
 

Gral Medical - Strada Traian Popovici 79-91, Bucureşti, call center: *4725 / 021-323.00.00 - www.gralmedical.ro 

 
ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE PARACLINICE 

 
PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZA 

                          -  PENTRU PERSOANELE ASIGURATE –  
 
                Lista investigaţiilor paraclinice imagistică medicală 

Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/explorare funcţională 

Tarif decontat de 
casa de asigurări de 

sănătate 
 (lei) 

CT craniu nativ                                                 120 

CT buco-maxilo-facial nativ                                                       150 

CT regiune gât nativ                                             130 

CT regiune toracică nativ                                       175 

CT abdomen nativ                                                175 

CT pelvis nativ                                                 175 

CT coloană vertebrală nativ/segment   60 

CT membre nativ/membru                                           60 

CT mastoida 150 

CT sinusuri 150 

CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast                     375 

CT hipofiză cu substanță de contrast 375 

CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast                           400 

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                                                      180 

CT ureche internă                                                375 

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 
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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 coloană 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 substanță de contrast 700 

Uro RMN cu substanţă de contrast                                 850 

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

RMN abdominal cu substanță de contrast și colangio RMN 800 

Colangio RMN 300 

 


