeducarea funcţiei auditive proc. 18 
666 Audiometria bolnavilor proc. 14 
667 Spălarea lacunelor amigdaline cu substanţe ( de către medic) proc. 70 
668 Lavajul nazal proc. 14 
669 Lavajul laringelui proc. 14 
671 Instilaţii cu medicamente în laringe proc. 35 
677 Spălarea sinusului maxilar (metoda vaselor comunicante) proc. 70 
680 Extragerea prin spălare a cerumenului proc. 70 
681 Spălarea urechii medii cu substanţe medicamentoase proc. 70 
682 Masajul pneumatic al membrane timpanice proc. 17 
690 Examinarea statusului otolaringologic exam. 24 
691 Acumetria fonică exam. 6 
692 Acumetria instrumentală(Camerton) exam. 6 

 b) oftalmologie   

715 Examinarea acuităţii vizuale exam. 35 
721 Tonometria ochiului proc. 52 
725 Oftalmoscopie directă proc. 122 
726 Corecţia optică aeriană simplă proc. 52 
728 Biomicroscopie proc. 90 

 c) urologie   

758 Instilaţii în uretra posterioară proc. 29 
759 Instilaţii în vezica urinară la femei proc. 30 
760 Instilaţii în vezica urinară la bărbaţi proc. 41 
761 Masajul prostatei proc. 52 
954 Tuseul rectal proc. 26 



 d) terapie specializată   

773 Puncţie intraarticulară cu tratament proc. 22 
774 Puncţie intraarticulară în laxaj articular proc. 16 
776 Blocadă paravertebrală proc. 55 
777 Blocadă paranevrală proc. 55 

 e) chirurgie generală   

921 Desecţia şi tratamentul abceselor viz. 115 
922 Desecţia şi tratamentul flegmonului viz. 135 
923 Desecţia şi tratamentul furunculului viz. 95 
924 Desecţia şi tratamentul panariţiului viz. 85 
931 Pansament (cu medicamente) viz. 42 

 Diagnosticul funcţional   

 a) investigaţii electrocardiografice   

984 Electrocardiografia în stare de repaos (12 derivaţii) invest. 52 
988 Electrocardiografia la patul bolnavului (în staţionar) invest. 72 
990 Descrierea ECG de catre medic descr. 16 
991 Descrierea unei serii de electrocardiograme de către medic descr. 28 
1016 Electroencefalografia computerizată cu teste funcționale invest. 145 

 b) investigaţii ecografice   

1040 Aprecierea ultrasonografică a rezidiului vezical exam. 61 
1050.10. Ecografia hepatobiliară (2D) exam. 168 
1050.11. Ecografia hepatobiliară (2D) + Doppler exam. 249 
1050.14. Ecografia pancreasului cu 2 D în scară gri + Doppler exam. 238 
1050.17. Ecografia splinei cu 2 D în scară gri + Doppler exam. 238 
1050.19. Ecografia sistemului urinar (2D) exam. 171 
1050.20. Ecografia sistemului urinar (2D) + Doppler exam. 332 
1050.22. Examen ecografic ginecologic transabdominal (2D) exam. 171 
1050.23. Examen ecografic ginecologic transabdominal (2D) +Doppler exam. 291 
1050.25. Examen ecografic ginecologic transvaginal (2D) exam. 248 
1050.26. Examen ecografic ginecologic transvaginal (2D) + Doppler exam. 328 
1050.29. Ecografia vezicii urinare cu 2 D în scară gri + Doppler exam. 278 
1050.31. Examen ecografic al glandei tiroide cu 2 D în scară gri exam. 191 
1050.32. Examen ecografic al glandei tiroide cu 2 D în scară gri + Doppler exam. 311 
1050.34. Examen ecografic al glandei mamare cu 2 D în scară gri exam. 168 
1050.35. Examen ecografic al glandei mamare cu 2 D în scară gri + Doppler exam. 248 
1050.37. Examen ecografic al prostatei (transrectal) sonda biplan cu 2 D în scară exam. 168 
1050.38. Examen ecografic al prostatei (transrectal) sonda biplan cu 2 D în scară  

gri + Doppler 
exam. 248 

1050.40. Aprecierea colecţiilor libere în una din cavităţi (spaţiul pleural) cu 2 D în  
scară gri 

exam. 135 

1050.43 Examen ecografic al scrotului cu 2D în scară gri exam. 154 
1050,44 Examen ecografic al scrotului cu 2D în scară gri +Doppler exam. 238 
1050,46 Examen ecografic al penisului cu 2D în scară gri exam. 128 
1050,47 Examen ecografic al penisului cu 2D în scară gri + Doppler exam. 238 
1050.49. Examen ecografic musculosheletal al unei zone – articulaţie anatomice cu 

2 D în scară gri 
exam. 181 

1050.50. 
Examen ecografic musculosheletal al unei zone – articulaţie anatomice cu 
2 D în scară gri + Doppler exam. 295 

1050.52. 
Examen ecografic al ţesuturilor moi şi ganglionilor limfatici ai unei zone 
anatomice cu 2 D în scară gri exam. 181 



1050.53. 
Examen ecografic al ţesuturilor moi şi ganglionilor limfatici ai unei zone 
anatomice cu 2 D în scară gri + Doppler exam. 295 

1050.60 Ecografia organelor abdominale (ficatul, pancreasul, splina)(2D) exam. 211 
1050.61 Ecografia organelor abdominale + sistemul urinar (2D) exam. 297 
1050.62 Ecografia organelor abdominale + sistemul urinar +ginecologie(2D) exam. 382 

Sonodoplerografia   

1052 Sonodoplerografia vaselor extracraniene (2D + Doppler ) exam. 94 
1055 Sonodopplerografia vaselor membrelor superioare (Doppler spectral) exam. 45 
1056 Sonodopplerografia vaselor membrelor superioare (2D + Doppler) exam. 82 
1057 Sonodopplerografia vaselor membrelor inferioare (Doppler spectral) exam. 56 
1058 Sonodopplerografia vaselor membrelor inferioare (2D + Doppler ) exam. 88 
1059 Sonodopplerografia vaselor unui sistem de organe (hepatolienal/renal /inte exam. 59 
1064 Examinarea în regim power Dopler a unui organ exam. 41 

 Cercetări rontghendiagnostice   

1089.1 Radiografia laringelui 8x10 (20x24)-1 în regim digital exam. 137 
1095.1 Radiografia cutiei toracice,10x12 în regim digital exam. 128 
1095.2 Radiografia cutiei toracice, 8x10 (20x24)-1 în regim digital exam. 174 
1095.3 Radiografia cutiei toracice, 11x14 (27x35)-1 în regim digital exam. 132 
1095.4 Radiografia cutiei toracice, 14x17 (35x43)-1 in regim digital exam. 199 
1099.1 Radiografia cutiei toracice în două incidenţe 8x10 (20x24) l în regim digita exam. 130 
1099.2 Radiografia cutiei toracice în două incidenţe 8x10 (20x24) 2 în regim digit exam. 152 
1099.3 Radiografia cutiei toracice în două incidenţe - 11x14 (27x35)-2 în regim di exam. 176 
1099.4 Radiografia cutiei toracice în două incidenţe14x17 (35x43)-1 în regim digi exam. 236 
1099.5 Radiografia cutiei toracice în două incidenţe14x17 (35x43)-2 în regim digi exam. 205 
1102.2 Radiografia cutiei toracice în trei incidenţe 11x14 (27x35)-2 în regim digit exam. 337 
1161.1 Radiografia craniului - 8x10 (20x24)-1 în regim digital invest. 174 
1163.1 Radiografia orbitelor, claviculei (separat) -10 x 10in(20x24)-1 în regi invest. 174 
1164.1 Radiografia cavităţii orbitale (cu proteza Baltin etc.) -11 x14in(27x35)-1 în invest. 154 

 

 
Cod Denumirea u.m. Preţ catalog 

lei 
1166.1 Radiografia sinusurilor paranazale - 8x10 (20x24)-1 în regim digital invest. 174 
1167.1 Radiografia oaselor temporale după Shuler, Mayor, Steenvers etc. - 11x14 

(27x35)-1 în regim digital invest. 
149 

1168.1 Radiografia articulaţiei temporo-mandibulare - 8x10 (20x24)-1 în regim di invest. 133 
1169.1 Radiografia articulaţiei temporo-mandibulare - 11 x14 (27x35)-1 în regim invest. 144 
1170.1 Radiografia mandibulei - 8x10 (20x24)-1 în regim digital invest. 133 
1171.1 Radiografia omoplatului în două incidenţe - 11x14 (27x35)-1 în regim digi invest. 144 
1172.1 Radiografia şeii turceşti - 8x10 (20x24) -în regim digital invest. 174 
1173.1 Radiografia oaselor nazale în două incidenţe - 8x10in(20x24)-1 în regim di invest. 212 
1174.1 Radiografia C1 prin gura deschisă - 8x10 (20x24)-1 în regim digital invest. 174 
1176.1 Radiografia funcțională a regiuni cerv.a col. vertebr. în 2 incid.- 8 invest. 149 
1177.1 Radiografia regiuni cervicale a col. vertebr. cu probe funcț.în 2 invest. 339 
1178.1 Radiografia reg toracice a col. vertebr. în 2 incid.- 11 x14 (27x35)-1 în regi invest. 206 
1180.1 Radiografia reg.lombare a col. vertebr. în 2 incid.- 11 x14 (27x35)-1 invest. 206 
1181.1 Radiografia reg.lombare a col. vertebr.cu probe funcț. în 3 incid.- 14 

x17 (35x43)-1 în regim digital invest. 156 

1182.1 Radiografia osului sacral a coccisului în două incidenţe - invest. 206 
1183.1 Radiografia articulaţiilor șoldului într-o incidenţă - 8x10 (20x24)-1 invest. 169 
1184.1 Radiografia articulaţiilor șoldului în două incidenţe - 11x14 (27x35)- invest. 228 
1185.1 Radiografia oaselor bazinului într-o incidenţă - 11x14 (27x35)-1 în invest. 144 



1186.1 Radiografia oaselor bazinului într-o incidenţă - 14x17 (35x43)-1 în invest. 185 
1187.1 Radiografia articulaţiei humerale în două incidenţe - 8x10 (20x24)-1 invest. 206 
1188.1 Radiografia oaselor brațului în două incidenţe - 11x14 (27x35)-1 în invest. 206 
1189.1 Radiografia oaselor antebrațului în două incidenţe - 11x14 (27x35)- invest. 206 
1190.1 Radiografia articulaţiei cotului în două incidenţe - 8x10 (20x24)-1 invest. 185 
1191.1 Radiografia articulaţiei radio-carpiene în două incidenţe - 8x10 invest. 185 
1192.1 Radiografia mînii în două incidenţe - 8x10 (20x24)-1 în regim digital invest. 185 
1193.1 Radiografia femurului în două incidenţe - 11x14 (27x35)-1 în regim invest. 206 
1194.1 Radiografia articulaţiilor genunchiului în două incidenţe - 11x14 invest. 185 
1195.1 Radiografia gambei în două incidenţe - 11x14 (27x35)-1 în regim di invest. 206 
1196.1 Radiografia articulaţiei talocrurale în două incidenţe - 8x10 (20x24)- invest. 185 
1197.1 Radiografia plantei în două incidenţe - 8x10 (20x24)-1 în regim digit invest. 206 
1198.1 Radiografia articulaţiilor sacro-iliace într-o incidenţă - 8x10 (20x24)-1 în r invest. 169 

 

 
Cod Denumirea u.m. 

Preţ catalog 
lei 

1199.1 Radiografia osului pubian într-o incidenţă - 8x10(20x24)-1 în regim digital invest. 130 
1200.1 Radiografia axială a rotulei în trei incidenţe - 8x10(20x24)-1 în regim digit invest. 133 
1201.1 Radiografia calcaneului într-o incidenţă - 8x10(20x24)-1 în regim digital invest. 130 
1202.1 Radiografia calcaneului în două incidenţe - 8x10 (20x24)-1 în regim digita invest. 206 
1203.1 Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidenţe - 8x10in(20x24)-1 î invest. 206 
1207.1 Haimorografia, - 8x10 (20x24)-1 în regim digital invest. 146 
1380.1 Plantopodografia fotometrică invest. 150 

Proceduri fizioterapeutice efectuate în secţiile (cabinetele) fizioterapie   

1382.4 Consultaţia medicului reabilitolog prim. 45 
 a) electroterapie   

1385 Galvanizarea proc. 11 
1386 Galvanizarea patrucelulara proc. 12 
1387 Baie hidrogalvanica proc. 13 

1387.1 Baie hidrogalvanica patrucelulară ATM-13 proc. 50 
1389 Electroforeză medicamentoasă (cu orişice formă de curent) proc. 24 
1390 Electroforeză cavitară proc. 16 

1391.1 Stimularea electrică proc. 15 
1393 Somnul electric proc. 52 
1394 Curenţii diadinamici proc. 13 
1395 Amplipulsterapia proc. 25 
1400 Darsonvalizare totală proc. 9 
1401 Stimularea electronervoasă transcutanată (ECM, Neirodin-10) proc. 43 
1404 Aeroionoterapia proc. 8 

1405.6 Magnetoterapie generală cu curenți de joasă frecvență cu durata de 6 min. proc. 31 
1405.7 Magnetoterapie generală cu curenți de joasă frecvență cu durata de 7 min. proc. 51 
1405.8 Magnetoterapie generală cu curenți de joasă frecvență cu durata de 8 min. proc. 78 
1407 Cîmp electric alternativ de frecvenţa 27,12 MHZ şi 40,68 MHZ (unde ultra proc. 8 

1407.1 TCARE - terapie proc. 125 
1408 Cîmp electromagnetic (microunde decimetr. lungi, scurte şi milimetrice) proc. 9 

 b) aerosolo- şi electro-aerosoloterapia   

1413 Aerosoloterapia individuală proc. 8 
1415.1 Spelioterapie cu sare de Himalaia proc. 50 
1416 Electro - aerosoloterapia individuală proc. 19 

 c) fototerapia   



1420 Iradiere cu raze ultraviolete - locală şi generală proc. 8 
1421 Iradiere cu raze infraroşii şi vizibile proc. 8 
1422 Iradiere cu raze laser proc. 11 
1423 Baie de lumină, PUVA-terapia proc. 31 
1424 Iradiere cavitară cu raze laser proc. 11 
1425 Raze ultraviolete (tubus) proc. 14 

 d) terapia cu energie mecanică   

1426 Ultrasonoterapia proc. 9 
1427 Ultrafonoforeza proc. 20 
1428 Vibroterapia proc. 14 

1428.1 Masaj fotoliu mecanic proc. 27 
1428.2 Masaj pat Nuga - Best proc. 82 
1429.1 Presoterapie membru superior/inferior(drenaj limfatic) proc. 44 
1429.2 Presoterapie abdomen (drenaj limfatic)  86 

 e) termoterapie   

1432 Aplicaţie cu parafină şi ozocherită cu suprafaţă mică proc. 18 
1433 Aplicaţie cu parafină şi ozocherită cu suprafaţă medie proc. 21 
1434 Aplicaţie cu parafină şi ozocherită cu suprafaţă mare proc. 26 
1435 Aplicaţie cu parafină (suprafaţă mica) proc. 19 

 f) hidro şi balneoterapia   

1439 Duşuri (diverse) proc. 14 
1439.1 Duş ascendent proc. 40 
1439.2 Duş circular proc. 65 
1439.3 Duş Sarco proc. 75 
1440.1 Duş-masaj subacvatic in cada balneolog."Gheizer", VB-02 proc. 100 

 

 
Cod Denumirea u.m. Preţ catalog 

lei 
1442 Baie cu sare de mare (2 kg) proc. 78 

1442.05 Baie uscata cu CO2 proc. 70 
1443 Baie cu extract de conifere proc. 20 
1444 Baie de conifere cu sare de mare proc. 41 
1445 Extensiune subacvatica proc. 41 

1445.1 Extensiune subacvatica, ghidata de kinetoterapeut proc. 150 
1448 Baia cu sare proc. 28 

1448.2 Baia turbulentă pentru membrele inferioare proc. 45 
1448.3 Baia turbulentă pentru membrele superioare proc. 43 
1448.5 Baia turbulentă generală proc. 80 
1448.4 Sauna (durata 60') proc. 200 

    

1454.1 Oxigenoterapie prin Coctail, cu suc natural proc. 10 
1460 Iradiere prin piele a sîngelui cu raze laser proc. 26 

 g) masaj curativ   

1464 Masajul regiunii capului proc. 11 
1465 Masajul regiunii cervicale proc. 10 
1466 Masajul regiunii gulerului proc. 28 
1467 Masajul unui membru superior proc. 12 
1468 Masajul unui membru superior, regiunilor umăr, scapulare proc. 34 
1469 Masajul cutiei toracice proc. 16 
1470 Masajul spatelui proc. 28 

1470.2 Masaj integral al spatelui proc. 120 
1471 Masajul regiunii abdominale proc. 10 



1472 Masajul regiunii lombare şi sacrale proc. 12 
1473 Masajul regiunii lombare proc. 11 
1474 Masajul regiunii cervico-toracice a coloanei vertebrale proc. 15 
1475 Masajul coloanei vertebrale proc. 16 
1476 Masajul membrului inferior proc. 28 
1477 Masajul regiunii lombare şi membrului inferior proc. 15 
1478 Masajul unei articulaţii proc. 9 
1480 Masajul mînii şi antebraţului proc. 11 
1481 Masajul piciorului şi gleznei proc. 11 
1482 Masajul feţei proc. 11 
1483 Masaj segmentar -punctiform proc. 20 

 h) kinetoterapia   

1484 Kinetoterapie curative supravegheată de medicul kinetoterapeut sau 
efectuată de specialistul cu stu 

 
şed. 

25 

1485 specialistul cu studii medii şed. 20 
1486 Kinetoterapie în grup, cu asistenta de kinetoterapie sau specialistul cu stud şed. 15 

1486.5 Hidrokinetoterapia şed. 80 
1486.1 Mecanoterapie (ocupaţii la aparatele training) şed. 47 

 g )fitoterapie   

 1502.2 Terapie cu unde de șoc proc. 80 
1507.1 Fitoterapie prin ceaiuri proc. 13 

 Investigații de laborator   

 a) determinarea parametrilor clinici   

1518 Analiza generală a sîngelui analiza 75 
1519 Dozarea hemoglobinei analiza 15 
1520 Numărătoarea eritrocitelor analiza 15 
1521 Numărătoarea leucocitelor analiza 11 
1522 Formula leucocitară analiza 34 
1523 Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) analiza 14 
1530 Determinarea timpului de coagulare a sîngelui Lee-Wait analiza 13 
1531 Numărătoarea trombocitelor analiza 35 
1532 Determinarea timpului de sîngerare analiza 12 
1535 Analiza generală a urinei analiza 44 
1536 Dozarea glucozei în urină analiza 19 
1544 Determinarea proteinei nictermerale în urină analiza 34 

 b) determinarea parametrilor biochimici   

1594 Dozarea fosfatazei alcaline în ser analiza 20 
1598 Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser analiza 20 
1600 Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser analiza 20 
1601 Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser analiza 20 
1602 Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metodă cinetică) analiza 23 

 

 
Cod Denumirea u.m. Preţ catalog 

lei 
1609 Dozarea ureei analiza 20 
1610 Dozarea creatininei în ser sau urină analiza 19 
1612 Dozarea glucozei analiza 19 
1613 Determinarea profilului glucozuric analiza 28 
1617 Dozarea hemoglobinei glicolizate analiza 64 
1618 Dozarea proteinei totale analiza 21 
1619 Dozarea albuminei în ser analiza 20 
1621 Proba cu timol analiza 7 



1622 Dozarea trigliceridelor analiza 20 
1623 Dozarea colesterolului analiza 20 
1624 Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) analiza 41 
1625 Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) analiza 45 
1631 Dozarea b-lipoproteinelor analiza 7 
1632 Dozarea bilirubinei totale analiza 20 
1633 Dozarea bilirubinei directe analiza 20 
1634 Dozarea acidului uric analiza 22 
1652 Indexul protrombinic analiza 33 
1653 Fibrinogenul analiza 21 
1876 Investigaţia serului în RMP(microreacţia) analiza 18 

 Servicii medicale acordate în Staţionar   

2192 Asistenţă medicală spitalicească fără aliment.si medicamente zi/pat 209 
2192.3 Asistenţă medicală spitalicească cu alimentare si medicam.conform normat zi/pat 343,23 
2192.4 Asistenţă medicală spitalicească de zi zi/pat 195 

 


