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Vă rugăm a bifa una din căsuţele corespunzătoare privind existenţa 
următoarelor materiale şi aparate în cabinetul dumneavoastră: 

 

Radiologie 

 

 
    Dotare: 

 

    a) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Radiologie 

Convenţională 

    - aparat de radiografie digitală sau cu sistem de digitizare  □ sau 

    - aparat de mamografie □ sau 

    - aparat de radiografie dentară sau ortopantomograf sau cone beam CT  □ 

sau 

    - aparat de radioscopie şi radiografie digitală □ 

    - obiecte anexe prevăzute de lege pentru autorizarea de funcţionare: geam 

de sticlă plumbată, ecrane şi şorţuri protectoare, sistem de înregistrare a 

dozei de radiaţii ionizante □ 

    - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor - 

capacitate minim 1 TB □ 

    - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a 

rezultatelor □ şi 

    - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor 

CD/DVD □ sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice □ sau soluţie 

software de livrare electronică a imaginilor □ 

    - instrumentar de urgenţă (necesar doar pentru cabinetele care îşi asumă 

efectuarea de examinări cu injectare de substanţă de contrast iodată): trusă de 

intubaţie, sursă de oxigen, defibrillator cardiac □ 

    Observaţie: colaborare cu un serviciu de urgenţă □ 

 

    b) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Ecografie 

    - ecograf cu specificaţii minime: Doppler pulsat şi color □ 

    - Transductor de uz abdominal cu bandă de frecvenţă minim între 3 şi 5 

MHz □ 

    - Transductor de ţesuturi moi superficiale cu bandă de frecvenţă minim 

între 6 şi 10 MHz □ 

    - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor de 

capacitate minim 1 TB □ 

    - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a 

rezultatelor □ şi 
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    - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: videoprinter □ 

sau inscriptor CD/DVD □ sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice 

□ sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor □ 

 

    c) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - 

Computertomografie (CT) 

    - aparat de computertomografie (CT) □ 

    - seringă automată de injectare a substanţei de contrast cu dublă cale □ 

    - obiecte anexe prevăzute de lege pentru autorizarea de funcţionare: geam 

de sticlă plumbată, ecrane şi şorţuri protectoare, sistem de înregistrare a 

dozei de radiaţii ionizante □ 

    - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor de 

capacitate minim 1 TB □ 

    - sistem informatic de interpretare a imaginilor, de redactare şi eliberare a 

rezultatelor □ şi 

    - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor 

CD/DVD □ sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice □ sau soluţie 

software de livrare electronică a imaginilor □ 

    - trusă de intubaţie □ 

    - sursă de oxygen □ 

    - defibrilator cardiac □ 

    Observaţie: colaborare cu un serviciu de urgenţă □ 

 

    d) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Imagistică 

prin Rezonanţă Magnetică (IRM) 

    - aparat de imagistică prin rezonanţă magnetică (IRM) □ 

    - seringă automată de injectare a substanţei de contrast (doar pentru 

unităţile care îşi asumă efectuarea de examinări cu injectare de contrast) □ 

    - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor de 

capacitate minim 1 TB □ 

    - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a 

rezultatelor □ şi 

    - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor 

CD/DVD □ sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice □ sau soluţie 

software de livrare electronică a imaginilor □ 

    - instrumentar de urgenţă (necesar doar pentru cabinetele care îşi asumă 

efectuarea de examinări cu injectare de substanţă de contrast): trusă de 

intubaţie, sursă de oxigen, defibrilator cardiac □ 

    Observaţie: colaborare cu un serviciu de urgenţă □ 
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    e) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - 

Osteodensitometrie 

    - Osteodensitometru DXA □ 

    - cântar □ 

    - taliometru □ 

 

    f) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Consultaţii 

Imagistice: 
    - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate 

minim 1 TB □ 

    - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a 

rezultatelor □ 

    Observaţie: 

    - nu necesită dotare medicală de specialitate □ 

    - consultaţiile imagistice (a doua opinie şi teleradiologie) se pot asocia cu 

oricare dintre celelalte variante de organizare a cabinetului de radiologie 

imagistică medicală □ 

 

    g) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală cu servicii 

complexe - reprezintă cabinetul care oferă servicii complexe de imagistică, 

ce constau din combinarea serviciilor oferite de oricare dintre variantele a) - 

f) de mai sus □ 

    Observaţie: dotarea minimă a unui cabinet de radiologie - imagistică 

medicală cu servicii complexe constă din îndeplinirea cumulativă a dotării 

minime necesare pentru fiecare serviciu individual oferit (variantele a) - f) de 

mai sus), iar în această situaţie, este necesară îndeplinirea doar o singură dată 

a următoarelor cerinţe de dotare: 

    - soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate 

minimă 1 TB □ 

    - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a 

rezultatelor □ şi 

    - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor 

CD/DVD □ sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice □ sau soluţie 

software de livrare electronică a imaginilor □ 
 

- Declar pe proprie răspundere că datele de mai sus sunt în conformitate cu 
realitatea 

Reprezentant unitate medicală 

 

............................................................... 
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