
 

 

Anexa 1 

 Acord colaborare Federatia PUBLISIND – S.C. MEDLIFE S.A. 

ABONAMENTE, TARIFE SI CONDITII PREFERENTIALE 

 

 

ABONAMENT CLASSIC 

NUMAR 

ABONAMENTE 

PRET LISTA (EURO) DISCOUNT  PRET PROPUS (EURO) 

1 11,00 0 11,00 

0 - 99 11,00 3,00 8,00 

100 - 299 11,00 3,80 7,20 

300 - 499 11,00 4,60 6,40 

500 - 999 11,00 5,40 5,60 

1000 - 1999 11,00 6,00 5,00 

2000 - 3000 11,00 6,50 4,50 

 

ABONAMENT BUSINESS 

NUMAR 

ABONAMENTE 

PRET LISTA (EURO) DISCOUNT  PRET PROPUS (EURO) 

1 19,00 0 19,00 

0 - 99 19,00 5,00 14,00 

100 - 299 19,00 6,10 12,90 

300 - 499 19,00 7,20 11,80 

500 - 999 19,00 8,40 10,60 

1000 - 1999 19,00 9,70 9,30 

2000 - 3000 19,00 10,80 8,20 

 

ABONAMENT EXECUTIVE 

NUMAR 

ABONAMENTE 

PRET LISTA (EURO) DISCOUNT  PRET PROPUS (EURO) 

1 30,00 0 30,00 

0 - 99 30,00 6,00 24,00 

100 - 299 30,00 6,80 23,20 

300 - 499 30,00 7,30 22,70 

500 - 999 30,00 8,10 21,90 

1000 - 1999 30,00 9,20 20,80 

2000 - 3000 30,00 10,10 19,90 

 



 

 

Toate consultaţiile care nu sunt incluse în oferta de mai jos, dar sunt prestate în cadrul clinicii MedLife, se platesc 

integral în funcţie de preţul lor la zi în cadrul policlinicilor MedLife. Această precizare nu se aplică celor care 
beneficiază de discount. 

 

Beneficiile abonaţilor MedLife Abonament CLASIC Abonament BUSINESS Abonament EXECUTIVE 

    

SERVICIU MEDICAL DE 

URGENŢĂ 

* * * 

(sediu Beneficiar) 

(sediu Beneficiar, domiciliu 

abonat) 

(sediu Beneficiar, domiciliu 

abonat) 

HOTLINE MEDICAL 

24H/24H * * * 

MEDICINA DE FAMILIE * * * 

Consultaţii * * * 

Servicii decontate de CNAS * * * 

SERVICII DE MEDICINA 

MUNCII  * * * 

ALERGOLOGIE ŞI 
IMUNOLOGIE CLINICĂ 

CONSULTATII DE 

SPECIALITATE SI 

INVESTIGATII 

  

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Teste cutanate (prick sau IDR) * * * 

Teste alergologice (teste de 

provocare nazală, oculară, 
bronşică, teste cutanate cu agenţi 
fizici) 20% ** ** 

Spirometrie simplă 20% ** ** 

Test 

farmacodinamicbronhomotor 20% ** ** 

Spirometrie cu dublă 
bronhodilataţie 20% ** ** 



 

ASISTENŢĂ PRE ŞI POST 
NATALĂ - 10% ** 

( conform protocolului de 

sarcină) - **  ** 

BALNEOFIZIOTERAPIE    

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Proceduri * * * 

CARDIOLOGIE 10% 20% 30% 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Ecocardiografie * * * 

EKG 20% ** ** 

EKG efort * * * 

Holter EKG 20% ** ** 

Holter TA 20% ** ** 

Eco Doppler venos, arterial şi 
carotidian 20% * * 

DERMATOLOGIE 20% * * 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Avulsie unghie * * * 

Electrocauterizare 10% 15% 20% 

20% ** 30 buc/an  ** 

Crioterapia  şi restul cu 20% discount  

Recoltarea unui produs patologic 

pentru biopsie (exclusiv examen 

anatomo-patologic) 10% 15% 20% 

Intervenţii laser ** ** ** 

Mică intervenţie chirurgicală 10% 20% ** 



 

DIABET ZAHARAT ŞI BOLI 
METABOLICE 10% 10% ** 

Consultaţie pentru diabet  
zaharat şi boli metabolice        

Consiliere nutriţie * * * 

ECOGRAFIE 10% 15% 20% 

Ecografie 2D (generală şi de 
organ)       

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

Ecocardiografie 20% ** ** 

Ecografie de sarcină  (3D) 20% ** ** 

Ecografie de sarcină (4D 
Acusson,  4D Volluson)  

20% ** ** 

20% 1/trim sarcina şi restul cu ** 

Ecografie 4D E6 / Expert  20% discount  

Ecografie 4D E8 / Expert - 10% 10% 

Ecografietransvaginală 4D (4D 
Acuson, 4D Volluson) - 10% 10% 

ENDOCRINOLOGIE - 20% 20% 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Test inhibiţiehormoni de creştere * * * 

Test supresie dexametazonă 20% 20% * 

GASTROENTEROLOGIE 20% 20% * 

Consultaţie(anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament) / 
stabilire regim alimentar       

Eso-gastro-duodenoscopie * * * 



 

Colonoscopie 10% ** ** 

Biopsie endoscopică - 10% ** 

Polipectomie endoscopică simplă 10% ** ** 

Electrocoagulare endoscopică - 20% 20% 

HOMEOPATIE  20% ** ** 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

IMAGISTICĂ DE ÎNALTĂ 
PERFORMANŢĂ * * * 

Computer tomograf (CT)       

RMN 3 Tesla (MedLife) 10% 20% ** 

LABORATOR 10% 15% ** 

Gamă variată de analize de 
laborator :  biochimie,  

coagulare, hematologie, 

histologie, microbiologie, 

parazitologie, toxicologie 

      

** ** ** 

Gamă variată de analize de 
laborator : imunologie, markeri 

(alergii, anemie, endocrini, 

infecţiosi, osoşi, tumorali)  

   

Gamă variată de analize de 
laborator: autoimunitate, biologie 

moleculară, genetică, anatomie 
patologică 20% ** ** 

MEDICINA GENERALĂ 10% 20% 20% 

Consultaţie(anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

MEDICINĂ INTERNĂ * * * 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare învestigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

NEFROLOGIE * * * 



 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

NEUROLOGIE * * * 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare învestigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Examen ultrasonografic 

extracranian al arterelor cervico-

cerbrale (Doppler) * * * 

Examen Doppler transcranian al 

vaselor cerebrale şi tehnici 
derivate 20% ** ** 

Electroencefalogramă (EEG) 20% ** ** 

NUTRIŢIE 10% 20% ** 

Consultaţie       

Consiliere *  *   * 

OBSTETRICĂ– 

GINECOLOGIE 10% 15% 20% 

Consultaţie 
obstetricală/ginecologică 
(anamneză, recomandare 
investigaţii şi tratament, urmărire 
tratament)       

Recoltarea secreţiei vaginale 
pentru testul Babeş-Papanicolau * * * 

Recoltarea secreţiei mamelonare * * * 

Recomandarea unui produs de 

contracepţie * * * 

Colposcopie cu/fără biopsie 
(exclusiv examenul anatomo-

patologic) * * * 

Citodiagnostic Babeş-

Papanicolau în mediu uscat 

20% * * 

Citodiagnostic Babeş-

Papanicolau în mediu lichid ** 

** ** 



 

Intervenţii laser - ** ** 

Montare sterilet - 20% ** 

Electrocauterizare col 20% 20% ** 

OFTALMOLOGIE 20% ** ** 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Biometrie * * * 

Acuitate vizuală * * * 

Autorefractometrie * * * 

Prescripţie ochelari * * * 

Examen fund de ochi * * * 

Tonometrie * * * 

Test Schirmer * * * 

Explorarea câmpului vizual 

(perimetrie) * * * 

Oftalmodinamometrie 20% * * 

Extracţia corpilor străini 20% * * 

Examen pol anterior 20% * * 

Exoftalmometrie * * * 

Pahimetrie 20% * * 

Intervenţii laser 10% 20% * 

Angiofluorografie (AFG) 10% 15% 20% 

ONCOLOGIE 10% 20% ** 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

ORL * * * 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Rinoscopie * * * 



 

Laringoscopie * * * 

Acumetrie * * * 

Cauterizare pată vasculară * * * 

Fibroscopie simplă 20% ** ** 

Extracţie corp străin 20% ** ** 

Puncţie sinus maxilar 20% ** ** 

Tamponament nazal (anterior sau 

posterior) 20% ** ** 

Biopsie sfera ORL (– prelevare 

material pentru examinare) 20% ** ** 

Aerosoli 20% ** ** 

Intervenţii chirurgicale - laser - 10% ** 

ORTOPEDIE ŞI 
TRAUMATOLOGIE  10% 15% 20% 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Dexaosteodensitometrie * * * 

PEDIATRIE (pentru abonaţii 
copii) 10% ** 1 segment ** 2 segmente 

Consultaţii nelimitate, fişa 
medicală gestionată de pediatru, 
accesul prin trimitere scrisă către 
specialităţile medicale şi 
investigaţii de laborator       

Fişa colectivitate * * * 

Aviz epidemiologic 20% * * 

PSIHIATRIE 20% * * 

Consultaţie (anamneză, evaluare 
psihologică, stabilirea 
obiectivelor psihoterapeutice şi a 
metodelor de tratament)       

Consiliere psihiatrica * * * 

RADIOLOGIE 20% 20% 20% 



 

Mamografie       

Radiografie ** **  **  

Urografie ** **  ** 

REUMATOLOGIE 10% 20% ** 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Infiltraţie intra-articulară 
(manevra) * * * 

Infiltraţie intra- articulară cu 
corticosteroizi 20% ** ** 

Dexaosteodensitometrie - 20% **  

STOMATOLOGIE 10% ** 1 segment ** 2 segmente 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Detartraj & periaj (1/an) manual * * * 

Alte servicii stomatologice * * * 

UROLOGIE 20% 20% 30% 

Consultaţie (anamneză, 
recomandare investigaţii şi 
tratament, urmărire tratament)       

Cateterism * * * 

Dilataţie strictură uretrală 20% ** ** 

Masaj prostatic 20% ** ** 

Recoltare secreţie 20% ** ** 

Schimbare sondă urinară 20% ** ** 

Litotriţie extracorporeală 
(fragmentare calculi renali) 20% ** ** 

Terapie induraţie pastică corpi 
cavernoşi – 4 sedinţe - 10% 10% 



 

Free PSA 

10% 15% 20% 

ALTE SERVICII ** ** ** 

Life Memorial Hospital - cazare 

+ investigaţii       

Spitalul de Pediatrie MedLife - 

spitalizare, consultaţii şi 
investigaţii în ambulatoriu - 

10% 10% 

Spitalul de Ortopedie şi 
Chirurgie Plastică MedLife - 
cazare + investigaţii 10% 10% 10% 

 

- 

10% 10% 

 

Legenda: 

„ - ”= nu este inclusă în abonament;    

„ ** ”= la recomandarea medicului specialist 

„ * ”= gratuit, costul este acoperit de abonamentul  lunar  

„ xx% ” = procent de discount acordat 

 

 

 


