
Nr. crt. Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Tariful, lei

CAPITOLUL B SERVICII MEDICALE DE PROFIL GENERAL

XI. Diagnosticul funcţional

1. Investigaţii electrocardiografice

984 Electrocardiografia în stare de repaos (12 derivaţii) 1 procedură 52

990 Descrierea electrocardiogramei de către medic 1 descriere 16

2. Investigaţii reografîce

1002 Reografia computerizată 1 investigaţie 125

3. Investigaţii ale funcţiei ventilaţiei pulmonare

1004 Spirografia 1 investigaţie 53

* 1005
Spirografia, investigaţie suplimentară cu test farmacologic sau funcţional (pentru 

fiecare înregistrare, fără preţul preparatului farmacologic)
1 investigaţie 67

1006 Spirografia şi pneumotahografia (curba debit/volum) 1 investigaţie 94

5. Metode de monitorizare ambulatorie

1011 Monitorizare ambulatorie ECG (Holter) pînă la 24 ore 1 investigaţie 252

1013 Monitorizarea tensiunii arteriale pînă la 24 ore 1 investigaţie 198

6. Electroencefalografia

1016
Electroencefalografia computerizată cu teste funcţionale (hiperventilaţie şi 

stimulare optică)
1 investigaţie 145

1016.2. Electroencefalografia computerizată cu monitorizare video 1 investigaţie 349

7. Ecoencefalografîa

1019 Ecoencefalografia computerizată 1 investigaţie 152

XII. Investigaţii ecografice

1050.70 Osteodensitometrie computerizata 1 examinare 121

1. Sonodopplerografia

1053 Sonodopplerografia vaselor extracraniene şi intracraniene (Doppler spectral) 1 examinare 180

CAPITOLUL C SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN STAŢIONAR *

II. Endoscopie diagnostică, curativă şi operatorie

2263. Esofagogastroduodenofibroscopie diagnostică
1 serviciu medico-

sanitar
302

2264. Esofagogastroduodenofibroscopie diagnostică cu prelevarea endobiopsiei
1 serviciu medico-

sanitar
306

2266.
Esofagogastroduodenofibroscopie diagnostică cu determinarea germenului 

Helicibacter Pylori

1 serviciu medico-

sanitar
334

1027. Examen ecografic transabdominal în I trimestru de sarcină (până la 11 săptămîni) 1 investigaţie 87

1027.4.1.

Examenul ecografic la 11-14 săptămîni gestaţie, morfologia fetală şi screeningul 

pentru aberaţii cromozomiale, cu evaluarea uterului şi anexelor gestantei 

(abdominal)

1 investigaţie 150

1027.5.1
Examen ecografic la 11-14 săptămîni, morfologia fetală Şi screeningul pentru 

aberaţii cromozomiale, cu evaluarea uterului şi anexelor gestantei (transvaginal)
1 investigaţie 200

1028. Examen ecografic transvaginal în I trimestru de sarcină (până la 11 săptămîni 1 investigaţie 99

1028.1.
Examen ecografic transvaginal în I trimestru de sarcină (pînă la 11 săptămîni), 

sarcină multiplă
1 investigaţie 110

1028.4.1

Examenul ecografic la 11-14 săptămîni gestaţie, morfologia fetală Şi screeningul 

pentru aberaţii cromozomiale, cu evaluarea uterului şi anexelor gestantei, sarcină 

multiplă (abdominal)

1 investigaţie 335

1028.5.1

Examenul ecografic la 11-14 săptămîni gestaţie, morfologia fetală şi screeningul 

pentru aberaţii cromozomiale, cu evaluarea uterului Şi anexelor gestantei, sarcină 

multiplă (transvaginal)

1 investigaţie 350

1029.1.1.
Examenul ecografic al morfologiei fetale şi anexelor fetale în trimestrul II de 

sarcină
1 investigaţie 350

1029.1.2
Examenul ecografic al morfologiei fetale şi anexelor fetale în trimestrul II de 

sarcină, sarcină multiplă
1 investigaţie 400

1029.4 Evaluarea viabilităţii şi evoluţiei sarcinei 1 investigaţie 150

1050.10. Ecografia hepatobiliară (2D) 1 examinare 168
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1050.11. Ecografia hepatobiliară (2D) + Doppler 1 examinare 218

1050.14. Ecografia pancreasului cu 2 D în scară gri + Doppler 1 examinare 150

1050.17. Ecografia splinei cu 2 D în scară gri + Doppler 1 examinare 150

1050.19. Ecografia sistemului urinar (2D) 1 examinare 129

1050.20. Ecografia sistemului urinar (2D) + Doppler 1 examinare 179
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XII. Investigaţii ecografice

1. Sonodopplerografia

1060. Sonodopplerografia sistemului venos al fătului 1 examinare 82

1061. Sonodopplerografia uterină 1 examinare 70

1062. Sonodopplerografia cerebrală la fat 1 examinare 70

1063. Sonodopplerografia ombilicală 1 examinare 41

1066.8. Ultrasonografia unilaterală a vaselor membrelor superioare (Duplex) 1 examinare 240

1066.9. Ultrasonografia unilaterală a arterelor membrelor inferioare (Duplex) 1 examinare 240

1066.10. Ultrasonografia unilaterală a venelor membrelor inferioare (Duplex) 1 examinare 240

1066.11. Ultrasonografia vaselor extracraniene (Duplex) 1 examinare 300

3» Ultrasonografie cardiacă (ecocardiografie)

1083 Ecocardiografie (M, 2D, Doppler, Doppler Color) 1 examinare 337

1088

Ecocardiografia (M, 2D, Doppler, Doppler color, Doppler tisular, energetic, spectral 

continuu pulsativ, SOFT Q-lab, efectuare după procesarea datelor serviciului 

medico-sanitar, cu formarea raportului)

1 examinare 465


