
 

 

 

 

Zâmbește și recâștigă-ți încrederea în tine! 
Alege corect din prima și nu uita că urmează să faci o investiție pe termen 
lung, cu impact asupra sănătății întregului organism. 

Aici nu alegi un singur medic pentru sănătatea și frumusețea zâmbetului tău, 
ci o echipă complexă și extrem de bine pregătită care coordonează întregul 
tratament. Mai mult, ne ajutăm de tehnologii digitale revoluționare pentru a 
te trata corect. Toate acestea se reflectă în tarifele noastre. 

 

 

PRESCURANTUL 

la  serviciile acordate în clinica stomatologică 

“DOCTOR ROMANIUC”  
pentru anul 2022-2023 

 

I.    Profilaxie 

      
1. Consulație........................................................................................200MDL 
2. Tomografia computerizată 3D (CBCT)...........................................700MDL 
3. Ortopantomografie...........................................................................250MDL 
4. Igienizare profesională (include detartraj, air-flow, lustruire, periaj) + instruire     
corectă de periaj............................................................................................800 MDL 
5. Albire profesională (2 ședințe)........................................................3000 MDL 
6. Examen paradontal............................................................................500 MDL 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
II. Terapie: 

 
Restaurare funcțional-estetică cu ajutorul Compozitului fotopolimerizabil 

 
1. Restaurarea funcțional-estetică a unei carii (defect) mic (clasa I Black - 1 
suprafață)......................................................................................................700 MDL 
2. Restaurarea funcțional-estetică a unei carii (defect) medie (clasa II Black - 2 
suprafețe) ....................................................................................................1100 MDL 
3. Restaurarea funcțional-estetică a unei carii (defect) extins (MOD-3 
suprafețe).....................................................................................................1500 MDL 
4. Restaurarea funcțional-estetică a grupului anterior de dinți (incisivi-
canini)........................................................................................................2000 MDL 
5. Restaurarea funcțional-estetică dirijată conform conceptului ocluzal Slavicek 
(OFED) (1 dinte)...........................................................................................2500 MDL 
6. Imobilizarea dinților frontali prin retainer metalic...........................500 MDL 
7. Imobilizarea a unui dinte prin șină (conect/construct)......................800 MDL 
8. Creșterea bontului coronar pentru o coroană de înveliș.....................500MDL 
9. Creșterea bontului coronar pentru o coroană de înveliș 
 (cu pivot)........................................................................................................800MDL 
 
 
10. Prețurile la restaurările efectuate de către doctor în științe medicale Romaniuc 
Dumitru variază între 1000-2500 lei, în funcție de mărimea cavității 
(mică/medie/mare). 
 

N.B: În preț este inclusă anestezia și aplicarea coferdamului în caz de necesitate. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Tratament endodontic: 
 

1. Tratament endodontic primar al unui dinte cu 1 canal..... ..........500/800* MDL 
2. Tratament endodontic primar al unui dinte cu 2 canale............800/1200* MDL 
3. Tratament endodontic primar al unui dinte cu 3 canale.........1200/1500* MDL 
4. Înlăturarea unui instrument fracturat în canal.................................1500* MDL 
5. Retratament endodontic (un canal)......................................................500MDL 
 
N.B: În costul tratamentului este inclusă radiografia retroalveolară pre- și 
posttratament, anestezia, aplicarea coferdamului și obturația provizorie. 
* Tratamentul endodontic este efectuat cu ajutorul microscopului operator, metoda de 
obturație a canalelor este aleasă de către medic în fiecare caz aparte. 
 
 
 
IV. Chirurgie  

Extracția dentară 

1. Extracție rest radicular…………………………………………400-700MDL 

2. Extracția  unui dinte monoradicular..........................................500-1000MDL* 

3. Extracția  unui dinte pluriradicular............................................500-1000MDL* 

4. Extracția dinților de minte simplu ............................................700-1000MDL* 

5. Extracția dinților de minte incluși submucos............................700-1500MDL* 

6. Extracția dinților de minte incluși intraosos..............................1500-2500MDL 

7. Amputație radiculară.........................................................................1000MDL* 

8. Deschiderea abcesului, drenarea, chiuretajul...................................... 500MDL 

9. Augumentare osoasă în cazul extracțiilor dentare utilizând, ,Kolapol”500MDL 

10. Augunemtare osoasă a alveolei cu material Xenogen...............1000-2000MDL 

 



 

 

11. Operație de osteoplastie cu păstrarea rădăcinii pentru prevenirea atrofei 

 (Root Submergence)........................................................................................500MDL 

12. Operație de păstrare a porțiunii de rădăcină pentru prevenirea atrofiei (Saket 

Shield)………………………………………………………………..…….1500MDL 

13. Hemosteză…………………………………………………………..500MDL 

14. Tratament alveolitei…………………………………………………200MDL 

 
*Prețul extracției se stabilește de medic în dependență de dificultatea extracției. 
 

                               

                                 Implantologie (costul implantului + operația) 

1. Implanți Standard (JD, Italia).................................................................. 250 u.c 

2. Implați Premium (Dentium, Corea)..........................................................330 u.c 

3. Implanți Premium Plus (K3Pro, Germania).............................................400 u.c 

4. Sinus lifting (lateral) cu augumentare osoasă…...………………...400-600 u.c.  

5. Sinus lifting (transcrestal) la un implant.................................................100 u.c. 

6. Aplicare capei de vindecare ,,Formatorul gingival”..................................25 u.c 

7. Operație de regenerare osoasă ghidată (GBR).................................500-800 u.c 

8. Înserarea implantului cu ajutorul șablonului chirurgical: 

             1-2 dinți……………………………………………………………..1000MDL 

             2-5 dinți……………………………………………………………..2000MDL 

             6-12 dinți…………………………………………………………….3000MDL 

*Prețul indicat nu include implantul dentar. Implantul se achită separat conform 

prescurantului. 



 

 

 
 
 
9. Operația de All on 4 ………………………………………………….2500 u.c. 
   
            Operația de All on 6 …………………………………………………. 3000 u.c  
        
            Operația de All on 8……………………………………………………3500 u.c 
                                                     
 
În preț este inclusă operația+extracțiile + implanturile + augumentările gingivale și 
osoase necesare + dinții provizorii ficși. 
  
 
V. Paradontologie 

 

1) Gingivectomie (1 dinte)..............................................................................300 MDL 

2) Gingivoplastie (un dinte) ,,grefă gingivală”...............................................1000MDL 

3) Chiuretajul deschis în tratamentul Paradontitei (1 Dinte) ..........................500 MDL 

4) Operație cu lambou (1 dinte).......................................................................500 MDL 

5) Înlăturarea exostozelor.................................................................................400 MDL 

6) Vestibuloplastia (la un maxilar).................................................................2000 MDL 

7)Vestibuloplastie (hemiarcadă)......................................................................1000MDL 

8) Degajare dinte inclus submucos..................................................................600 MDL 

9) Degajare dinte inclus intraosos ................................................................1500 MDL 

10) Implant Ortodontic...................................................................................2000 MDL 

11) Alungire coroană chirurgicală..................................................................1000 MDL 

12) Tratamentul recesiunilor gingivale (1 dinte ) ..........................................1000 MDL 

13) Frenectomia buzei superioare......................................................................800MDL 

 



 

 

 

 
VI.             Ortodonție 

1. Consultația primara.....................................................................................200MDL 
    Consultația primară+amprente....................................................................300MDL 
 2. Tratament cu aparate mobilizabile: 
  2.1 Aparat ortodontic mobilizabil pe o arcada .............................................2500 MDL 
  2.2 Disjunctor fix ..........................................................................................6000MDL 
  2.3 Aparat funcțional  twin-block........................................................de la 3000 MDL 
  2.4 Aparat funcțional  siliconic (trainer).....................................................3000 MDL 
  2.5 Activarea aparatului mobilizabil..............................................................100 MDL 
 
3. Tratament cu aparate fixe (bracketi): 
  3.1 Tehnica tradițională, metalică (o arcadă).....................................................500 u.c 
  3.2 Tehnica tradițională mixt.............................................................................650 u.c 
  3.3 Tehnica tradițională, ceramică (o arcadă)....................................................750 u.c  
  3.4 Tehnica tradițională saphir (o arcadă).........................................................850 u.c. 
  3.5 Tehnica autoligaturantă, metalică (o arcadă)...............................................700 u.c  
  3.6 Tehnica autoligaturantă, ceramic (o arcadă)...............................................850 u.c 
  3.7.Tehnica autoligaturabilă saphir (o arcadă)................................................1000 u.c 

 4.6 Activarea aparatului fix...........................................................................300 MDL                
4.7 Refixarea unui bracket .............................................................................100 MDL 

  4.8 Înlăturarea breketilor+igienizare+retainer+gutiere (ambele arcade).......2500MDL 
  4.9 Capă de contenție după tratament...........................................................1000 MDL 
  5.0 Aparat mobilizabil de contenție după tratament .....................................500  MDL 

          5.1 Accesorii ale tratamentului ortodontic fix: 
  5.2 Aparat Herbst (de mezializare a mandibulei)............................................300 u.c  
  5.3 Aparat Nance (de ancoraj)....................................................................1500 MDL 
  5.4 Aparat de distalizare a dinților laterali...........................................de la 2600 MDL 
  5.5 Aparat de distalizare ancorat scheletic....................................de la 15.000 MDL 
  5.6 Aparat de expansiune , ancorat scheletic....................................de la 10.000 MDL 
  5.7 Trainer……………………………………………………………………150 u.c 
  5.8 Plăcuță mobilizată……………………………………………………2500 MDL 
  5.9 Plăcuță cimentată…………………………………………………………300 u.c 



 

 

 
 

VI.      Protezare 
 

1. Coroane provizorii acrilice……………………………...…………………..25 u.c 

2. Coroane Metalo-Ceramice ……………………….………………………..100 u.c 

3. Coroane Zirconiu integral……………………………………………..….175 u.c 

     3. Coroane Zirconiu-Ceramice………………………….……………………..250 u.c 

4. Coroane integral ceramice..……….………………………...… …………..250 u.c 

4. Overlay ceramic………………………………………………..…………...250 u.c 

5. Fațete ceramice (vinire)..……………………………………...…...……...300* u.c 

*În preț este inclus designul virtual, waxup și mockup acrilic. 

 

Protezare pe implanți: 
1. Protezare prin înfiletare pe implanți standard (Italia, JD). 

- metalo-ceramică………………………………………………..….………...200 u.c 

- zirconiu-ceramică………………………………………………..………......300 u.c 

- folosirea sistemului Multiunit………………………………………………+100 u.c 

2. Protezare prin înfiletare pe implanți Premium (Corea, Dentium). 

- metalo-ceramică………………………………………………………..….... 250 u.c 

- zirconiu-ceramică…………………………………………………………….350 u.c 

- folosirea sistemului Multiunit……………………………………………….+100 u.c 

3. Protezare prin înfiletare pe implanți Premium Plus (Germania, K3Pro). 

- metalo-ceramică………………………………………………………………300 u.c 

- zirconiu-ceramică………………………………………………………... …..400 u.c 

- folosirea sistemului Multiunit……………………………………………….+100 u.c 

 



 

 

 

 

 

4.Proteză fixă pe implanturi: 

     -Grafene……………………………………………………………………..900 u.c 
     -Metalo-ceramică………………………………………………………......2000 u.c. 
     -Metalo-compozit ………………………………………………….……....2700 u.c. 
     -Zirconiu-compozit……………………………………….………………..3500 u.c. 

 

Protezare mobilizabilă 

 

1. Proteze acrilice parțiale …………………………………………………250 u.c. 

2. Proteze acrilice totale ………………………………..………………... .400 u.c. 

3. Microproteze…………………………………………………………….50 u.c 

4. Proteze scheletate……………………………… …………… de la 400-600 u.c. 

 
 
1 u.c. = 1 EURO 
 
Achitarea se efectuează în valuta naționala MDL conform cursului BNM în ziua 
achitării. 
 
 
 
 
 

 


