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Cod: NNAV 163 V6 1120 

Condiții contractuale specifice Beneficiului opțional Prevenție 
(componentă a Asigurării de Sănătate NN) 

Exemplarul clientului 

Am primit condițiile contractuale 
Nume  Semnătura Data primirii 

Contractant 

Persoana asigurată 

Persoana asigurată 

Persoana asigurată 

Persoana asigurată 

Persoana asigurată 

Beneficiul opțional Prevenție este disponibil pentru Asigurații care au o asigurare de Protecție principală în vigoare. 
Beneficiul opțional Prevenție poate fi atașat contractului de asigurare, la data semnării cererii inițiale de asigurare, la data 
reînnoirii contractului sau oricând pe perioada desfășurării contractului de la următoarea dată scadentă a primelor de 
asigurare, pe baza formularului de modificări contractuale. 

Beneficiul opțional Prevenție este disponibil Asiguraților cu vârste cuprinse între 3 luni și 65 de ani. 

Beneficiul opțional Prevenție oferă Asiguratului acces la serviciile medicale de prevenție furnizate de una dintre clinicile 
medicale partenere NN pentru care Asiguratul a optat la momentul atașării Beneficiului opțional Prevenție sau ulterior, la 
reînnoirea contractului de asigurare. Lista actualizată a clinicilor partenere NN pentru Beneficiul opțional Prevenție este 
disponibilă pe site-ul oficial al NN Asigurări de Viață S.A. www.nn.ro. 
Asiguratul poate alege unul din cele 3 (trei) niveluri de acoperire: standard, mediu sau avansat.

Servicii medicale incluse în Beneficiul Opțional Prevenție 

Standard Mediu Avansat 
Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații peste 15 ani: 

• 1/an - Test Papanicolau
clasic

• 1/an - EKG
• 1/an - Sumar de urină
• 1/an - Glicemie
• 1/an - Colesterol total
• 1/an - HDL Colesterol
• 1/an - Hemoleucogramă
• 1/an - VSH
• 1/an - Transaminaze (TGO,

TGP)
• 1/an - Creatinină serică
• 1/an - Trigliceride
• 1/an - Feritină
• 1/an – Calcemie

Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații peste 15 ani: 

• 1/an - Test Papanicolau
clasic

• 1/an - EKG
• 1/an - Sumar de urină
• 1/an - Glicemie
• 1/an - Colesterol total
• 1/an - HDL Colesterol
• 1/an - Hemoleucogramă
• 1/an - VSH
• 1/an - Transaminaze (TGO,

TGP)
• 1/an - Creatinină serică
• 1/an - Trigliceride
• 1/an - Feritină
• 1/an – Calcemie

Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații peste 15 ani: 

• 1/an - Test Papanicolau
clasic

• 1/an - EKG
• 1/an - Sumar de urină
• 1/an - Glicemie
• 1/an - Colesterol total
• 1/an - HDL Colesterol
• 1/an - Hemoleucogramă
• 1/an - VSH
• 1/an - Transaminaze (TGO,

TGP)
• 1/an - Creatinină serică
• 1/an - Trigliceride
• 1/an - Feritină
• 1/an – Calcemie
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Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații până în 15 ani: 

• 1/an – Exudat faringian și
nazal

• 1/an – Examen
coproparazitologic

• 1/an – Coprocultură
• 1/an – Sumar de urină
• 1/an – Urocultură
• 1/an – Feritină
• 1/an – Calcemie
• 1/an – Hemoleucogramă
• 1/an – VSH/PCR

Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații până în 15 ani: 

• 1/an – Exudat faringian și
nazal

• 1/an – Examen
coproparazitologic

• 1/an – Coprocultură
• 1/an – Sumar de urină
• 1/an – Urocultură
• 1/an – Feritină
• 1/an – Calcemie
• 1/an – Hemoleucogramă
• 1/an – VSH/PCR

Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații până în 15 ani: 

• 1/an – Exudat faringian și
nazal

• 1/an – Examen
coproparazitologic

• 1/an – Coprocultură
• 1/an – Sumar de urină
• 1/an – Urocultură
• 1/an – Feritină
• 1/an – Calcemie
• 1/an – Hemoleucogramă
• 1/an – VSH/PCR

Consultații incluse. Acestea sunt disponibile cu programare și în regim normal, nu urgență. 
Setul anual de analize se poate efectua fără costuri suplimentare o data într-un an contractual; 
• 4 consultații în total incluse pe

an, distribuite astfel:
• 2 consultații de medicină
generală sau medicină
internă sau pediatrie incluse
pe an. După consumul celor
2 consultații, beneficiați de
20% discount la consultațiile
ulterioare;
• 2 consultații de specialitate
incluse pe an. În funcție de
nevoie, acestea pot fi
programate alegând dintre
specialitățile de mai jos:
Alergologie și imunologie
clinică;
Boli infecțioase;
Cardiologie;
Chirurgie generală;
Dermatologie;
Diabet și boli metabolice;
Endocrinologie;
Gastroenterologie;
Hematologie;
Neurologie;
Obstetrică și Ginecologie;
Oftalmologie;
Oncologie;
ORL;
Ortopedie și traumatologie;
Pneumoftiziologie;
Psihiatrie;
Reumatologie;
Urologie
După consumul celor 2
consultații de specialitate,
beneficiați de 20% discount
la consultațiile ulterioare.

• 8 consultații în total incluse pe
an, distribuite astfel:

• 4 consultații de medicină
generală sau medicină
internă sau pediatrie incluse
pe an. După consumul celor 4
consultații, beneficiați de
40% discount la consultațiile
ulterioare;
• 4 consultații de specialitate
incluse pe an. În funcție de
nevoie, acestea pot fi
programate alegând dintre
specialitățile de mai jos:
Alergologie și imunologie
clinică;
Boli infecțioase;
Cardiologie;
Chirurgie generală;
Dermatologie;
Diabet și boli metabolice;
Endocrinologie;
Gastroenterologie;
Hematologie;
Neurologie;
Obstetrică și Ginecologie;
Oftalmologie;
Oncologie;
ORL;
Ortopedie și traumatologie;
Pneumoftiziologie;
Psihiatrie;
Reumatologie;
Urologie
După consumul celor 4
consultații de specialitate,
beneficiați de 40% discount la
consultațiile ulterioare.

• 12 consultații în total incluse pe
an, distribuite astfel:
• 6 consultații de medicină
generală sau medicină
internă sau pediatrie incluse
pe an. După consumul celor 6
consultații, beneficiați de 50%
discount la consultațiile
ulterioare;
• 6 consultații de specialitate
incluse pe an. În funcție de
nevoie, acestea pot fi
programate alegând dintre
specialitățile de mai jos:
Alergologie și imunologie
clinică;
Boli infecțioase;
Cardiologie;
Chirurgie generală;
Dermatologie;
Diabet și boli metabolice;
Endocrinologie;
Gastroenterologie;
Hematologie;
Neurologie;
Obstetrică și Ginecologie;
Oftalmologie;
Oncologie;
ORL;
Ortopedie și traumatologie;
Pneumoftiziologie;
Psihiatrie;
Reumatologie;
Urologie
După consumul celor 6
consultații de specialitate,
beneficiați de 50% discount la
consultațiile ulterioare.

Reduceri pentru alte consultații decât cele incluse 
10% discount pentru consultațiile 
de Nutriție 

15% discount pentru consultațiile 
de Nutriție 

20% discount pentru consultațiile 
de Nutriție 

Investigații paraclinice pentru care se acordă discount. Pentru obținerea discountului, este nevoie ca 
investigația să fie recomandată de un medic dintr-o clinică parteneră NN. 
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Investigațiile care nu sunt enumerate mai jos și pentru care nu este menționat niciun discount se vor achita 
integral. 
30% discount: 
• EKG/EKG de efort;
• Holter EKG/ HolterTA;
• Proceduri microchirurgie;
• Investigații dermatologice;
• Proceduri dermatologice
(cauterizări, excizii);
• Oftalmoscopie;
• Audiometrie;
• Spirometrie;
• Colposcopie.
20% discount:
• Endoscopie digestivă superioară
și inferioară;
• Irigografie;
• Rectosigmoidoscopie;
• Radiologie (peste 140 de tipuri,
inclusiv radiologie digitală);
• Histerosalpingografie (HSG);
• Mamografie;
• Osteodensitometrie;
• Ecografie (peste 80 de tipuri):
2D, 3D, 4D, Doppler;
• EEG simplu;
• Urografie.

50% discount: 
• EKG/EKG de efort;
• Holter EKG/ HolterTA;
• Proceduri microchirurgie;
• Investigații dermatologice;
• Proceduri dermatologice
(cauterizări, excizii);
• Oftalmoscopie;
• Audiometrie;
• Spirometrie;
• Colposcopie.
30% discount:
• Endoscopie digestivă superioară 
și inferioară;
• Irigografie;
• Rectosigmoidoscopie;
• Radiologie (peste 140 de tipuri, 
inclusiv radiologie digitală);
• Histerosalpingografie (HSG);
• Mamografie;
• Osteodensitometrie;
• Ecografie (peste 80 de tipuri): 
2D, 3D, 4D, Doppler;
• EEG simplu;
• Urografie.
20% discount:
• Test Papanicolau în mediu lichid 

10% discount: 
• CT/ RMN

70% discount: 
• EKG/EKG de efort;
• Holter EKG/ HolterTA;
• Proceduri microchirurgie;
• Investigații dermatologice;
• Proceduri dermatologice
(cauterizări, excizii);
• Oftalmoscopie;
• Audiometrie;
• Spirometrie;
• Colposcopie.
50% discount:
• Endoscopie digestivă superioară 
și inferioară;
• Irigografie;
• Rectosigmoidoscopie;
• Radiologie (peste 140 de tipuri, 
inclusiv radiologie digitală);
• Histerosalpingografie (HSG);
• Mamografie;
• Osteodensitometrie;
• Ecografie (peste 80 de tipuri): 
2D, 3D, 4D, Doppler;
• EEG simplu;
• Urografie.
20% discount:
• CT/ RMN
• Test Papanicolau în mediu 

lichid 
10% discount: 
• Proceduri dermatologice

(biopsii)
Analize de laborator. Pentru a beneficia de discount, analizele trebuie să fie recomandate de un medic de la o 
clinică parteneră NN. Lista completă a acestora se regăsește în Anexă. Toate analizele neincluse în anexă se vor 
achita integral. 
25% discount pentru analizele 
menționate în anexă. 
20% discount pentru analize 
testare droguri. 

45% discount pentru analizele 
menționate în anexă. 
20% discount pentru analize testare 
droguri. 

55% discount pentru analizele 
menționate în anexă. 
20% discount pentru analize testare 
droguri. 

Acces la servicii medicale speciale, puse la dispoziție de partenerul NN Regina Maria, în anumite condiții și 
locații. Vă rugăm verificați pe website-ul www.nn.ro locaţiile clinicilor Regina Maria. 

20% discount pentru manopera de 
vaccinare. 
20% discount pentru servicii 
medicale în Camera de Garda a 
Spitalelor Euroclinic, Ponderas, 
Băneasa, Braşov si Cluj. 

Certificate prenupțiale, adeverințe 
medicale la cerere, ori de câte ori 
este nevoie (fișa auto nu este 
inclusă). 

Medic de familie (în limita 
numărului de locuri disponibile 

30% discount pentru manopera de 
vaccinare. 
20% discount pentru servicii 
medicale în Camera de Garda a 
Spitalelor Euroclinic, Ponderas, 
Băneasa, Braşov si Cluj. 

Certificate prenupțiale, adeverințe 
medicale la cerere, ori de câte ori 
este nevoie (fișa auto nu este 
inclusă). 

Medic de familie (în limita numărului 
de locuri disponibile pentru medicii 

40% discount pentru manopera de 
vaccinare. 
20% discount pentru servicii 
medicale în Camera de Garda a 
Spitalelor Euroclinic, Ponderas, 
Băneasa, Braşov si Cluj. 

Certificate prenupțiale, adeverințe 
medicale la cerere, ori de câte ori 
este nevoie (fișa auto nu este 
inclusă). 

Medic de familie (în limita 
numărului de locuri disponibile 
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pentru medicii care sunt autorizați 
de către C.N.A.S.). 

Puncte de recoltare: Acces cu 20% 
discount.  

care sunt autorizați de către 
C.N.A.S.).

Puncte de recoltare: Acces cu 20% 
discount.  
10% discount la medicii din 
Parteneriat Academic (medici de 
renume, profesori universitari). 

pentru medicii care sunt autorizați 
de către C.N.A.S.);  

Puncte de recoltare: Acces cu 20% 
discount.  
20% discount la medicii din 
Parteneriat Academic (medici de 
renume, profesori universitari). 
10% discount pentru banca de 
celule stem.  
10% discount pentru pachet „One 
day check-up”.  
5% discount la Pachetul pentru 
Naştere (naturala sau cezariana); 
10% discount pentru Naştere VIP 

Toate serviciile medicale și reducerile incluse în Beneficiul opțional Prevenție, în conformitate cu nivelul de acoperire ales, 
sunt disponibile și în perioada sarcinii. 

Accesarea serviciilor medicale 
În funcție de nivelul ales al Beneficiului opțional Prevenție, serviciile medicale incluse pot fi accesate astfel: 

• Căutați clinica parteneră și datele acesteia de contact pe siteul www.nn.ro, secțiunea Asistenta Sanatate.
• Sunați și faceți programarea direct prin call center-ul clinicii.
• Informați clinica aleasă că sunteți asigurat NN și că aveți Beneficiul opțional Prevenție.
• La momentul consultației/investigației, Asiguratul este rugat să prezinte și actul de identitate.

Începerea și valabilitatea Beneficiului opțional Prevenție 
Serviciile medicale pot fi accesate de Asigurat, după o perioadă de 30 de zile de așteptare de la data intrării în vigoare a 
Beneficiului, câtă vreme Contractul de asigurare este în vigoare. 
Beneficiul Opțional Prevenție, intră în vigoare: 

• de la data semnării Cererii de asigurare de către Asigurat, dacă Asiguratul a ales să atașeze acest beneficiu odată cu
încheierea Protecției principale;

• de la data următoarei scadențe de plată a contractului de asigurare, dacă Asiguratul a ales să atașeze acest beneficiu
la data reînnoirii contractului sau oricând în timpul perioadei contractuale.

Beneficiul Opțional Prevenție este valabil atât timp cât primele de asigurare sunt plătite și în timpul perioadei de grație, până la 
împlinirea vârstei de 65 de ani a Asiguratului. 

Modificarea Beneficiului opțional Prevenție 
Contractantul poate schimba nivelul de acoperire al Beneficiului opțional Prevenție sau clinica medicală parteneră NN, pentru 
fiecare Asigurat, doar la data reînnoirii contractului de asigurare. Cu 45 de zile înainte de aniversarea contractului de asigurare, 
Asigurătorul va transmite Contractantului o notificare cu privire la posibilitatea efectuării acestor modificări, aplicabile pentru 
noul an contractual de asigurare. 
În cazul în care Contractantul alege să modifice nivelul de acoperire sau clinica parteneră NN, trebuie să completeze și să-i 
trimită Asigurătorului formularul de reînnoire, cu 10 zile înainte de data reînnoirii contractului de asigurare. 
Dacă până la data reînnoirii contractului, Asigurătorul nu primește de la Contractant noile opțiuni ale acoperirii, Beneficiul 
opțional Prevenție va fi reînnoit pentru un nou an contractual, păstrând același nivel de acoperire și aceeași clinică parteneră 
NN, la fel ca în anul de asigurare precedent. 

Primele de asigurare 
Primele de asigurare sunt calculate în funcție de nivelul de acoperire ales. 
Contractantul va plăti primele de asigurare, împreună cu primele pentru Protecția principală, cu frecvența și la datele scadente 
menționate în contract. 

Valoarea primelor de asigurare este garantată până la data reînnoirii contractului. 

Asigurătorul își rezervă dreptul de a actualiza primele de asigurare, luând în considerare eventuale schimbări contractuale, 
evoluția prețului serviciilor medicale, gradul de utilizare a serviciilor medicale. 



5 

Noile prime de asigurare se vor aplica de la data reînnoirii contractului, în conformitate cu prevederile Condițiilor generale ale 
contractului de Asigurare de Sănătate NN. 

Încetarea Beneficiului opțional Prevenție 
Beneficiul opțional Prevenție încetează în următoarele situații: 

• la data încetării contractului de asigurare de sănătate;
• la cererea expresă a Contractantului Asigurării, oricând pe perioada derulării contractului;
• la prima reînnoire a contractului, după împlinirea vârstei de 65 de ani de către Asigurat;
• la prima reînnoire după data la care Asigurătorul a notificat Contractantul că nu mai oferă Beneficiul opțional

Prevenție.

În cazul încetării Beneficiului opțional Prevenție, prima de asigurare aferentă contractului va fi ajustată în consecință începând 
cu ziua următoare datei încetării Beneficiului opțional Prevenție. 

Beneficiul opțional Prevenție nu are valoare de răscumpărare și nici participare la profit. În cazul încetării Beneficiului opțional 
Prevenție, Contractantul este îndreptățit să primească doar prima de asigurare aferentă acestui Beneficiu, achitată în avans și 
neconsumată, dacă este cazul. 

Prevederi finale 
Asigurătorul nu este răspunzător pentru întârzierea și calitatea serviciilor furnizate de clinicile partenere NN. 

Responsabilitatea actului medical revine în exclusivitate medicului care a efectuat serviciul medical aferent, culpabilitatea fiind 
stabilită conform actelor normative în vigoare în domeniu. 

Clinicile medicale partenere NN sunt singurele răspunzătoare pentru prelucrarea, confidențialitatea, asigurarea securității și 
arhivarea datelor cu caracter personal (inclusiv cele cu caracter medical ce privesc starea sănătății Asiguraților), furnizate de 
Asigurat clinicilor medicale partenere NN, date la care Asigurătorul nu are acces. 

Prezentele Condiții contractuale sunt valabile pentru Beneficiul opțional Prevenție încheiat sau reînnoit în perioada 01.01.2021 
-31.12.2021.
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Anexă - Lista analizelor de laborator aferentă Beneficiului opțional Prevenție care beneficiază de discountul 
corespunzător nivelului de prevenție ales 

Ac anti grup sangvin A 
CTLF Capacitatea totală de legare a 
fierului Magneziu (ser) 

Ac anti grup sangvin B Determinare factor Rh(D) Magneziu (urină) 

Ac anti nucleari(ANA) test calitativ 
(ANA) 

Determinare grup sanguin (A,B,O) Manevră recoltare 

Ac anti Rh (D) Electroforeza hemoglobinei (HEL) 
Microalbuminurie 

Ac anti VCA IgG Epstein Barr Electroforeza lipoproteinelor 
Mycoplasma hominis/Ureaplasma 
urealyticum (cultură, identificare, 
antibiogramă) 

Ac anti VCA IgM Epstein Barr Electroforeza proteinelor serice 
Mycoplasma hominis/Ureaplasma 
urealyticum (antibiogramă) 

Acid hipuric urinar Estradiol 
Mycoplasma hominis/Ureaplasma 
urealyticum (cultură) 

Acid uric (ser) Estriol neconjugat 
Mycoplasma hominis/Ureaplasma 
urealyticum identificare 

Acid uric (urină) Examen citologic al frotiului sanguin Osmolaritate serică 

AFP (alfa 1 fetoproteină) 
Examen alte produse biologice 
(micologic, antifungigramă la nevoie) 

Osmolaritate urinară 

Albumină (ser) 
Examen alte produse biologice 
(microscopic, bacteriologic, 
antibiogramă la nevoie) 

PAPP A (Proteina plasmatică asociată 
sarcinii) 

Albumină urinară 
Examen alte produse biologice 
(microscopic, bacteriologic, micologic, 
antibiogramă, antifungigramă) 

PCR (Proteina C reactiva test cantitativ) 

Alfa1 antitripsină (AAT) Examen coproparazitologic (I) PH Materii Fecale 

Amilază (ser) Examen coproparazitologic (II) Potasiu (ser) 

Amilază (urină) Examen coproparazitologic (III) Potasiu (urină) 

Amoniac 
Examen lichide puncție (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) Proba de digestie (materii fecale) 

Amprenta anală 
Examen lichide puncție (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Profil lipidic (colesterol,colest HDL, LDL, 
trigliceride 

Angiotensinconvertaza (ACE) Examen lichide puncție (microscopic, 
micologic, antifungigramă) 

Progesteron 

ANTI TPO Examen microscopic dermatofiți Prolactina 

Antibiogramă (coprocultură) 
Examen microscopic exudat faringian 
pentru fuzospirili Proteine totale (alte lichide) 

Antibiogramă (alte produse biologice) Examen microscopic pe frotiu lichid 
puncție 

Proteine totale (ser) 

Antibiogramă (examen lichide 
puncţie)  

Examen microscopic secreție nazală 
pentru eozinofile 

Proteine totale (urină) 

Antibiogramă (examen produs 
provenit din colecţie purulentă) Examen microscopic spută PSA (Ag specific prostatic) 

Antibiogramă (examen secreţie col) Examen Papanicolau convențional Rubeola Ac IgG 
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Antibiogramă (examen secreţie 
mamară) 

Examen produs provenit din colecție 
purulentă (micologic, antifungigramă) Rubeola Ac IgM 

Antibiogramă examen spută 
Examen produs provenit din colecție 
purulentă (microscopic, bacteriologic, 
antibiogramă la nevoie) 

Screening BLSE 

Antibiogramă exudat faringian 

Examen produs provenit din colecție 
purulentă (microscopic, bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Screening diabet gestaţional 

Antibiogramă exudat nazal 
Examen raclat lingual (microscopic, 
micologic, antifungigramă) Screening MRSA 

Antibiogramă secreţie mamară 
Examen secreție col (bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, 
antifungigramă)  

Secreţie genitală (frotiu si cultura) 

Antibiogramă Streptococcus 
pneumoniae 

Examen secreție mamară (bacteriologic, 
antibiogramă) 

Secreţie mamară (bacteriologic, 
micologic, antibiograma, 
antifungigramă) 

Antibiogramă urocultură Examen spută (microscopic, micologic, 
antifungigramă) 

Secreţie nazală (frotiu) 

Antifungigramă examen micologic alte 
produse 

Examen spută (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) 

Secreţie oculară (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) 

Antifungigramă examen micologic 
colecţie purulentă 

Examen spută (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Secreţie oculară (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Antifungigramă examen micologic 
lichide de puncţie 

Exudat faringian (bacteriologic, 
antibiogramă) 

Secreţie oculară (microscopic, 
micologic, antifungigramă) 

Antifungigramă examen micologic 
spută 

Exudat faringian (bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, antifungigramă 

Secreţie otică (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) 

Antifungigramă examen secreţie col 
Exudat faringian (micologic, 
antifungigramă) 

Secreţie otică (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Antifungigramă urocultură 
Exudat nazal (bacteriologic, 
antibiogramă) 

Secreţie otică (microscopic, micologic, 
antifungigramă) 

Antigen Chlamydia alte secreţii Fibrinogen 
Secreţie şant balano prepuţial 
(microscopic, bacteriologic, 
antibiogramă) 

Antigen Chlamydia secreţie col Fier (ser) 
Secreţie şant balano prepuţial 
(microscopic, bacteriologic, micologic, 
antibiogramă, antifungigramă) 

Antigen Chlamydia secreţie uretră Fosfatază acidă prostatică 
Secreţie uretrală (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) 

Antigen Chlamydia urină Fosfatază acidă totală 
Secreţie uretrală (microscopic, 
micologic, antifungigramă) 

Antigen Giardia (materii fecale) Fosfatază alcalină Secreţie vaginală (frotiu) 

Antifungigramă examen raclat lingual Fosfor (ser) 
Secreţie vaginala (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiograma, 
antifungigramă) 

Apolipoproteina A1 Fosfor (urină) 
Secreţie vaginală (microscopic, 
micologic, antifungigramă) 

Apolipoproteina B FR (Factor reumatoid) – test cantitativ Secreţie vulvară (frotiu) 

APTT (timp de tromboplastină parțial 
activată) 

FR (Factor reumatoid) – reacția Waaler 
Rose 

Serologie sifilis RPR test calitativ 

ASLO (test cantitativ) Free T3 Sodiu (ser) 
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Beta HCG Free T4 Sodiu (urină) 

Bilirubină directă GGT (Gama glutamil transferază) Spermocultură 

Bilirubină indirectă Glucoză (alte lichide) Spermocultură (cu antibiogramă) 

Bilirubină totală Glucoză (ser) Sumar de urină 

C3 (complement C3) Glucoză (urină) Sumar de urină și sediment 

C4 (complement C4) HAV Ac IgM Sediment urinar 

CA 125 (ovar, canale biliare) HAV Ac totali T3 total (tri iodotironina) 

CA 15 / 3 (glandă mamară) HBc Ac IgM (AHBCM) T4 total (tiroxina) 

CA 19 / 9 (pancreas, esofag, rect) HBc Ac totali Testosteron total 

Calcitonina (CALCI) HBe Ac (AHBE) TGO (ASAT/AST) 

Calciu (urină) Hbe Ag TGP (ALAT/ALT) 

Calciu ionic (ser) HBs Ac 
Timp de protrombină (timp Quick) (PT, 
AP, INR) 

Calciu seric HBs Ag Toxoplasma gondii Ac IgG 

CEA (antigen carcinoembriogenic) HCV Ac Toxoplasma gondii Ac IgM 

Celule lupice (latex) HDL Colesterol 
Toxoplasma gondii IgG – indice de 
aviditate (TAVGE) 

Chlamydia trachomatis Ac IgA HDV Ag TPHA – test calitativ 

Chlamydia trachomatis Ac IgG Helicobacter pylori Ac IgG – test 
cantitativ 

TPHA – test cantitativ 

CIC (Complexe imune circulante) 
(C1QBI) 

Hemoglobina glicozilată/HbA1c Trigliceride 

CK (Creatin fosfo kinaza) Hemoleucograma completă TSH (Hormon tiroid stimulant) 

CK MB (Creatin kinaza izoenzima MB) Hemoragii oculte – testul Adler (materii 
fecale) 

TTGO 75g glucoza pulvis 

Clor (ser) HIV (1/2)/Ac 
TTGO test de toleranță la glucoză cu 2 
glicemii 

Clor (urină) Imunoglobulina A 
TTGO test de toleranță la glucoză cu 4 
glicemii 

Clor alte lichide Imunoglobulina E TTGO test de toleranță la glucoză cu 5 
glicemii 

CMV (Citomegalovirus) Ac IgG Imunoglobulina G Uree (ser) 

CMV (Citomegalovirus) Ac IgM Imunoglobulina M Uree (urină) 

Colesterol total Iononogramă (sodiu, potasiu, clor) Urocultură 

Colinesteraza (CHE) LDH (Lactat dehidrogenază) Urocultură cu antibiograma (la nevoie) 
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Concentrat leucocitar 
LDH (Lactat dehidrogenază) în LCR 
(lichidul cefalorahidian) Urocultură cultura fungi 

Coprocitograma LDH (alte lichide) Urocultură examen microscopic colorat 

Coprocultura LDL Colesterol Urocultură examen microscopic nativ 

Coprocultura cu antibiogramă LH (Hormon luteinizant) VLDL Colesterol 

Cortisol (ser) (CORT) Lipaza (LIPA) VSH (viteza de sedimentare a 
hematiilor) 

Creatinină (ser) Lipide totale 

Creatinină (urină) Listeria monocytogenes Ac totali (LISK) 

Crioglobuline Litiu (ser) (LI) 
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Cod: NNAV 163 V6 1120 

Condiții contractuale specifice Beneficiului opțional Prevenție 
(componentă a Asigurării de Sănătate NN) 

Exemplar de returnat la sediul central 

Am primit condițiile contractuale 
Nume  Semnătura Data primirii 

Contractant 

Persoana asigurată 

Persoana asigurată 

Persoana asigurată 

Persoana asigurată 

Persoana asigurată 

Beneficiul opțional Prevenție este disponibil pentru Asigurații care au o asigurare de Protecție principală în vigoare. 
Beneficiul opțional Prevenție poate fi atașat contractului de asigurare, la data semnării cererii inițiale de asigurare, la data 
reînnoirii contractului sau oricând pe perioada desfășurării contractului de la următoarea dată scadentă a primelor de 
asigurare, pe baza formularului de modificări contractuale. 

Beneficiul opțional Prevenție este disponibil Asiguraților cu vârste cuprinse între 3 luni și 65 de ani. 

Beneficiul opțional Prevenție oferă Asiguratului acces la serviciile medicale de prevenție furnizate de una dintre clinicile 
medicale partenere NN pentru care Asiguratul a optat la momentul atașării Beneficiului opțional Prevenție sau ulterior, la 
reînnoirea contractului de asigurare. Lista actualizată a clinicilor partenere NN pentru Beneficiul opțional Prevenție este 
disponibilă pe site-ul oficial al NN Asigurări de Viață S.A. www.nn.ro. 
Asiguratul poate alege unul din cele 3 (trei) niveluri de acoperire: standard, mediu sau avansat.

Servicii medicale incluse în Beneficiul Opțional Prevenție 

Standard Mediu Avansat 
Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații peste 15 ani: 

• 1/an - Test Papanicolau
clasic

• 1/an - EKG
• 1/an - Sumar de urină
• 1/an - Glicemie
• 1/an - Colesterol total
• 1/an - HDL Colesterol
• 1/an - Hemoleucogramă
• 1/an - VSH
• 1/an - Transaminaze (TGO,

TGP)
• 1/an - Creatinină serică
• 1/an - Trigliceride
• 1/an - Feritină
• 1/an – Calcemie

Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații peste 15 ani: 

• 1/an - Test Papanicolau
clasic

• 1/an - EKG
• 1/an - Sumar de urină
• 1/an - Glicemie
• 1/an - Colesterol total
• 1/an - HDL Colesterol
• 1/an - Hemoleucogramă
• 1/an - VSH
• 1/an - Transaminaze (TGO,

TGP)
• 1/an - Creatinină serică
• 1/an - Trigliceride
• 1/an - Feritină
• 1/an – Calcemie

Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații peste 15 ani: 

• 1/an - Test Papanicolau
clasic

• 1/an - EKG
• 1/an - Sumar de urină
• 1/an - Glicemie
• 1/an - Colesterol total
• 1/an - HDL Colesterol
• 1/an - Hemoleucogramă
• 1/an - VSH
• 1/an - Transaminaze (TGO,

TGP)
• 1/an - Creatinină serică
• 1/an - Trigliceride
• 1/an - Feritină
• 1/an – Calcemie
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Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații până în 15 ani: 

• 1/an – Exudat faringian și
nazal

• 1/an – Examen
coproparazitologic

• 1/an – Coprocultură
• 1/an – Sumar de urină
• 1/an – Urocultură
• 1/an – Feritină
• 1/an – Calcemie
• 1/an – Hemoleucogramă
• 1/an – VSH/PCR

Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații până în 15 ani: 

• 1/an – Exudat faringian și
nazal

• 1/an – Examen
coproparazitologic

• 1/an – Coprocultură
• 1/an – Sumar de urină
• 1/an – Urocultură
• 1/an – Feritină
• 1/an – Calcemie
• 1/an – Hemoleucogramă
• 1/an – VSH/PCR

Set anual de analize fără 
recomandarea medicului pentru 
asigurații până în 15 ani: 

• 1/an – Exudat faringian și
nazal

• 1/an – Examen
coproparazitologic

• 1/an – Coprocultură
• 1/an – Sumar de urină
• 1/an – Urocultură
• 1/an – Feritină
• 1/an – Calcemie
• 1/an – Hemoleucogramă
• 1/an – VSH/PCR

Consultații incluse. Acestea sunt disponibile cu programare și în regim normal, nu urgență. 
Setul anual de analize se poate efectua fără costuri suplimentare o data într-un an contractual; 
• 4 consultații în total incluse pe

an, distribuite astfel:
• 2 consultații de medicină
generală sau medicină
internă sau pediatrie incluse
pe an. După consumul celor
2 consultații, beneficiați de
20% discount la consultațiile
ulterioare;
• 2 consultații de specialitate
incluse pe an. În funcție de
nevoie, acestea pot fi
programate alegând dintre
specialitățile de mai jos:
Alergologie și imunologie
clinică;
Boli infecțioase;
Cardiologie;
Chirurgie generală;
Dermatologie;
Diabet și boli metabolice;
Endocrinologie;
Gastroenterologie;
Hematologie;
Neurologie;
Obstetrică și Ginecologie;
Oftalmologie;
Oncologie;
ORL;
Ortopedie și traumatologie;
Pneumoftiziologie;
Psihiatrie;
Reumatologie;
Urologie
După consumul celor 2
consultații de specialitate,
beneficiați de 20% discount
la consultațiile ulterioare.

• 8 consultații în total incluse pe
an, distribuite astfel:

• 4 consultații de medicină
generală sau medicină
internă sau pediatrie incluse
pe an. După consumul celor 4
consultații, beneficiați de
40% discount la consultațiile
ulterioare;
• 4 consultații de specialitate
incluse pe an. În funcție de
nevoie, acestea pot fi
programate alegând dintre
specialitățile de mai jos:
Alergologie și imunologie
clinică;
Boli infecțioase;
Cardiologie;
Chirurgie generală;
Dermatologie;
Diabet și boli metabolice;
Endocrinologie;
Gastroenterologie;
Hematologie;
Neurologie;
Obstetrică și Ginecologie;
Oftalmologie;
Oncologie;
ORL;
Ortopedie și traumatologie;
Pneumoftiziologie;
Psihiatrie;
Reumatologie;
Urologie
După consumul celor 4
consultații de specialitate,
beneficiați de 40% discount la
consultațiile ulterioare.

• 12 consultații în total incluse pe
an, distribuite astfel:
• 6 consultații de medicină
generală sau medicină
internă sau pediatrie incluse
pe an. După consumul celor 6
consultații, beneficiați de 50%
discount la consultațiile
ulterioare;
• 6 consultații de specialitate
incluse pe an. În funcție de
nevoie, acestea pot fi
programate alegând dintre
specialitățile de mai jos:
Alergologie și imunologie
clinică;
Boli infecțioase;
Cardiologie;
Chirurgie generală;
Dermatologie;
Diabet și boli metabolice;
Endocrinologie;
Gastroenterologie;
Hematologie;
Neurologie;
Obstetrică și Ginecologie;
Oftalmologie;
Oncologie;
ORL;
Ortopedie și traumatologie;
Pneumoftiziologie;
Psihiatrie;
Reumatologie;
Urologie
După consumul celor 6
consultații de specialitate,
beneficiați de 50% discount la
consultațiile ulterioare.

Reduceri pentru alte consultații decât cele incluse 
10% discount pentru consultațiile 
de Nutriție 

15% discount pentru consultațiile 
de Nutriție 

20% discount pentru consultațiile 
de Nutriție 

Investigații paraclinice pentru care se acordă discount. Pentru obținerea discountului, este nevoie ca 
investigația să fie recomandată de un medic dintr-o clinică parteneră NN. 
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Investigațiile care nu sunt enumerate mai jos și pentru care nu este menționat niciun discount se vor achita 
integral. 
30% discount: 
• EKG/EKG de efort;
• Holter EKG/ HolterTA;
• Proceduri microchirurgie;
• Investigații dermatologice;
• Proceduri dermatologice
(cauterizări, excizii);
• Oftalmoscopie;
• Audiometrie;
• Spirometrie;
• Colposcopie.
20% discount:
• Endoscopie digestivă superioară
și inferioară;
• Irigografie;
• Rectosigmoidoscopie;
• Radiologie (peste 140 de tipuri,
inclusiv radiologie digitală);
• Histerosalpingografie (HSG);
• Mamografie;
• Osteodensitometrie;
• Ecografie (peste 80 de tipuri):
2D, 3D, 4D, Doppler;
• EEG simplu;
• Urografie.

50% discount: 
• EKG/EKG de efort;
• Holter EKG/ HolterTA;
• Proceduri microchirurgie;
• Investigații dermatologice;
• Proceduri dermatologice
(cauterizări, excizii);
• Oftalmoscopie;
• Audiometrie;
• Spirometrie;
• Colposcopie.
30% discount:
• Endoscopie digestivă superioară 
și inferioară;
• Irigografie;
• Rectosigmoidoscopie;
• Radiologie (peste 140 de tipuri, 
inclusiv radiologie digitală);
• Histerosalpingografie (HSG);
• Mamografie;
• Osteodensitometrie;
• Ecografie (peste 80 de tipuri): 
2D, 3D, 4D, Doppler;
• EEG simplu;
• Urografie.
20% discount:
• Test Papanicolau în mediu lichid 

10% discount: 
• CT/ RMN

70% discount: 
• EKG/EKG de efort;
• Holter EKG/ HolterTA;
• Proceduri microchirurgie;
• Investigații dermatologice;
• Proceduri dermatologice
(cauterizări, excizii);
• Oftalmoscopie;
• Audiometrie;
• Spirometrie;
• Colposcopie.
50% discount:
• Endoscopie digestivă superioară 
și inferioară;
• Irigografie;
• Rectosigmoidoscopie;
• Radiologie (peste 140 de tipuri, 
inclusiv radiologie digitală);
• Histerosalpingografie (HSG);
• Mamografie;
• Osteodensitometrie;
• Ecografie (peste 80 de tipuri): 
2D, 3D, 4D, Doppler;
• EEG simplu;
• Urografie.
20% discount:
• CT/ RMN
• Test Papanicolau în mediu 

lichid 
10% discount: 
• Proceduri dermatologice

(biopsii)
Analize de laborator. Pentru a beneficia de discount, analizele trebuie să fie recomandate de un medic de la o 
clinică parteneră NN. Lista completă a acestora se regăsește în Anexă. Toate analizele neincluse în anexă se vor 
achita integral. 
25% discount pentru analizele 
menționate în anexă. 
20% discount pentru analize 
testare droguri. 

45% discount pentru analizele 
menționate în anexă. 
20% discount pentru analize testare 
droguri. 

55% discount pentru analizele 
menționate în anexă. 
20% discount pentru analize testare 
droguri. 

Acces la servicii medicale speciale, puse la dispoziție de partenerul NN Regina Maria, în anumite condiții și 
locații. Vă rugăm verificați pe website-ul www.nn.ro locaţiile clinicilor Regina Maria. 

20% discount pentru manopera de 
vaccinare. 
20% discount pentru servicii 
medicale în Camera de Garda a 
Spitalelor Euroclinic, Ponderas, 
Băneasa, Braşov si Cluj. 

Certificate prenupțiale, adeverințe 
medicale la cerere, ori de câte ori 
este nevoie (fișa auto nu este 
inclusă). 

Medic de familie (în limita 
numărului de locuri disponibile 

30% discount pentru manopera de 
vaccinare. 
20% discount pentru servicii 
medicale în Camera de Garda a 
Spitalelor Euroclinic, Ponderas, 
Băneasa, Braşov si Cluj. 

Certificate prenupțiale, adeverințe 
medicale la cerere, ori de câte ori 
este nevoie (fișa auto nu este 
inclusă). 

Medic de familie (în limita numărului 
de locuri disponibile pentru medicii 

40% discount pentru manopera de 
vaccinare. 
20% discount pentru servicii 
medicale în Camera de Garda a 
Spitalelor Euroclinic, Ponderas, 
Băneasa, Braşov si Cluj. 

Certificate prenupțiale, adeverințe 
medicale la cerere, ori de câte ori 
este nevoie (fișa auto nu este 
inclusă). 

Medic de familie (în limita 
numărului de locuri disponibile 
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pentru medicii care sunt autorizați 
de către C.N.A.S.). 

Puncte de recoltare: Acces cu 20% 
discount.  

care sunt autorizați de către 
C.N.A.S.).

Puncte de recoltare: Acces cu 20% 
discount.  
10% discount la medicii din 
Parteneriat Academic (medici de 
renume, profesori universitari). 

pentru medicii care sunt autorizați 
de către C.N.A.S.);  

Puncte de recoltare: Acces cu 20% 
discount.  
20% discount la medicii din 
Parteneriat Academic (medici de 
renume, profesori universitari). 
10% discount pentru banca de 
celule stem.  
10% discount pentru pachet „One 
day check-up”.  
5% discount la Pachetul pentru 
Naştere (naturala sau cezariana); 
10% discount pentru Naştere VIP 

Toate serviciile medicale și reducerile incluse în Beneficiul opțional Prevenție, în conformitate cu nivelul de acoperire ales, 
sunt disponibile și în perioada sarcinii. 

Accesarea serviciilor medicale 
În funcție de nivelul ales al Beneficiului opțional Prevenție, serviciile medicale incluse pot fi accesate astfel: 

• Căutați clinica parteneră și datele acesteia de contact pe siteul www.nn.ro, secțiunea Asistenta Sanatate.
• Sunați și faceți programarea direct prin call center-ul clinicii.
• Informați clinica aleasă că sunteți asigurat NN și că aveți Beneficiul opțional Prevenție.
• La momentul consultației/investigației, Asiguratul este rugat să prezinte și actul de identitate.

Începerea și valabilitatea Beneficiului opțional Prevenție 
Serviciile medicale pot fi accesate de Asigurat, după o perioadă de 30 de zile de așteptare de la data intrării în vigoare a 
Beneficiului, câtă vreme Contractul de asigurare este în vigoare. 
Beneficiul Opțional Prevenție, intră în vigoare: 

• de la data semnării Cererii de asigurare de către Asigurat, dacă Asiguratul a ales să atașeze acest beneficiu odată cu
încheierea Protecției principale;

• de la data următoarei scadențe de plată a contractului de asigurare, dacă Asiguratul a ales să atașeze acest beneficiu
la data reînnoirii contractului sau oricând în timpul perioadei contractuale.

Beneficiul Opțional Prevenție este valabil atât timp cât primele de asigurare sunt plătite și în timpul perioadei de grație, până la 
împlinirea vârstei de 65 de ani a Asiguratului. 

Modificarea Beneficiului opțional Prevenție 
Contractantul poate schimba nivelul de acoperire al Beneficiului opțional Prevenție sau clinica medicală parteneră NN, pentru 
fiecare Asigurat, doar la data reînnoirii contractului de asigurare. Cu 45 de zile înainte de aniversarea contractului de asigurare, 
Asigurătorul va transmite Contractantului o notificare cu privire la posibilitatea efectuării acestor modificări, aplicabile pentru 
noul an contractual de asigurare. 
În cazul în care Contractantul alege să modifice nivelul de acoperire sau clinica parteneră NN, trebuie să completeze și să-i 
trimită Asigurătorului formularul de reînnoire, cu 10 zile înainte de data reînnoirii contractului de asigurare. 
Dacă până la data reînnoirii contractului, Asigurătorul nu primește de la Contractant noile opțiuni ale acoperirii, Beneficiul 
opțional Prevenție va fi reînnoit pentru un nou an contractual, păstrând același nivel de acoperire și aceeași clinică parteneră 
NN, la fel ca în anul de asigurare precedent. 

Primele de asigurare 
Primele de asigurare sunt calculate în funcție de nivelul de acoperire ales. 
Contractantul va plăti primele de asigurare, împreună cu primele pentru Protecția principală, cu frecvența și la datele scadente 
menționate în contract. 

Valoarea primelor de asigurare este garantată până la data reînnoirii contractului. 

Asigurătorul își rezervă dreptul de a actualiza primele de asigurare, luând în considerare eventuale schimbări contractuale, 
evoluția prețului serviciilor medicale, gradul de utilizare a serviciilor medicale. 
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Noile prime de asigurare se vor aplica de la data reînnoirii contractului, în conformitate cu prevederile Condițiilor generale ale 
contractului de Asigurare de Sănătate NN. 

Încetarea Beneficiului opțional Prevenție 
Beneficiul opțional Prevenție încetează în următoarele situații: 

• la data încetării contractului de asigurare de sănătate;
• la cererea expresă a Contractantului Asigurării, oricând pe perioada derulării contractului;
• la prima reînnoire a contractului, după împlinirea vârstei de 65 de ani de către Asigurat;
• la prima reînnoire după data la care Asigurătorul a notificat Contractantul că nu mai oferă Beneficiul opțional

Prevenție.

În cazul încetării Beneficiului opțional Prevenție, prima de asigurare aferentă contractului va fi ajustată în consecință începând 
cu ziua următoare datei încetării Beneficiului opțional Prevenție. 

Beneficiul opțional Prevenție nu are valoare de răscumpărare și nici participare la profit. În cazul încetării Beneficiului opțional 
Prevenție, Contractantul este îndreptățit să primească doar prima de asigurare aferentă acestui Beneficiu, achitată în avans și 
neconsumată, dacă este cazul. 

Prevederi finale 
Asigurătorul nu este răspunzător pentru întârzierea și calitatea serviciilor furnizate de clinicile partenere NN. 

Responsabilitatea actului medical revine în exclusivitate medicului care a efectuat serviciul medical aferent, culpabilitatea fiind 
stabilită conform actelor normative în vigoare în domeniu. 

Clinicile medicale partenere NN sunt singurele răspunzătoare pentru prelucrarea, confidențialitatea, asigurarea securității și 
arhivarea datelor cu caracter personal (inclusiv cele cu caracter medical ce privesc starea sănătății Asiguraților), furnizate de 
Asigurat clinicilor medicale partenere NN, date la care Asigurătorul nu are acces. 

Prezentele Condiții contractuale sunt valabile pentru Beneficiul opțional Prevenție încheiat sau reînnoit în perioada 01.01.2021 
-31.12.2021.
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Anexă - Lista analizelor de laborator aferentă Beneficiului opțional Prevenție care beneficiază de discountul 
corespunzător nivelului de prevenție ales 
 

Ac anti grup sangvin A 
CTLF Capacitatea totală de legare a 
fierului Magneziu (ser) 

Ac anti grup sangvin B Determinare factor Rh(D) Magneziu (urină) 

Ac anti nucleari(ANA) test calitativ 
(ANA) 

Determinare grup sanguin (A,B,O) Manevră recoltare  

Ac anti Rh (D) Electroforeza hemoglobinei (HEL) 
Microalbuminurie  
   

Ac anti VCA IgG Epstein Barr Electroforeza lipoproteinelor 
Mycoplasma hominis/Ureaplasma 
urealyticum (cultură, identificare, 
antibiogramă) 

Ac anti VCA IgM Epstein Barr Electroforeza proteinelor serice 
Mycoplasma hominis/Ureaplasma 
urealyticum (antibiogramă) 

Acid hipuric urinar Estradiol 
Mycoplasma hominis/Ureaplasma 
urealyticum (cultură) 

Acid uric (ser) Estriol neconjugat 
Mycoplasma hominis/Ureaplasma 
urealyticum identificare 

Acid uric (urină) Examen citologic al frotiului sanguin Osmolaritate serică 

AFP (alfa 1 fetoproteină) 
Examen alte produse biologice 
(micologic, antifungigramă la nevoie) 

Osmolaritate urinară 

Albumină (ser) 
Examen alte produse biologice 
(microscopic, bacteriologic, 
antibiogramă la nevoie) 

PAPP A (Proteina plasmatică asociată 
sarcinii) 

Albumină urinară 
Examen alte produse biologice 
(microscopic, bacteriologic, micologic, 
antibiogramă, antifungigramă) 

PCR (Proteina C reactiva test cantitativ) 

Alfa1 antitripsină (AAT) Examen coproparazitologic (I) PH Materii Fecale 

Amilază (ser) Examen coproparazitologic (II) Potasiu (ser) 

Amilază (urină) Examen coproparazitologic (III) Potasiu (urină) 

Amoniac 
Examen lichide puncție (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) Proba de digestie (materii fecale) 

Amprenta anală 
Examen lichide puncție (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Profil lipidic (colesterol,colest HDL, LDL, 
trigliceride 

Angiotensinconvertaza (ACE) Examen lichide puncție (microscopic, 
micologic, antifungigramă) 

Progesteron 

ANTI TPO Examen microscopic dermatofiți Prolactina 

Antibiogramă (coprocultură) 
Examen microscopic exudat faringian 
pentru fuzospirili Proteine totale (alte lichide) 

Antibiogramă (alte produse biologice) Examen microscopic pe frotiu lichid 
puncție 

Proteine totale (ser) 

Antibiogramă (examen lichide 
puncţie)  

Examen microscopic secreție nazală 
pentru eozinofile 

Proteine totale (urină) 

Antibiogramă (examen produs 
provenit din colecţie purulentă)  Examen microscopic spută PSA (Ag specific prostatic) 

Antibiogramă (examen secreţie col) Examen Papanicolau convențional Rubeola Ac IgG 
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Antibiogramă (examen secreţie 
mamară) 

Examen produs provenit din colecție 
purulentă (micologic, antifungigramă) Rubeola Ac IgM 

Antibiogramă examen spută 
Examen produs provenit din colecție 
purulentă (microscopic, bacteriologic, 
antibiogramă la nevoie) 

Screening BLSE 

Antibiogramă exudat faringian 

Examen produs provenit din colecție 
purulentă (microscopic, bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Screening diabet gestaţional 

Antibiogramă exudat nazal 
Examen raclat lingual (microscopic, 
micologic, antifungigramă) Screening MRSA 

Antibiogramă secreţie mamară 
Examen secreție col (bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, 
antifungigramă)  

Secreţie genitală (frotiu si cultura) 

Antibiogramă Streptococcus 
pneumoniae 

Examen secreție mamară (bacteriologic, 
antibiogramă) 

Secreţie mamară (bacteriologic, 
micologic, antibiograma, 
antifungigramă) 

Antibiogramă urocultură Examen spută (microscopic, micologic, 
antifungigramă) 

Secreţie nazală (frotiu) 

Antifungigramă examen micologic alte 
produse 

Examen spută (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) 

Secreţie oculară (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) 

Antifungigramă examen micologic 
colecţie purulentă 

Examen spută (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Secreţie oculară (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Antifungigramă examen micologic 
lichide de puncţie 

Exudat faringian (bacteriologic, 
antibiogramă) 

Secreţie oculară (microscopic, 
micologic, antifungigramă) 

Antifungigramă examen micologic 
spută 

Exudat faringian (bacteriologic, 
micologic, antibiogramă, antifungigramă 

Secreţie otică (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) 

Antifungigramă examen secreţie col 
Exudat faringian (micologic, 
antifungigramă) 

Secreţie otică (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiogramă, 
antifungigramă) 

Antifungigramă urocultură 
Exudat nazal (bacteriologic, 
antibiogramă) 

Secreţie otică (microscopic, micologic, 
antifungigramă) 

Antigen Chlamydia alte secreţii Fibrinogen 
Secreţie şant balano prepuţial 
(microscopic, bacteriologic, 
antibiogramă) 

Antigen Chlamydia secreţie col Fier (ser) 
Secreţie şant balano prepuţial 
(microscopic, bacteriologic, micologic, 
antibiogramă, antifungigramă) 

Antigen Chlamydia secreţie uretră Fosfatază acidă prostatică 
Secreţie uretrală (microscopic, 
bacteriologic, antibiogramă) 

Antigen Chlamydia urină Fosfatază acidă totală 
Secreţie uretrală (microscopic, 
micologic, antifungigramă) 

Antigen Giardia (materii fecale) Fosfatază alcalină Secreţie vaginală (frotiu) 

Antifungigramă examen raclat lingual  Fosfor (ser) 
Secreţie vaginala (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiograma, 
antifungigramă) 

Apolipoproteina A1 Fosfor (urină) 
Secreţie vaginală (microscopic, 
micologic, antifungigramă) 

Apolipoproteina B FR (Factor reumatoid) – test cantitativ Secreţie vulvară (frotiu) 

APTT (timp de tromboplastină parțial 
activată) 

FR (Factor reumatoid) – reacția Waaler 
Rose 

Serologie sifilis RPR test calitativ 

ASLO (test cantitativ) Free T3 Sodiu (ser) 
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Beta HCG Free T4 Sodiu (urină) 

Bilirubină directă GGT (Gama glutamil transferază) Spermocultură 

Bilirubină indirectă Glucoză (alte lichide) Spermocultură (cu antibiogramă) 

Bilirubină totală Glucoză (ser) Sumar de urină 

C3 (complement C3) Glucoză (urină) Sumar de urină și sediment 

C4 (complement C4) HAV Ac IgM Sediment urinar 

CA 125 (ovar, canale biliare) HAV Ac totali T3 total (tri iodotironina) 

CA 15 / 3 (glandă mamară) HBc Ac IgM (AHBCM) T4 total (tiroxina) 

CA 19 / 9 (pancreas, esofag, rect) HBc Ac totali Testosteron total 

Calcitonina (CALCI) HBe Ac (AHBE) TGO (ASAT/AST) 

Calciu (urină) Hbe Ag TGP (ALAT/ALT) 

Calciu ionic (ser) HBs Ac 
Timp de protrombină (timp Quick) (PT, 
AP, INR) 

Calciu seric HBs Ag Toxoplasma gondii Ac IgG 

CEA (antigen carcinoembriogenic) HCV Ac Toxoplasma gondii Ac IgM 

Celule lupice (latex) HDL Colesterol 
Toxoplasma gondii IgG – indice de 
aviditate (TAVGE) 

Chlamydia trachomatis Ac IgA HDV Ag TPHA – test calitativ 

Chlamydia trachomatis Ac IgG Helicobacter pylori Ac IgG – test 
cantitativ 

TPHA – test cantitativ 

CIC (Complexe imune circulante) 
(C1QBI) 

Hemoglobina glicozilată/HbA1c Trigliceride 

CK (Creatin fosfo kinaza) Hemoleucograma completă TSH (Hormon tiroid stimulant) 

CK MB (Creatin kinaza izoenzima MB) Hemoragii oculte – testul Adler (materii 
fecale) 

TTGO 75g glucoza pulvis 

Clor (ser) HIV (1/2)/Ac 
TTGO test de toleranță la glucoză cu 2 
glicemii 

Clor (urină) Imunoglobulina A 
TTGO test de toleranță la glucoză cu 4 
glicemii 

Clor alte lichide Imunoglobulina E TTGO test de toleranță la glucoză cu 5 
glicemii 

CMV (Citomegalovirus) Ac IgG Imunoglobulina G Uree (ser) 

CMV (Citomegalovirus) Ac IgM Imunoglobulina M Uree (urină) 

Colesterol total Iononogramă (sodiu, potasiu, clor) Urocultură 

Colinesteraza (CHE) LDH (Lactat dehidrogenază) Urocultură cu antibiograma (la nevoie) 
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Concentrat leucocitar 
LDH (Lactat dehidrogenază) în LCR 
(lichidul cefalorahidian) Urocultură cultura fungi 

Coprocitograma LDH (alte lichide) Urocultură examen microscopic colorat 

Coprocultura LDL Colesterol Urocultură examen microscopic nativ 

Coprocultura cu antibiogramă  LH (Hormon luteinizant) VLDL Colesterol 

Cortisol (ser) (CORT) Lipaza (LIPA) VSH (viteza de sedimentare a 
hematiilor) 

Creatinină (ser) Lipide totale  

Creatinină (urină) Listeria monocytogenes Ac totali (LISK)  

Crioglobuline Litiu (ser) (LI)  
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