
SERVICII MEDICALE RADIOLOGIE AN 2022 
 

 
 Denumirea analizei Tarif  

  2. Lista investigatiilor paraclinice – radiologie, imagistica, medicina nucleara si explorari   

  I. Radiologie - Imagistica medicala   

  A. Investigatii conventionale   

  1. Investigatii cu radiatii ionizante   

1 Ex. radiologic cranian standard *1) 18 

2 Ex. radiologic cranian în proiectie sinusuri anterioare ale fetei *1) 30 

3 Ex. radiologic parti schelet în 2 planuri *1) 35 

4 

Radiografie de membre*1):                                                                                  a) Braț 
b) Cot 
c) Antebraț 
d) Pumn 
e) Mână 
f) Șold 
g) Coapsă 
h) Genunchi 
i) Gambă 
j) Gleznă 
k) Picior 
l) Calcaneu 

35 

5 Examen radiologic articulații sacro-iliace*1) 35 

6 Ex. radiologic centura scapulara *1) 23 

7 Ex. radiologic coloana vertebrala /segment *1) 35 

8 Ex. radiologic torace ansamblu *1) 32 

9 
Ex. radiologic torace osos (sau parti) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace si organe toracice 
*1) 32 

10 Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ *1) 32 

11 Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast *1) 56 

12 

Mamografie în 2 planuri/pentru un sân *1)                                                 - Obligatoriu în baza unui 
bilet de trimitere investigația se 
efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care 
asigurata are mastectomie unilaterală 35 

  2. Investigatii neiradiante   

13 Ecografie generala (abdomen + pelvis) *1) 60 

14 Ecografie abdomen *1) 40 

15 Ecografie pelvis*1) 30 

16 

Senologie imagistică – ecografie pentru un sân *1)  obligatoriu în baza unui bilet de trimitere 
investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în careasigurata are 
mastectomie unilaterală 40 

  B. Investigatii de înalta performanta   

17 CT craniu nativ 120 

18 CT buco-maxilo-facial nativ 150 

19 CT regiune gât nativ 130 

20 CT regiune toracica nativ 175 

21 CT abdomen nativ 175 

22 CT pelvis nativ 175 

23 CT coloana vertebrala nativ/segment 60 

24 CT mastoida 150 

25 CT sinusuri 150 

26 CT craniu nativ si cu substanta de contrast 375 



27 CT hipofiză cu substanță de contrast 375 

28 CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast 400 

29 CT regiune gât nativ si cu substanta de contrast 375 

30 CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast 450 

31 CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos 400 

32 CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos 400 

33 CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/segment 400 

34 CT ureche interna 375 

35 RMN cranio-cerebral nativ 450 

36 RMN sinusuri 450 

37 RMN gat nativ 450 

38 RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracica, lombosacrata) nativ 450 

39 RMN abdominal nativ 450 

40 RMN pelvin nativ 450 

41 RMN regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast 700 

42 RMN cranio-cerebral nativ si cu substanta de contrast 700 

43 
RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracala,lombosacrata) nativ si cu substanta de 
contrast 700 

44 RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast                         700 

45 RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast                         700 

46 RMN hipofiză cu substanţă de contrast                                   700 

47*** Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)          600 

48 RMN abdominal cu substanță de contrast și colangio RMN 800 

49 Colangio RMN 300 

  III. Medicină nucleară   

50 Scintigrafia renală                                                      450 

51 
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardica la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardica 
efort) 

450 

52 
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardica in repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardica 
repaus) 

450 

53*** Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară 450 

54 Scintigrafia osoasă localizată 450 

55 Scintigrafia osoasă completă 450 

56 Scintigrafia tiroidiană 450 

57 Scintigrafia paratiroidiană                                             450 

 


