
NR.CRT DENUMIREA ANALIZEI; PROCEDURII; ETC PRET/LEI

1 Fise medicale pentru permis auto toate categoriile

2 Fise medicale pentru permis auto  - grupa I 100

3 Fise medicale pentru permis auto  - grupa II 150

4 Fise medicale pentru permis port arma 150

5
Fisa medicala pentru angajare / specialitate, fara investigatii (analize, radiologie, 

explorari functionale)
15/specialitate

6 Fise medicale ptr inscriere la facultate 50

7 Fise medicale ptr. MAI, MAPN /fara investigatii (analize, radiologie, explorari functionale) 75/fara infestigatii

8 Servicii hoteliere cu grad ridicat de confort - 1 persoana in rezerva de 2 locuri 100 / zi

9 Servicii hoteliere cu grad ridicat de confort - 2 persoana in rezerva de 2 locuri 50 / zi

10 Copie bilet de iesire din spital 10

11 Copie foaie de observatie clinica generala 10

12 Fisa psihiatrica pacient- internari anterioare 10

13 Copie fisa dispensarizare ambulatoriu 10

14 Documente pentru internare 10

15 Formulare tipizate (certificate A5)- examen psihologic 10

16 Formulare tipizate (certificate A5) - examen psihiatric 15

17 Eliberare documente necesare ptr. expertiza medicala (documentar) 30

18 Certificat medical (tip A5) 20

19 Alte adeverinte medicale 10

20 Duplicat concediu medical 10

21 Duplicat scrisoare medicală 10

22 Documente pentru iniţierea tratamentului pentru hepatice cronice HVB, HVC 15

23 Documente pentru monitorizare tratament pentru HVB şi HVC 15

24
Documente pentru comisia de expertiză a capacităţii de muncă de prelungire a

concediului medical
10

25 Coplata la externare 5

26 Parcare auto 5

27 Deseuri lemnoase de esenta moale si PAL din demolari, care nu pot fi utilizate/ kg -

28 Resturi alimentare/ kg 1

29 Transport la domiciliu (la cerere) la externare/ km (dus - intors) 3

30 Concurs asistenti, ingrijitori, infirmieric etc 50

31 Concurs post medici, chimisti, sefi de sectie, comitet director 150

32 Afişare de banere, anunţuri publicitare în holul şi secţiile spitalului 100/lună

33
Tarif / elev / perioadă de stagiu de practică (elevii şcolilor  sanitare cu care unitatea nu 

are contracte de colaborare)
50

34 test RT-PCR 170

35 recoltare ARN-SARS-COV-2 30

36 test RT-PCR + recoltare ARN-SARS-COV-2 200

37 test antigen rapid (rezultatul testului va fi eliberat bilingv, română și engleză) 20
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