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DATA: 30.07.2018 

 
 

Către: Sindicatul Salariatilor din Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iasi 

                   

Ref: Propunere MedLife pentru servicii medicale 

 

Stimați Parteneri, 

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de serviciile MedLife. 

Avem plăcerea de a vă prezenta, în cele ce urmează, propunerea noastră de servicii medicale, 
adaptată nevoilor angajaților dumnevoastră, dar și membrilor de familie ai acestora. 

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventualele întrebări și pentru continuarea discuțiilor pe 
marginea acestei propuneri. 
 
 

Cu stimă, 

Echipa MedLife 

 
Cosmin GALBEN 
Corporate Sales Manager 

 

Str. Vasile Lupu, Nr. 78, Iasi 

e-mail: cgalben@medlife.ro 

Mobil: 0758 255 826 
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I.INTRODUCERE 

  

 

1.1 Cine este MedLife? 

 
MedLife activează pe piața din România din 1996, fiind cel mai mare operator de servicii medicale 

private din țară.  
 

Compania acoperă toate zonele de activitate medicală: ambulatoriu, spitale, maternități, 
laboratoare, farmacii, bancă de celule stem, toate acestea constituind Sistemul Medical MedLife. 
 

În prezent, MedLife își desfășoară activitatea în 19 Hyperclinici din București, Timișoara, Brașov, 
Arad, Galați, Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Ploiesti si Braila, 25 de laboratoare proprii de analize, 
11 unități spitalicești în București, Brașov, Craiova, Iași și Arad, dintre care un spital de Pediatrie, unul de 
Ortopedie și unul de Obstetrică-Ginecolgie, 3 maternități în București și în țară, 15 centre de excelență cu 
specializare unică, 1 bancă de celule stem, 8 clinici stomatologice, 8 farmacii proprii reunite sub rețeaua 
PharmaLife Med și în colaborare cu 163 de clinici medicale partenere din toată țara. 
 

Conform studiului internațional realizat de Reader's Digest, MedLife este pentru al șaselea an 
consecutiv cel mai de încredere brand în rândul românilor la categoria „Clinică Privată”, iar în ultimii cinci 
ani, studiile de piață derulate la nivel național plasează constant MedLife drept brandul cu cea mai mare 
notorietate pe toate segmentele: spital privat, clinică-centru medical, laborator medical. De asemenea, 
MedLife a câștigat în ultimii trei ani premiul „Superbrands” la categoria „Clinici private”. 

MedLife a obținut acreditarea pentru Maternitatea MedLife București în calitate de Spital Prieten 
al Copilului, procesul de certificare fiind derulat de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF, 
Maternitatea MedLife fiind totodată și prima maternitate privată din capitală care deține acest statut. 
Alte două maternități din rețeaua MedLife sunt în curs de acreditare pentru acest program. 
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MedLife este operatorul nr. 1 în România, cu cea mai mare acoperire în București și în țară. 
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1.2 Ce putem oferi companiei tale? / BENEFICII 

Servicii complete de diagnostic și tratament în cadrul Sistemului Medical MedLife: oferim consultații, 

investigații clinice și de laborator, imagistică, intervenții chirurgicale și servicii de recuperare medicală, 

atât pentru adulți, cât și pentru copii, întreaga familie beneficiind de un act medical sigur și de calitate. 

 

Expertiză medicală dovedită: reunim peste 1.900 de medici, profesori, conferențiari, doctori în științe 

medicale, care acoperă toate specialitațile medicale și chirurgicale. 

 

Acces 24/7, la consultații de ortopedie, medicină internă, ginecologie și pediatrie prin intermediul liniilor 

de gardă disponibile în cadrul spitalelor MedLife din București. 

 

Acces 24/7, la servicii de radiologie în cadrul Spitalului de Ortopedie MedLife din București. 

 

Acoperire națională: rețele proprii de hyperclinici, spitale și laboratoare susținute de 163 de clinici 

partenere în toată țara. 

  
Siguranța unui diagnostic rapid și exact: echipamente medicale de ultima generație, investiții constante 
în retehnologizare, acreditari internaționale  ale  calitații, ISO 9001 (servicii și management), 15189 
(laborator medical), 14001 (mediu).  
 

Analize medicale unice în România în laboratorul de Genetică și Biologie Moleculară, dar și datorită 
colaborării cu laboratorul Cerba din Franța. 
 

Posibilitatea de a achiziționa medicamentele pe loc: rețeaua de farmacii proprii – PharmaLife.  
 

Abordarea complexă a diagnosticului prin cele 15 centre de excelență care acoperă următoarele  zone 
medicale: medicină materno-fetală și reproducere umană asistată, psihiatrie și psihoterapie, 
neurochirurgie, fiziokinetoterapie și recuperare medicală, gastroenterologie, proctologie, osteoporoză, 
boli tiroidiene, dermatologie estetică, chirurgie oncoplastică, patologia vascular-cerebrală și herniologie.  
 

Încredere confirmată: șase ani consecutivi premiul “Trusted Brand” și trei ani consecutivi premiul 

“Superbrands“ la categoria “Clinici private“. 
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1.2 Ce putem oferi companiei tale ? / AVANTAJE 

 

 Asistență medicală confirmată: MedLife deservește peste 4.800 de companii naționale și 

internaționale,  un număr de peste 480.000 de arondați ai programelor de prevenție și profilaxie 

și a tratat până acum 5.000.000 de pacienți. 

 Capacitate mare de procesare a analizelor medicale (28.000 de analize efectuate zilnic) și 

posibilitatea de a oferi rezultatele pentru analize recoltate în 24 ore pentru 70% dintre testele din 

portofoliu.  

 Acces online la rezultatele analizelor medicale. 

 Investigații complete de imagistică (tomografie, osteodensitometrie DEXA, mamografie, 

radiologie, ecografie 2D, 3D, 4D, ecografie intervenționala, ecografie cu contrast, RMN 3T, RMN 

1,5 T). 

 RMN 3 Tesla, cel mai performant aparat de imagistică prin rezonanță magnetică. 

 Intervenții chirurgicale complexe în cardul celor unsprezece spitale din București, Brașov, 

Craiova și Arad – chirurgie generală, chirurgie oncologică, chirurgie ginecologică, neurochirurgie, 

chirurgie ortopedică, chirurgie plastică și estetică, chirurgie pediatrică, chirurgie vasculară, ORL,  

etc.)  

 Accesul la cel mai complex portofoliu de teste de genetică și biologie moleculară.  

 Tratament chirurgical și reconstrucție pentru cancerul mamar, în cadrul Centrului de Chirurgie 

Oncoplastică.  

 Programe de psihologie și psihiatrie dedicate copiilor și adulților în Centrul de Psihiatrie și 

Psihoterapie „MindCare”. 

 Grupuri de suport pentru pacienții neoplazici. 

 Servicii ultraspecializate pentru femei: fertilizare in vitro, genetică medicală, diagnostic genetic 

prenatal, medicină materno-fetală, amniocenteză, morfologie fetală în cadrul Centrului de 

Medicină Materno-Fetală și Reproducere Umană Asistată. 

 Toate tipurile de naștere (naturală, prin cezariană și în mediul acvatic) în cele trei maternități 

proprii din București, Brașov și Arad.  

 Recoltare gratuită de celule stem incluse în pachetele de nașteri. 

 Intervenții chirurgicale complexe și spitalizare pentru copii în cadrul Primului Spital Privat de 

Pediatrie din România.  

 Servicii de urologie și andrologie unice în privat – operații endoscopice pentru uretră, prostată, 

vezică urinară, diagnosticul precoce al cancerului de prostată, disfuncții sexuale, tratamentul 

infertilității masculine.  

 Intervenții chirurgicale complexe din sfera afecțiunilor osteoarticulare, în cadrul Primului Spital 

Privat de Ortopedie și Traumatologie. 
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 Lanț propriu de farmacii – PharmaLife, unde arondații programelor de prevenție și profilaxie 

MedLife beneficiază de discounturi. 

 Serviciu exclusiv de înot și masaj terapeutic pentru copii și adulți. 

 Expertiză internațională în chirurgie spinală, ortopedică și embrologie.  

 Hotline medical 24/24. 

 Serviciu de ambulanță24/24, 7/7. 

 Interacțiunea în timp real cu medicii MedLife: www.medlive.ro 

1.3 Cine ne confirmă expertiza medicală? Top 10 companii din portofoliu. 

 
 

Alstom Transport  
 Client din anul 2010 
 Servicii de medicina muncii, beneficii medicale și full service 
 Locații: 3 

 
 
Banca Comercială Română 

 Client MedLife din anul 2007 
 Servicii de medicina muncii, beneficii medicale și asigurări de sănătate 
 Locații: 564 la nivel național 

 
 
BANCPOST 

 Client MedLife din anul 2008 
 Servicii de medicina muncii și beneficii medicale 
 Locații: 194 la nivel național 

 
 
Compania Națională Aeroporturi București 

 Client din anul 2006 
 Servicii de medicina muncii și beneficii medicale 
 Locații: 1 

 
 
BRD  

 Client din anul 2009 
 Servicii de medicina muncii și beneficii medicale 
 Locații: 289 la nivel național 

 
 
British American Tobacco  

 Client MedLife din anul 2006 

http://www.medlive.ro/
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 Locații: 26 la nivel național  
 
 
 
Danone 

 Client MedLife din anul 2010 
 Servicii de medicina muncii și beneficii medicale 
 Locații: 16 la nivel național 

 
 
 
Metro Cash&Carry  

 Client MedLife din anul 2007 
 Servicii de medicina muncii si beneficii medicale 
 Locații: 32 la nivel național 

 
 
Rompetrol Group 

 Client MedLife din anul 2007 
 Servicii de medicina muncii și beneficii medicale 
 Locații: 262 la nivel național 
 Client MedLife din anul 2010 

 
 
 
Telekom 
 

 Client MedLife din anul 2010 
 Servicii de medicina muncii și beneficii medicale 
 Locații: 56 la nivel național  
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II Situație actuală 

Pentru a putea face o propunere cât mai bine adaptată nevoilor angajaților 
companiei dvs, am efectuat o evaluare care a pus în evidență situația existentă. 

 
 

 
 
 
In urma discutiilor purtate mentionez ca pachetele de servicii medicale de preventie si profilaxie pot fi 
achizitionate diferentiat, sunt individuale, pot fi extinse si catre membrii de familie - rude de gradul I si 
pot fi utilizate atat la clinicile MedLife din tara (București, Timișoara, Brașov, Arad, Galați, Iași, Craiova, 
Cluj-Napoca, Constanța, Ploiesti si Braila) cat si la cele peste 163 de clinici partenere. 
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III Oferta tehnică 

Oferta curentă asigură servicii medicale complete și complexe care satisfac 
cele mai exigente standarde medicale. În acest mod, membrii Sindicatului 
Salariatilor din Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iasi vor avea siguranța că 
beneficiază de cele mai bune recomandări și tratamente medicale, precum și de o 
recuperare rapidă.  

 
3.1 Condiții generale 

 
 Oferta face obiectul unui contract cu durată de minim 1 an de la semnarea acestuia; 

 Servicii medicale furnizate prin prezenta ofertă sunt adresate doar membrilor Sindicatului 
Salariatilor din Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iasi și membrilor de familie ai acestora 
și nu pot fi revândute către terțe persoane, diferite de cele menționate; 

 Oferta este valabilă 15 zile de la data primirii ei. 

 
Dorim să fim în contact permanent, direct și personal cu dumneavoastră, de aceea vă punem la dispoziție 
o echipă dedicată relației dintre Sindicatul Salariatilor din Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iasi și 
MedLife, compusă din: 

 Account Manager, pentru orice aspecte legate de derularea contractului; 

 Specialist Relații cu Clienții, pentru consultanța și suport pe perioada derulării  contractului, 
modificări în cont, informații despre servicii; 

 Specialist Serviciul Plăți,  pentru orice aspecte legate de  facturare. 
 

Prezenta ofertă este confidențiala și se adresează strict conducerii Sindicatului Salariatilor din 
Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iasi. Dezvaluirea către orice altă persoană este prejudiciabilă pentru 
MedLife. 
 

Speram că prin această ofertă reusim să vă convingem de avantajele pe care le puteți avea prin 
parteneriatul cu MedLife. Vă stăm la dispoziție pentru a discuta toate aspectele propunerii MedLife astfel 
încât dumneavoastră să aveți garanția unei decizii avantajoase și a unui partener medical pe care vă puteți 
baza oricând. 
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3.2 Descrierea pachetelor de servicii 

 

 
CLASSIC 

 

 Medicina Generală: angajatul are acces nelimitat la medicul de Medicina Generală, în scopul prevenirii și 
diagnosticării  eventualelor probleme de sănătate. 

 Hotline medical: oferim acces  nelimitat, 24h/24 la Hotline medical, unde angajatul va  beneficia de sfatul 
unui cadru medical autorizat. 

 Consultații de specialitate: angajatul are acces gratuit, direct și nelimitat la consultații de specialitate din 
cadrul hyperclinicilor MedLife cât și clinicile partenere: oftalmologie, ORL, dermatologie, ginecologie, 
medicină internă, cardiologie, chirurgie, alergologie, gastroenterologie, diabet și boli metabolice, 
hematologie, endocrinologie, gastroenterologie, nefrologie, neurologie, ortopedie, oncologie, 
reumatologie, urologie, pneumofiziologie, stomatologie, etc.  

 Analize de laborator: acces gratuit, nelimitat la analize din gamele hematologie, biochimie, bacteriologie, 
serologie în baza recomandării unui medic. 

 Investigații medicale: oferim gratuitate deplină și acces direct la serviciile de ecografie 2D, radiologie, 
mamografie,  EKG, audiometrie, probe ventilatorii, test Babeș Papanicolau, etc. 

 Vaccinare: campanii de vaccinare antigripală pentru angajați, pachetul nu acoperă și contravaloarea 
vaccinului, dar veți beneficia de 20% discount din costul vaccinului. 

 Stomatologie: angajatul va beneficia gratuit de un detartraj și un periaj manual, anual și un discount de 
20% la celelalte servicii stomatologice. 

 Confirmarea programării: SMS de reamintire a vizitei programate în clinică cu o zi înainte. 

 Discounturi la servicii, investigații și analize medicale: între 10 și 20% din costurile realizării Ecografiei 
3D, 4D Voluson, la serviciile stomatologice și alte servicii din cadrul hyperclinicilor MedLife cât și clinicile 
partenere: electrocauterizări, endoscopii, ekg de efort, holter ekg, holter TA, urografie, computer 
tomograf, analize gama imunologie, analize gama PCR, fizioterapie, masaj, hidrokinetoterapie,etc. 

 Discounturi Parteneri MedLife: între 5 și 25% în rețeua de parteneri PharmaLife, MindCare, ProfiHair 
Shop, Magazinele Chicco, Magazinele MioBio, Agenția de turism Paralela 45, DHL România, Howard 
Johnson Grand Plaza, SkyKarting, Sony Center,  etc. 
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BUSINESS 
 
 

 Medicina Generală: angajatul are acces nelimitat la medicul de Medicină Generală, în scopul prevenirii și 
diagnosticării  eventualelor probleme de sănătate. 

 Hotline medical: oferim acces  nelimitat, 24h/24 la Hotline medical, unde angajatul va  beneficia de sfatul unui 
cadru medical autorizat. 

 Consultații de specialitate: angajatul are acces gratuit, direct și nelimitat la consultații de specialitate din 
cadrul hyperclinicilor MedLife cât și clinicile partenere: oftalmologie, ORL, dermatologie, ginecologie, medicină 
internă, cardiologie, chirurgie, alergologie, gastroenterologie, diabet și boli metabolice, hematologie, 
endocrinologie, gastroenterologie, nefrologie, neurologie, ortopedie, oncologie, reumatologie, urologie, 
pneumofiziologie, stomatologie,etc. 

 Analize de laborator: acces gratuit,nelimitat la analize din gamele hematologie, biochimie, bacteriologie, 
serologie, microbiologie, imunologie în baza recomandării unui medic. 

 Investigații și proceduri medicale: gratuitate deplină și acces direct la serviciile de ecografie 2D, 3D, ecografie 
4D Voluson (1/trimestru de sarcina), radiologie, mamografie, EKG, EKG de efort, audiometrie, test Babeș 
Papanicolau, ecocardiografie, Holter EKG, Holter TA, probe ventilatorii, spirometrie, electrocauterizare, 
endoscopie digestivă, fibroscopie, insuflații tubare, incizie flegmon, colposcopie, dermatoscopie, în baza 
recomandării unui medic specialist. 

 Asistență pre și post natală: angajatele vor beneficia gratuit de consultații de specialitate, teste de laborator, 
ecografii 2D, 3D, ecografie 4D Voluson (1/trimestru de sarcină), vezi protocol de sarcină. 

 Health Screening: control general anual care include consult general, Blood Screening, un EKG și o ecografie 
abdominală. 

 Vaccinare: campanii de vaccinare antigripală pentru angajați, pachetul acoperă și contravaloarea vaccinului. 

 Stomatologie: angajatul va beneficia gratuit de un detartraj și un periaj manual, anual și un discount de 20% 
la celelalte servicii stomatologice. 

 Confirmarea programării: SMS de reamintire a vizitei programate în clinică cu o zi înainte. 

 Discounturi la servicii, investigații și analize medicale: între 10 și 20% din costurile realizării Ecografiei 4D 
Voluson și la alte servicii din cadrul hyperclinicilor MedLife cât și clinicile partenere: computer tomograf, RMN, 
dexa-osteodensitometrie, urografie, ecografie oculară, perimetrie oculară, intervenții chirurgicale cu laser la: 
ORL, oftalmologie, dermatologie, ginecologie, urologie, etc),  fizioterapie, masaj, hidrokinetoterapie, etc. 

 Discounturi Parteneri MedLife: între 5 și 25% în rețeua de parteneri PharmaLife, MindCare, ProfiHair Shop, 
Magazinele Chicco, Magazinele MioBio, Agenția de turism Paralela 45, DHL România, Howard Johnson Grand 
Plaza, SkyKarting, Sony Center,  etc. 
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EXECUTIVE 
 

 Medicina Generală: angajatul are acces nelimitat la medicul de Medicina Generală, în scopul prevenirii și 
diagnosticării  eventualelor probleme de sănătate. 

 Hotline medical: oferim acces  nelimitat, 24h/24 la Hotline medical, unde angajatul va  beneficia de sfatul unui 
cadru medical autorizat. 

 Consultații de specialitate: angajatul are acces gratuit, direct și nelimitat la consultații de specialitate din 
cadrul hyperclinicilor MedLife cât și clinicile partenere: oftalmologie, ORL, dermatologie, ginecologie, medicina 
internă, cardiologie, chirurgie, alergologie, gastroenterologie, diabet și boli metabolice, hematologie, 
endocrinologie, gastroenterologie, nefrologie, neurologie, ortopedie, oncologie, reumatologie, urologie, 
pneumofiziologie, stomatologie,etc. 

 Analize de laborator: acces gratuit,nelimitat la analize din gamele hematologie, biochimie, bacteriologie, 
serologie, microbiologie, imunologie în baza recomandării unui medic. 

 Investigații și proceduri medicale: gratuitate deplină și acces direct la serviciile de ecografie 2D, 3D, ecografie 
4D Voluson (1/trimestru de sarcina), radiologie, mamografie, EKG, EKG de efort, audiometrie, test Babeș 
Papanicolau, ecocardiografie, Holter EKG, Holter TA, probe ventilatorii, spirometrie, electrocauterizare, 
endoscopie digestivă, fibroscopie, insuflații tubare, incizie flegmon, mese auriculare, colposcopie, 
dermatoscopie, în baza recomandării unui medic specialist. 

 Investigații ultraspecializate: angajatul va beneficia gratuit și nelimitat la investigații și servicii medicale de 
ultimă generație: ecografie 4D Voluson, colonoscopie, rectosigmuidoscopie, RMN, computer tomograf, 
dexaosteodensitometrie, urografie, în baza recomandării unui medic specialist.  

 Intervenții chirurgicale in ambulatoriu: angajatul are acces gratuit la intervențiile chirurgicale cu laser la ORL, 
oftalmologie, dermatologie, ginecologie, urologie, efectuate în ambulatoriu la MedLife,  la recomandarea unui 
medic specialist. 

 Asistența pre și post natală: angajatele vor beneficia gratuit de consultații de specialitate, teste de laborator, 
ecografii 2D, 3D, ecografii 4D Voluson 

 Health Screening: control general anual care include consult general, Blood Screening, un EKG și o ecografie 
abdominală. 

 Vaccinare: campanii de vaccinare antigripală pentru angajați, pachetul acoperă și contravaloarea vaccinului. 

 Stomatologie: angajatul va beneficia gratuit de un detartraj și un periaj manual, anual și un discount de 30% 
la celelalte servicii stomatologice. 

 Confirmarea programării: SMS de reamintire a vizitei programate în clinică cu o zi înainte. 

 Discounturi la servicii, investigații și analize medicale: între 5 și 20% la analize de genetică și anatomie 
patologică, fizioterapie, masaj, hidrokinetoterapie,etc. 

 Discounturi Parteneri MedLife: între 5 și 25% în rețeua de parteneri PharmaLife, MindCare, ProfiHair Shop, 
Magazinele Chicco, Magazinele MioBio, Agenția de turism Paralela 45, DHL România, Howard Johnson Grand 
Plaza, SkyKarting, Sony Center,  etc. 
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IV Oferta comercială 
 
4.1 Costuri 
 
Prețurile pentru pachetele de servicii medicale MedLife, descrise anterior, sunt prezentate mai jos si sunt 
valabile pentru un numar minim de 20 pachete: 

 

Preț Abonament Clasic/luna/persoana Preţ Ron/luna/pachet 

48 70 

* serviciile medicale sunt scutite de TVA 
* un pachet include doua persoane (beneficiar direct + apartinator) 

Preț Abonament Business/luna/persoana Preţ Ron/luna/pachet 

70 110 
* serviciile medicale sunt scutite de TVA 
* un pachet include doua persoane (beneficiar direct + apartinator) 

Preț Abonament Executive luna/persoana Preţ Ron/luna/pachet 

135 235 

* serviciile medicale sunt scutite de TVA 
* un pachet include doua persoane (beneficiar direct + apartinator) 
 
* apartinator = orice persoana din familie, la alegere, cu conditia sa nu se schimbe pe 
perioada contractului ( 12 luni); 
 
 
*In cazul achizitionarii abonamentelor Business, in momentul in care contravaloarea serviciilor medicale accesate 
gratuit incluse in abonament va depasi plafonul de 3000 de lei/an contractual/ abonat, aceste servicii vor fi 
acordate cu un discount de 40%.  
*In cazul achizitionarii abonamentelor Executive, in momentul in care contravaloarea serviciilor medicale 
accesate gratuit incluse in abonament va depasi plafonul de 5000 de lei/ an contractual/ abonat, aceste servicii 
vor fi acordate cu un discount de 50%. 
 Serviciile oferite initial cu reducere , isi vor pastra procentul de reducere oferit si nu vor fi cumulate in cadrul 
plafonului anual. Serviciile oferite initial la pret intreg isi vor pastra modalitatea initiala de tarifare. 
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MedLife este operatorul nr. 1 în România cu cea mai mare acoperire în București și în țară 

Vă stăm la dispoziție oricând în toată țara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legendă 
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Anexa detaliată servicii 
 

Beneficiile arondaților pachetelor de prevenție și profilaxie 
MedLife 

Classic Business Executive 

HOTLINE MEDICAL 24H/24H * * * 

CONSULTATII DE SPECIALITATE SI INVESTIGATII 

ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Testecutanate (prick sau IDR) 20% ** ** 

Teste alergologice (teste de provocare nazală, oculară, bronșică, 
teste cutanate cu agenți fizici) 

20% ** ** 

Spirometriesimplă 20% ** ** 

Test farmacodinamicbronhomotor 20% ** ** 

Spirometrie cu dublă bronhodilatație - 10% ** 

ASISTENȚĂ PRE ȘI POST NATALĂ ( conform protocolului de 
sarcină) 

- ** 
 

** 
 

BALNEOFIZIOTERAPIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Proceduri 10% 20% 30% 

CARDIOLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Ecocardiografie 20% ** ** 
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EKG ** ** ** 

EKG efort 20% ** ** 

Holter EKG 20% ** ** 

Holter TA 20% ** ** 

Eco Doppler venos, arterial și carotidian 20% ** ** 

DERMATOLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Dermatoscopie 10% ** ** 

Avulsie unghie 10% 15% 20% 

Electrocauterizare 20% 
** 30 buc/an și restul 

cu 20% discount 
** 

Crioterapia 10% 15% 20% 

Recoltarea unui produs patologic pentru biopsie (exclusiv examen 
anatomo-patologic) 

** ** ** 

Intervenții laser 10% 20% ** 

Mică intervenție chirurgicală 10% 10% ** 

DIABET ZAHARAT ȘI BOLI METABOLICE    

Consultație pentru diabet  zaharat și boli metabolice  * * * 

Consiliere nutriție 10% 15% 20% 

ECOGRAFIE    

Ecografie 2D (generală și de organ) ** ** ** 

Ecografie 3D(generală, de organ, transvaginală) 20% ** ** 

Ecocardiografie 20% ** ** 

Ecografie de sarcină  (3D) 20% ** ** 

Ecografie de sarcină (4D Voluson)  20% 
1/trim sarcina și restul 

cu 20% discount 
** 
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Ecografie 4D Voluson (generala, de organ) 20% 20% ** 

Ecografie 4D E6 / Expert - 10% 10% 

Ecografie 4D E8 / Expert - 10% 20% 

Ecografie transvaginală 4D Voluson - 20% 20% 

ENDOCRINOLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Test inhibiție hormoni de creștere 20% 20% ** 

Test supresie dexametazonă 20% 20% ** 

GASTROENTEROLOGIE    

Consultație(anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) / stabilire regim alimentar 

* * * 

Rectosigmoidoscopie 20% ** ** 

Eso-gastro-duodenoscopie 10% ** ** 

Colonoscopie - 10% ** 

Biopsie endoscopică 10% ** ** 

Polipectomie endoscopică simplă - 20% 20% 

Electrocoagulare endoscopică 20% 
 

** 
 

** 

IMAGISTICĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ    

Computer tomograf (CT) 10% 20% ** 

RMN - 15% ** 

LABORATOR    

Gamă variată de analize de laborator :  biochimie,  coagulare, 
hematologie, histologie, microbiologie, parazitologie, toxicologie 

** ** ** 
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Gamă variată de analize de laborator : imunologie, markeri 
(alergii, anemie, endocrini, infecțiosi, osoși, tumorali)  

20% ** ** 

Gamă variată de analize de laborator: autoimunitate, biologie 
moleculară, genetică, anatomie patologică 

10% 20% 20% 

MEDICINA GENERALĂ    

Consultație(anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

MEDICINĂ INTERNĂ    

Consultație (anamneză, recomandare învestigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

NEFROLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

NEUROLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare învestigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Examen ultrasonografic extracranian al arterelor cervico-cerbrale 
(Doppler) 

20% ** ** 

Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale și tehnici 
derivate 

20% ** ** 

Electroencefalogramă (EEG) 10% 20% ** 

NUTRIȚIE    

Consultație * * * 

Consiliere 10% 15% 20% 

OBSTETRICĂ– GINECOLOGIE    

Consultație obstetricală/ginecologică (anamneză, recomandare 
investigații și tratament, urmărire tratament) 

* * * 
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Recoltarea secreției vaginale pentru testul Babeș-Papanicolau ** ** ** 

Recoltarea secreției mamelonare ** ** ** 

Recomandarea unui produs de contracepție * * * 

Colposcopie cu/fără biopsie (exclusiv examenul anatomo-
patologic) 

20% ** ** 

Citodiagnostic Babeș-Papanicolau în mediu uscat ** ** ** 

Citodiagnostic Babeș-Papanicolau în mediu lichid - ** ** 

Intervenții laser - 20% ** 

Montare sterilet 20% 20% ** 

OFTALMOLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Biometrie ** ** ** 

Acuitate vizuală ** ** ** 

Autorefractometrie ** ** ** 

Prescripție ochelari ** ** ** 

Examen fund de ochi ** ** ** 

Tonometrie ** ** ** 

Test Schirmer ** ** ** 

Explorarea câmpului vizual (perimetrie) 20% ** ** 

Oftalmodinamometrie 20% ** ** 

Extracția corpilor străini 20% ** ** 

Examen pol anterior ** ** ** 

Exoftalmometrie 20% ** ** 

Pahimetrie 10% 20% ** 

Intervenții laser 10% 15% 20% 

Tomografie in coerenta optica - 10% 15% 
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ONCOLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

ORL    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Audiometrie ** ** ** 

Rinoscopie ** ** ** 

Laringoscopie ** ** ** 

Acumetrie ** ** ** 

Cauterizare pată vasculară 20% ** ** 

Fibroscopie simplă 20% ** ** 

Extracție corp străin 20% ** ** 

Puncție sinus maxilar 20% ** ** 

Tamponament nazal (anterior sau posterior) 20% ** ** 

Biopsie sfera ORL (prelevare material pentru examinare) 20% ** ** 

Aerosoli - 10% ** 

Intervenții chirurgicale - laser 10% 15% ** 

ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE     

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Dexaosteodensitometrie 10% 
** 1 segment, restul 

cu 20% 
** 2 segmente, restul cu 

20% 

PEDIATRIE (pentru arondații copii)    

Consultații nelimitate, fișa medicală gestionată de pediatru, 
accesul prin trimitere scrisă către specialitățile medicale și 
investigații de laborator 

* * * 

Fișa colectivitate 20% * * 
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Aviz epidemiologic 20% * * 

PSIHIATRIE    

Consultație (anamneză, evaluare psihologică, stabilirea 
obiectivelor psihoterapeutice și a metodelor de tratament) 

* * * 

Consiliere psihiatrica 20% 20% 20% 

RADIOLOGIE    

Mamografie ** ** ** 

Radiografie ** ** ** 

Urografie 10% 20% ** 

REUMATOLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Infiltrație intra-articulară (manevra) 20% ** ** 

Infiltrație intra- articulară cu corticosteroizi - 20% ** 

Dexaosteodensitometrie 10% 
** 1 segment, restul 

cu 20% 
** 2 segmente, restul cu 

20% 

STOMATOLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Detartraj & periaj (1/an) * * * 

Alte servicii stomatologice (cu exceptia serviciilor de Chirurgie 
buco-maxilo-faciala, Ortodontie, Radiologie si imagistica dentara, 
Endodontie) 

20% 20% 30% 

UROLOGIE    

Consultație (anamneză, recomandare investigații și tratament, 
urmărire tratament) 

* * * 

Cateterism 20% ** ** 
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Dilatatie strictura uretrala 20% ** ** 

Masaj prostatic 20% ** ** 

Recoltare secretie 20% ** ** 

Schimbare sonda urinara 20% ** ** 

Urografie 10% 20% ** 

Litotritie extracorporeala (fragmentare calculi renali) - 10% 10% 

Terapie induratie pastica corpi cavernosi – 4 sedinte  10% 15% 20% 

 

Legenda: 
„ * ” = gratuit, costul este acoperit de pachetul lunar   „ xx% ” = procent de discount acordat 
„ ** ” = gratuit, la recomandarea medicului specialist   „ - ” = nu este inclus în pachet; 
  
  

PREZENTA ANEXA FACE REFERIRE EXCLUSIV LA SERVICIILE MEDICALE PRESTATE IN HYPERCLINICILE MEDLIFE. 
Serviciile medicale care nu sunt incluse in anexa de mai sus, dar sunt prestate in cadrul Hyperlinicilor, Centrelor de Excelenta, Spitalelor, sau de 

catre Medicii de Excelenta din reteaua MedLife, se platesc integral in functie de pretul lor la zi, in momentul accesarii. Aceasta precizare nu se aplica 
serviciilor medicale care beneficiaza de discount. 


