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LISTA DE SERVICII MEDICALE - AMBULATORIU    

Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) 
A 

 % acoperire cost 
serviciul medical 

B 
  % acoperire cost 
serviciul medical 

C 
% acoperire cost 
serviciul medical 

SCREENING (conform ghidurilor medicale internaționale) 
1. Set anual de analize: 

- Test Papanicolau clasic  
 
 
 

100% 
o dată / an 

- Sumar de urină 
- Glicemia 
- Colesterol total 
- Hemoleucogramă 
- VSH 
- Transaminaze (TGO, TGP) 
- Creatinină serică 
- Antigen PSA 

2. Anamneza și istoricul medical al fiecărui asigurat; recomandări  în 
funcție de rezultatele obținute la screening și analize (consultație) 
MEDICINĂ DE URGENȚĂ 

Hotline Medical - 24/7 100% 100% 100% 

Ambulanță (prin Hotline medical) - 100% 100% 

Sfatul medicului: Luni - Duminică, 08:00 - 20:00 100% 100% 100% 

Consultație camera de gardă adulți: Spitalul Euroclinic 
(gratuit: Luni - Duminică, 08:00 - 20:00) 

100% 100% 100% 

Consultație camera de gardă copii: Ponderas Academic Hospital 
(gratuit: Luni - Duminică, 08:00 - 20:00) 

100% 100% 100% 

SPECIALITĂȚI MEDICALE 
Medicină Generală / Medicină Internă 

- Consultație și control  
100% 

 
100% 

 
100% - Medicină generală 

- Medicină internă 
Pediatrie (servicii disponibile / copil asigurat) 

- Consultație și control pediatrie 100% 100% 100% 
- Consultație și control specialități pediatrice (neurologie, ORL, 
oftalmologie, alergologie, dermatologie, ortopedie, neonatologie, etc.)  

80% 90% 100% 

- EKG de repaus* 

70% 80% 100% 
- EEG simplă (fără EEG cu SLI, EEG de lungă durată, etc.)* 
- Cistografie pediatrică* 
- Ecografie pediatrică* 

Obstetrică - ginecologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Ecografie ginecologică*(2D, 3D și 4D conform deciziei medicului), cu 
excepția ecografiilor de sarcină 

70% 80% 100% 

- Ecografie transvaginală TV* 
- Colposcopie* 
- Urografie* 
- Cistografie* 
- Osteodensitometrie* 
- Mamografie* 
- Protocolul de sarcină * - conform anexei Protocol Sarcină și valabil în 
Rețeaua Regina Maria. 

20% 80% 100% 
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LISTA DE SERVICII MEDICALE - AMBULATORIU    

Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) 
A 

 % acoperire cost 
serviciul medical 

B 
  % acoperire cost 
serviciul medical 

C 
% acoperire cost 
serviciul medical 

Oftalmologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Prescripție ochelari/ lentile* 80% 80% 100% 
- Oftalmoscopie* 70% 80% 100% 
- Câmp vizual* - 10% 50% 

Dermatologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Proceduri dermatologice (patologie) cauterizări/ excizii* 70% 80% 100% 
- Investigații dermatologice: dermatoscopie simplă, fără dermatoscopie 
cu înregistrare de date, harta dermatoscopică, etc* 

70% 80% 100% 

- Proceduri dermatologice (estetică) cauterizări/excizii      - - - 
- Proceduri dermatologice: manevre, biopsii* 10% 20% 20% 

Alergologie și imunologie clinică 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Teste alergice cutanate Prick* 

70% 80% 100% 
- Teste alergice cutanate Patch* 

Boli infecțioase 
- Consultație și control 80% 90% 100% 

Cardiologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Ecografie Doppler* 

70% 80% 100%  - EKG de repaus*; EKG de efort* 
 - Holter EKG*; holter TA* 

Chirurgie generală 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Proceduri microchirurgie* (proceduri care se pot efectua în cabinet) 70% 80% 100% 

Diabet și boli metabolice 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Nutriție – realizare dietă de către medic 50% 50% 100% 

Endocrinologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 

Gastroenterologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Endoscopie digestivă superioară* - (sedare/ anestezie/ examen 
anatomopatologic nu sunt acoperite și se achită integral) 

70% 80% 100% 
- Endoscopie digestivă inferioară (colonoscopie)* - (sedare/ anestezie/ 
examen anatomopatologic nu sunt acoperite și se achită integral) 
- Rectosigmoidoscopie* - (sedare/ anestezie/ examen 
anatomopatologic nu sunt acoperite și se achită integral) 
- Irigografie* 

Hematologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 

Nefrologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 

Neurologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- EEG simplă (fără EEG cu SLI, EEG de lungă durată, etc)* 

70% 80% 100% 
- Eco Doppler vascular* 
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Oncologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 

ORL 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Audiometrie* 

70% 80% 100% - Endoscopie ORL* 
- Fibroscopie ORL* 

Ortopedie și traumatologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Radiologie; radiologie digitală* 70% 80% 100% 

Pneumoftiziologie 
- Consultație și control 80% 90% 100 % 
- Spirometrie simplă* 

70% 80% 100% - Radiografie pulmonară* 
- Radiologie pulmonară digitală* 

Reumatologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 

Urologie 
- Consultație și control 80% 90% 100% 
- Urografie* 70% 80% 100% 

Alte consultații/ servicii 
-  Psihiatrie: consultație și control 80% 90% 100% 
-  Psihologie/ psihoterapie 50% 50% 100 % 
-  Chirurgie plastică 50% 50% 50% 
- Flebologie - - 100 % 
Stomatologie 

1. În București: Rețeaua MG Dental 
10%    

(nu se aplică la implantologie și ortodonție) 

2. În țară: clinici partenere 
nivel acoperiri conform Listă clinici partenere 
(nu se aplică la implantologie și ortodonție) 

TESTE LABORATOR – conform listei detaliate 
- bacteriologie* 

80% 90% 
          

100% 

- biochimie* 
- electroforeză* 
- electroliți* 
- enzime* 
- examen de urină* 
- hematologie* 
- hemostază și coagulare* 
- markeri virali* 
- parazitologie* 
- hormoni* 
- imunologie* 
- markeri tumorali*; markeri infecțioși* 
- genetică* 

20% 20% 20% 
- testare droguri* 

 
 



 

* Cu recomandarea medicului din Rețea                                               Pag. 4 / 4 
       AMBULATORIU A,B,C_mai 2021       

 

LISTA DE SERVICII MEDICALE - AMBULATORIU    

Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) 
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C 
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IMAGISTICĂ 

Ecografie: 
- ecografie părți moi* 

70% 80% 100% 
- ecografie transvaginală 
- ecografie abdominală* 

70% 80% 100% 

- ecografie aparat urinar* 
- ecografie tiroidă* 
- ecografie cord & DOPPLER* 
- ecografie DOPPLER arterial* 
- ecografie DOPPLER venos* 
- ecografie sân* 
- ecografie bazin - copii* 

Nu sunt acoperite ecografiile efectuate prin metode speciale (cum ar fi, dar fără a se limita la: sonoelastografie, ecografie cu 
substanță de contrast), chiar dacă zona anatomică de investigat se regăsește în lista de mai sus. 

COMPUTER TOMOGRAF (CT)*  
20% 50% 100% 

REZONANȚĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ (RMN)* 
OSTEODENSITOMETRIE* 

70% 80% 100% 
MAMOGRAFIE* 
RADIOLOGIE* 
- Radiologie (peste 140 de tipuri, inclusiv radiologie digitală, exclus 
radiologie stomatologică) 

70% 80% 100% 

RECUPERARE MEDICALĂ David - Sistem de Recuperare Medicală 
- testare inițială DAVID 

10% 10% 10% - testare intermediară DAVID 
- tratament DAVID 
- gimnastică gravide 

 VACCINĂRI 
- Vaccin antigripal - - 100% 
- Vaccinari pediatrice obligatorii incluse în calendarul de vaccinare 
obligatorie din România, obținute prin CAS 

100% 100% 100% 

SERVICII SPECIALE 
Parteneriat Academic Consultații și investigații clinice conform detalierii de mai sus 
Banca Centrală de Celule Stem 

10% 
VIP Health Check 
 
Lista unităților medicale cu decontare directă cuprinde policlinici proprii Regina Maria și centre partenere pe întreg teritoriul țării. 
Lista actualizată a clinicilor proprii și partenere se regăsește pe site-ul Groupama Asigurări www.groupama.ro sau se poate consulta prin 
Call Center. 
 NU sunt acoperite de asigurare serviciile medicale pentru: sterilitate, infertilitate, preconcepție, contracepție, precum și orice alte 
derivate sau consecințe ale acestora, indiferent de motivația efectuării lor (prevenție, screening, investigare, monitorizare și/ sau 
tratament). 
 Acoperirile aferente listelor mai sus menționate sunt limitate la medicii disponibili pentru persoanele asigurate. În cazul serviciilor 
acoperite de asigurare și accesate în rețeaua Regina Maria contra cost, la medici care nu se află pe lista celor alocați persoanelor 
asigurate, vor fi achitate de către asigurat. 

 
Acoperirea acestor servicii precum și disponibilitatea clinicilor pot fi verificate prin apelarea Call Center-ului dedicat 021.9767 pe durata 
derulării contractului de asigurare. 

http://www.groupama.ro/


www.groupama.ro www.reginamaria.ro

Pentru informații sau programări sună la Call Center, serviciul este disponibil de luni 
până vineri, între orele 8:00 - 20:00.

Pentru situații de urgență sună la Hot Line-ul Medical, serviciu disponibil 24/7.
Hot Line Medical

0722.456.711 (București)
0724.239.337 (Restul țării)

CALL CENTER
021 9767




