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Informare privind furnizorii de investigații paraclinice de înaltă performanță RMN, în 

județul Galați, pe anul 2022  

 

 În județul Galați, în anul 2022 și-au desfășurat activitatea, în relații contractuale cu 

instituția noastră, un număr de 7 furnizori care efectuează investigații paraclinice de înaltă 

performanță de tip RMN. 

Aceștia sunt următorii: 

1. SC Caderom SRL, cu sediul în Galați, str.Anul Revolutiei 1848, nr.50,  ce deține un  

aparat cu care efectuează investigații paraclinice de înaltă performanță de tip RMN. 

2. SC Hiperdia SRL, cu sediul în Galați, str.G-ral.Al.Cernat, nr.61,  ce deține un aparat cu  

care efectuează investigații paraclinice de înaltă performanță de tip RMN. 

3. SC Medlife SRL, cu sediul în Galați, str.Nicolae Balcescu, nr.24 A,  ce deține un aparat  

cu care efectuează investigații paraclinice de înaltă performanță de tip RMN. 

4. SC Remenix SRL, cu sediul în Galați, str.Gh.Asachi nr.17, ce deține un aparat cu care  

efectuează investigații paraclinice de înaltă performanță de tip RMN. 

5. SC Scann Expert SRL, cu sediul în Galați, str.Brailei nr.161A, ce deține un aparat cu  

care efectuează investigații paraclinice de înaltă performanță de tip RMN. 

6. Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf..Apostol Andrei, cu  

sediul în Galați, str.Brailei nr.177, ce deține un aparat cu care efectuează investigații paraclinice 

de înaltă performanță de tip RMN. 

7. Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf.Ioan, cu sediul în  

Galați, str.Gh.Asachi, nr.2, ce deține două aparate cu care efectuează investigații paraclinice de 

înaltă performanță de tip RMN atât la copii cât și la adulți. 

 Pe parcursul anului 2022 acești furnizori au efectuat un număr de 10.589 investigații 

paraclinice de tip RMN, în valoare de 5.830.200,00 lei reprezentănd un procent de 27,01% din 

totalul bugetului alocat pentru investigații paraclinice, pe anul 2022, care a fost de 21.581.800,00 

lei. 

La finele anului 2022 se află pe lista de așteptare, a furnizorilor care efectuează 

investigații paraclinice de tip RMN un număr de 1.760 persoane. 
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Pe fiecare furnizor de investigații paraclinice de tip RMN situația adresabilității se 

prezintă astfel: 

1. SC Caderom SRL, din 1.199 de solicitări a efectuat 849 reprezentând un procent de  

70,81% de solicitări rezolvate, în valoare de 412.600 lei. Restul de 350 de solicitări fiind pe lista 

de așteptare. 

2. SC Hiperdia SRL din 2.952 de solicitări a efectuat 2.602 reprezentând un procent de  

88,14% de solicitări rezolvate, în valoare de 1.513.750 lei. Restul de 350 de solicitări fiind pe 

lista de așteptare. 

3 SC Medlife SRL, din 1.397 de solicitări a efectuat 1.188 reprezentând un procent de  

85,04% de solicitări rezolvate, în valoare de 593.700 lei. Restul de 209 de solicitări fiind pe lista 

de așteptare. 

4. SC Remenix SRL, din 2.398 de solicitări a efectuat 2.346 reprezentând un procent de 

97,83% de solicitări rezolvate, în valoare de 1.405.200 lei. Restul de 52 de solicitări fiind pe lista 

de așteptare. 

5. SC Scann Expert SRL, din 2.678 de solicitări a efectuat 2.085 reprezentând un procent  

de 77,86% de solicitări rezolvate, în valoare de 1.176.050 lei. Restul de 593 de solicitări fiind pe 

lista de așteptare. 

6. Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei, din  

343 de solicitări a efectuat 337  reprezentând un procent de 98,25% de solicitări rezolvate, în 

valoare de 168.500 lei. Restul de 6 de solicitări fiind pe lista de așteptare. Datorită faptului că la 

acest spital își desfășoară activitatea numai 2 medici de specialitatea radiologie și imagistică 

medicală aceștia efectueză investigații paraclinice prioritar pentru pacienții internați în spital iar 

pentru cei din ambulatoriu în funcție de timpul de lucru rămas disponibil, situație ce duce la 

imposibilitatea efectuării și programării unui număr mare de pacienți. 

7. Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf.Ioan, din 1.382  

de solicitări a efectuat 1.182 reprezentând un procent de 85,53% de solicitări rezolvate, în valoare 

de 560.400 lei. Restul de 200 de solicitări fiind pe lista de așteptare.   

Listele de așteptare se datorează bugetului insuficient alocat de CNAS pe acest domeniu 

de asistență medicală.  

 

 

Director Relaţii Contractuale 
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