
 

 

ANALIZE GRATUITE  
PENTRU TINE ŞI FAMILIA TA 

 

Cu un simplu bilet de trimitere de la medicul lor de familie* sau de la 

medicul specialist*, orice pacient îşi pot face analize medicale gratuit, în 

oricare dintre policlinicile noastre. 

 
* Medici care au contract cu CASMB, OPSNAJ, CAS MTCT 
(Transporturi), CJAS  Bacău, CJAS Braşov, CJAS Cluj, CJAS Constanţa. 

 

.  

 
PE SCURT DESPRE ANALIZE GRATUITE 
 
În baza contribuţiei persoanelor fizice la fondul CNAS, acestea pot beneficia de analizele de laborator  

gratuite, decontate de CNAS, efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de 

specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului. Solicitarea acestor analize de către medicul trimiţător se 
face prin completarea unui bilet de trimitere. 
 
Detalii la telverde CNAS: Telverde CAS: 0800800950 
 

Pacientul îşi poate alege un medic de familie sau pe cel de specialitate dar aceştia trebuie să colaboreze 
cu CNAS. De asemenea pacientul îşi alege singur furnizorul de servicii de laborator unde să efectueze 

analizele, cu condiţia ca unitatea medicală să fie în contract cu casa judeţeană de sănătate 

(www.cnas.ro/cjas/contacte) 

 
CINE BENEFICIAZĂ DE ANALIZE GRATUITE DECONTATE DE CASELE 
DE SĂNĂTATE. 
 

Analizele gratuite sunt disponibile pentru plătirorii la fondul CNAS, indiferent de statutul lor, angajaţi, liber 
profesionişti, pensionarii cu venituri din pensii ce depăşesc 740 de lei sau persoane care contribuie din 

proprie iniţiativă. 

 
Exista însă şi câteva categorii car au dreptul la servicii de asistenţă medicală, chiar daca nu contribuie la 

fondul destinat asigurărilor sociale de stat: copiii până la vârsta de 18 ani, elevii, ucenicii şi studenţii cu 

vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani şi care nu au venituri din muncă, femeile însărcinate şi lauzele care 
nu au nici un venit sau au venituri situate sub salariul minim brut pe economie, persoanele care satisfac 

serviciul militar în termen, cele care se află în concediu medical, concediu medical pentru sarcină şi 

lăuzie ori în concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 7 ani, persoanele care beneficiază de 
indemnizatie de somaj sau alocaţie de sprijin, pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei. 

 

Mai multe despre drepturile şi obligaţiile asiguratului CNAS găsiţi pe site-ul www.cnas.ro 
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Grupa analizeGrupa analizeGrupa analizeGrupa analize ANALIZE MEDICALE ANALIZE MEDICALE ANALIZE MEDICALE ANALIZE MEDICALE Grupa analizeGrupa analizeGrupa analizeGrupa analize ANALIZE MEDICALE ANALIZE MEDICALE ANALIZE MEDICALE ANALIZE MEDICALE 

MicrobiologieMicrobiologieMicrobiologieMicrobiologie Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) *1) BiochimieBiochimieBiochimieBiochimie Uree serica *1)
Examen complet de urina (sumar+sediment) *1) Acid uric seric *1)
Urocultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) *1) Creatinina serica *1)
Dozare glucoza urinara *1) Calciu ionic seric *1)
Dozare proteine urinare *1) Calciu seric total *1)
Examen copropazitologic (3 probe) *1) Magneziemie *1)
Coprocultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) *1) Sideremie *1)
Examen microscopic nativ Glicemie *1)
Examen Babes - Papanicolau *1) Colesterol seric total *1)
Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) Trigliceride serice *1)
Examen microscopic colorat HDL colesterol *1)
Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) LDL *1)
Examen microscopic /frotiu Proteine totale serice *1)
Cultura ( inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) TGO *1)

ImunologieImunologieImunologieImunologie ASLO *1) TGP *1)
Factor rheumatoid Fosfataza alcalina *1)
Proteina C reactiva *1) Fibrinogenemie *1)
IgA seric Gama GT
IgE seric Bilirubina totala*1)
IgM seric Bilirubina directa*1)
IgG seric Electroforeza proteinelor serice *1)
Complement seric C3 VDRL *1)
Complement seric C4 RPR *1)
Depistare Helicobacter Pylori Confirmare TPHA *1)  *4)
Testare HIV (la gravide *1)) Hemoglobina glicozilata  *5)
TSH Diagnostic histopatorlogic pe lama
FT4 Citodiagnostic secretie vaginală
Ag HBs (screening)*2)
Anti-HAV IgM*2) ObservaţiiObservaţiiObservaţiiObservaţii::::

Anti-HCV*2)
FSH
LH
Estradiol
Cortizol
Progesteron
PSA
FREE PSA

HematologieHematologieHematologieHematologie Hemoleucograma completa *1)
VSH *1)
Timp Quick, activitate de protrombina *1)
INR (International Normalised Ratio) *1) 
APTT
Determinarea grup sanguin ABO (la gravida *1)
Determinarea grup sanguin Rh  (la gravida *1)
Anticorpi specifici anti Rh (la gravida *1)

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de 
specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie.

AnalizeleAnalizeleAnalizeleAnalizele medicalemedicalemedicalemedicale dededede laboratorlaboratorlaboratorlaborator gratuitegratuitegratuitegratuite înînînîn ReţeauaReţeauaReţeauaReţeaua privatăprivatăprivatăprivată dededede sănătatesănătatesănătatesănătate
REGINAREGINAREGINAREGINA MARIAMARIAMARIAMARIA suntsuntsuntsunt decontatedecontatedecontatedecontate dededede caselecaselecaselecasele judeţenejudeţenejudeţenejudeţene dededede sănătatesănătatesănătatesănătate CJASCJASCJASCJAS
BacăuBacăuBacăuBacău,,,, CJASCJASCJASCJAS BraşovBraşovBraşovBraşov,,,, CJASCJASCJASCJAS Cluj,Cluj,Cluj,Cluj, CJASCJASCJASCJAS ConstanţaConstanţaConstanţaConstanţa,,,, iariariariar pentrupentrupentrupentru Bucure;tiBucure;tiBucure;tiBucure;ti dededede
CASMB, OPSNAJ,  CAS MTCT (transporturi)CASMB, OPSNAJ,  CAS MTCT (transporturi)CASMB, OPSNAJ,  CAS MTCT (transporturi)CASMB, OPSNAJ,  CAS MTCT (transporturi)

*6) Valabile doar în judeŃul ConstanŃa

*5) Se recomanda numai de medicul de specialitate diabet, nutriţie şi boli 
metabolice, şi se decontează de cel mult de doua ori pe an pentru un asigurat cu 
diabet zaharat.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru
contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

Histopatologie *6)Histopatologie *6)Histopatologie *6)Histopatologie *6)

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără 
recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de 
laborator.

LISTA DE ANALIZE GRATUITE 
 
Lista de analize gratuite disponibile este stabilită de fiecare casă judeţeană de sănătate cu fiecare 
furnizor în parte, în funcţie de serviciile medicale disponibile în unitatea medicală solicitantă. 
 
 

Pentru a afla care sunt analizele decontate de casele de asigurări disponibile în locaţiile REGINA MARIA, 

vă rugăm să consultaţi lista ataşată. 
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CINE RECOMANDĂ ANALIZELE DECONTATE DISPONIBILE ÎN 
POLICLINICILE REGINA MARIA 

În vederea stabilirii diagnosticului, medicii de familie şi medicii de specialitate recomandă analize care 
sunt decontate de CNAS în cazul în care, în funcţie de sediul unde îşi desfăşoară activitatea, medicii 

trimiţători lucrează în contract cu una dintre casele de sănătate de mai jos: 

• Pentru judetul Bacău: CJAS Bacău 
• Pentru judetul Braşov: CJAS Braşov 

• Pentru Municipiul Bucureşti: 

� CASMB - Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, 
� Casa OPSNAJ – Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Apărării, Ordinii 

Publice şi Siguranţei Naţionale  

� CAS MTCT (transporturi ) 
• Pentru judetul Cluj: CJAS Cluj 

• Pentru judetul Constanţa: CJAS Constanţa 
 
CE DOCUMENT VĂ PERMITE SĂ BENEFICIAŢI DE ANALIZELE 
GRATUITE 

BILETUL DE TRIMITERE este un formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în trei 

exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate 
asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice, în cazul nostru la punctul de 

recoltare de analize din Reţeaua privată de sănătate REGINA MARIA. 

 
Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate 

celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. 

 
Biletul de trimitere are valabilitate 30 de zile din momentul emiterii lui de către medicul trimiţător. 
    

CUM PROCEDAŢI? 
 
Pacientul se va prezenta la punctele de recoltare cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau 

medicul specialist aflat in contract cu casa de sănătate. 
 
Analizele gratuite se efectueaza în laboratoarele din judeţul cu a cărei casă de sănătate are contract 
medicul trimiţător. 
 
• Analizele recomandate de medicii de familiemedicii de familiemedicii de familiemedicii de familie se efectueaza în judeţul în care este inregistrat 

cabinetul lor 
Nu există restricţii pentru alegerea medicului de familie de aceea este posibil ca un arondat să 
aibă medicul de familie în alt judeţ. În acest caz, poate beneficia de analize în judeţul unde este 
înregistrat medicul trimiţător. 
De obicei pacienţii se arondează la un medic de familie din oraşul lor de domiciliu. În acest caz 
pot face analize gratuite doar la un furnizor de servicii medicale din judeţul lor de domiciliu. 

 
• Analizele recomandate de medicii de specialitatemedicii de specialitatemedicii de specialitatemedicii de specialitate se efectuează în judeţul cu a cărei casă de 

sănătate are contract medicul. 

Dacă pacientul a primit de la medicul de familie o recomandare pentru consult de specialitate şi 
alege să meargă la un medic specialist din alt judeţ, atunci se aplică aceeaşi regulă, analizele se 
fac în judeţul cu care are contract medicul trimiţător, la un laborator agreeat de casa judeţeană de 
sănătate. 



 

 

4 

 
IN CE LOCAŢII OFERIM ANALIZE GRATUITE DECONTATE? 

 
Puteţi beneficia de analize gratuite pe bază de bilet de trimitere în punctele de recoltare ale Reţelei de 
sănătate REGINA MARIA din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj şi Constanţa. 
 

Puncte de recoltare analize de laborator REGINA MARIA 
 

Bucureşti - Call center: 021 9268  

· Laboratorul Clinic Bucureşti / Policlinica Cotroceni - Şos. Cotroceni nr.20, S6  

· Policlinica Aviaţiei * - Calea Floreasca nr.169A, corp B, Clădirea Oracle, S1  

· Policlinica Băneasa * - Str. Ion Ionescu de la Brad nr.5B, S1  

· Policlinica Bucharest Business Park - Şos. Bucureşti - Ploieşti nr.1A, corp A, parter, S1  

· Policlinica pentru adulţi şi copii Dorobanţi * – Calea Dorobanţi nr.240, S1  

· Policlinica Enescu - Str. George Enescu nr.12, S1  

· Policlinica Floreasca * - Str. Hatmanul Arbore nr. 15-19, S1  

· Policlinica Lujerului * - Bd. Iuliu Maniu nr.51, S6  

· Policlinica pentru copii Opera Center * - Str. Costache Negri nr.1-5, S5  

· Policlinica Pipera - Str. Dimitrie Pompeiu nr.9-9A, cladirea 16, parter, S2  

· Policlinica Sema Parc - Splaiul Independenţei nr.319, parter, S6  

· Policlinica Sun Plaza - Calea Văcăreşti nr.391, birouri mall Sun Plaza, etaj 2, S4 

· Policlinica Unirea - Bd. Unirii nr. 57, S3 

 

Bacău  

· Campus Medical *: Calea Romanului nr.39, Bacău, Tel.: 0234 510 490  

· Centrul de recoltare Bacau *: Str. Ioniţă Sandu Sturdza nr.3, Tel.: 0234 514 955  

· Centrul de recoltare Buhuşi *: Str. Tineretului nr.14 

 

Braşov  

· Campus Medical *: Bd. Iuliu Maniu nr.49, Braşov, Call center: 021 9268 

 

Cluj  

· Policlinica Pasteur * - Str. Louis Pasteur nr. 24/72, et.1, Tel.: 0264 522 254  

 

Constanţa  

· Policlinica Constanţa * - Bd. Mamaia nr.16A - 16B, Tel.: 0241 544 000    

 
* analize şi pentru copii 
 

VĂ AŞTEPTĂM! 


