
Nr. 

crt.
Denumire serviciu medical Servicii obligatorii

Tarif pe serviciu medical 

contractat cu casa de asigurări 

de sănătate (lei)

Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Glicemie

TGP

TGO

TSH

Examen complet de urină (sumar + sediment)

VDRL sau RPR

Testare HIV la gravidă

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină 

(pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită 

B şi C) 

Secreție vaginală

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau 

(până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per 

os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau 

Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția 

Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)

Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 

Hemoleucogramă completă

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Glicemie

TGP

TGO

TSH

Examen complet de urină (sumar + sediment)

VDRL sau RPR

Testare HIV la gravidă

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină 

(hepatită B şi C) 

Secreție vaginală

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau 

(până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per 

os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau 

Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția 

Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)

Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 

(interpretare integrative a rezultatelor) 

Dublu test / triplu test

Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - 

S19+6 zile)

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE                                                                                                                                    

PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Servicii medicale în scop diagnostic - servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se 

decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii

Screening prenatal (S11 - S19+6 zile) 

1.

Supravegherea unei sarcini normale (la 

gravida care nu deține documente 

medicale care să ateste existența în 

antecedentele personale patologice a 

rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)

2. 

Supravegherea unei sarcini normale (la 

gravida care deține documente 

medicale ce atestă existența în 

antecedentele personale patologice a 

rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)

3. 552.00 lei

632.41 lei

388.46 lei



Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 

Hemoleucogramă completă

Creatinina serică

Acid uric seric

TGP

TGO

Examen complet de urină (sumar + sediment)

Dozare proteine urinare

Proteine totale serice

Ecografie obstetricală și ginecologică

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 

Hemoleucogramă completă

Sodiu seric

Potasiu seric

Examen complet de urină (sumar + sediment)

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Ecografie obstetricală și ginecologică

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 

Cardiotocografie

Ecografie obstetricală și ginecologică

Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie

Efectuare mamografie

Comunicare rezultat

Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie

Efectuare mamografie

Ecografie sân

Comunicare rezultat 

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie

Testare infecție HPV

Recoltare frotiu citovaginal 

Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in 

funcție de rezultate

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie

Testare infecție HPV

Recoltare frotiu citovaginal

Examen citologic

Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in 

funcție de rezultate 

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie

Biopsie

Examen histopatologic

8. 

Depistarea precoce a leziunilor 

precanceroase ale sanului cu 

suspiciune identificată mamografic 

9.
Depistarea si diagnosticarea precoce a 

leziunilor displazice ale  colului uterin

5.
Supravegherea altor sarcini cu risc 

crescut (hiperemeză gravidică ușoară)

6. 

Supravegherea altor sarcini cu risc 

crescut (evaluarea gravidelor cu uter 

cicatriceal în trimestrul III) 

7.
Depistarea precoce a leziunilor 

precanceroase ale sanului 

4. 
Supravegherea altor sarcini cu risc 

crescut (edem gestațional)

142.99 lei

11.
Diagnosticarea precoce a leziunilor 

displazice ale  colului uterin 

10. 

Depistarea si diagnosticarea precoce a 

leziunilor displazice ale  colului uterin 

cu examen citologic

217.00 lei

171.24 lei

211.24 lei

102.00 lei

182.00 lei

142.00 lei

141.23 lei


