
 
 

TARIFE PENTRU INVESTIGATII PARACLINICE DE 
RADIOLOGIE/IMAGISTICA MEDICALA/MEDICINA NUCLEARA LA  CERERE 

 

 Denumire examinare Tarif (lei) 
  I. Radiologie - Imagistică medicală                                             
     A. Investigaţii convenţionale                                               
        1. Investigaţii cu radiaţii ionizante                                    
 Examen radiologic cranian standard                                       50 
 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei    40 
 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri                            40 
 Radiografie de membre                                                   35 
 Examen radiologic articulaţii sacro-iliace                              35 
 Examen radiologic centură scapulară                                     30 
 Examen radiologic coloană vertebrală/segment                           35 
 Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe 

planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice 
40 

 Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul 
duodenojejunal) cu substanţă de contrast 

60 

 Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu 
substanţă de contrast    

100 

 Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de 
contrast   

220 

 Pielografie                                                             300 
 Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de 

contrast 
260 

 Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast 300 
 Radiografie panoramică      40 
 Mamografie în două planuri pentru un san 40 
 

 
  

 Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de 
contrast 

250 

        2. Investigaţii neiradiante          
 Ecografie generală (abdomen + pelvis)  60 
 Ecografie abdomen                    40 
 Ecografie pelvis                              40 
 Ecografie de vase (vene)                                                40 
 Ecografie de vase (artere)                                              45 
 Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi                               40 
 



Senologie imagistică  40 
     
 Ecocardiografie 40 
 Ecocardiografie+Doppler  50 
 Ecocardiografie+Doppler color 55 
     B. Investigaţii de înaltă performanţă                                       
 CT craniu nativ                                                         150 
 CT regiune gât nativ                                                     200 
 CT regiune toracică nativ                                               250 
 CT abdomen nativ                                                        250 
 CT pelvis nativ                                                          250 
 CT coloană vertebrală nativ/segment                                     100 
 CT membre nativ/membru                                                  100 
 CT sinusuri                                                             200 
 CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast                             375 
 CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast                        375 
 CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast                   450 
 CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată 

intravenos    
400 

 CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos     400 
 CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată 

intravenos/segment        
400 

 CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată 
intravenos/ membru        

250 

 CT ureche internă                                                       230 
 Uro CT                                                                  400 
 Angiografie CT membre                                                   400 
 Angiografie CT craniu                                                   400 
 Angiografie CT regiune cervicală                                        400 
 Angiografie CT torace                                                   400 
 Angiografie CT abdomen                                                  400 
 Angiografie CT pelvis                                                   400 
 RMN cranio-cerebral nativ                                               450 
 RMN sinusuri                                                            450 
 RMN torace nativ                                                         450 
 RMN gât nativ                                                           450 
 RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) 

nativ 
450 

 RMN abdominal nativ                                                      450 
 RMN pelvin nativ                                                        450 
 



RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)              450 
 RMN umăr nativ                                                           450 
 RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast                              700 
 RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast                            700 
 RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast                 700 
 RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast                   700 
 RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) 

nativ şi cu substanţă de contrast    
700 

 RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast                         700 
 RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast                            700 
 RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de 

contrast  
700 

 RMN hipofiză cu substanţă de contrast                                   700 
 Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)         600 
 RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN                  800 
 Colangio RMN                                                             300 
 RMN sâni nativ 450 
 RMN sâni nativ și cu substanță de contrast 700 
 II. Medicin ă nucleară                                                         
 Scintigrafia renală                                                      450 
 Scintigrafia osoasă localizată                                           450 
 Scintigrafia osoasă completă                                            450 
 Scintigrafia hepato-biliara 450 
 Scintigrafia tiroidiană                                                  450 
  

 

 
  
  

 


