
 

 

 

,,Doctor Romaniuc 4kids” este o clinică stomatologică pediatrică. Copii sunt o 

categorie specială de pacienți datorită particularităților dinților de temporari și a 
dinților difinitivi. Este important să câștigăm încrederea micuților încă de la 

început.  

 

 

 

 

   PRESCURANTUL 

la  serviciile acordate în clinica stomatologică 

“DOCTOR ROMANIUC 4KIDS”  

pentru anul 2022-2023 

 

I.             Profilaxie 

      

1. Consulație primară...............................................................................200MDL 

 

2. Consilierea psihologică parinții și copii (adaptarea).....................200-250 MDL 

3. Periaj+Fluorizare..................................................................................350MDL 

4. Periaj+Fluorizare+Air flow............................................................400-500MDL 

5. Sigilarea dentiției permanentă (per dinte).............................................400MDL 

6. Sigilarea dentiției temporară (per dinte)...............................................300MDL 

7. Ortopantomografie................................................................................250MDL 

8. Igienizare profesională (include detartraj, air-flow, lustruire, periaj) + instruire     

corectă de periaj...............................................................................................800 MDL 

 

 

 



 

 

 

 

II.                        Tratament cariologic dentiția temporară: 
 

 

Restaurare funcțional-estetică cu ajutorul Compozitului fotopolimerizabil 
 

1. Restaurarea funcțional-estetică a unei carii (defect) mic ocluzal......450 MDL 

2. Restaurarea funcțional-estetică a unei carii (defect) medie.............. 600 MDL 

3. Restaurarea funcțional-estetică a unei carii (defect) extins................750 MDL 

 

 

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

         Tratament cariologic dentiția permanentă: 
 

Restaurare funcțional-estetică cu ajutorul Compozitului fotopolimerizabil 
 

4. Restaurarea funcțional-estetică a unei carii (defect) mic (clasa I Black - 1 

suprafață)................................................................................................650 MDL 

5. Restaurarea funcțional-estetică a unei carii (defect) medie (clasa II Black - 2 

suprafețe) .................................................................................................1000 MDL 

6. Restaurarea funcțional-estetică a unei carii (defect) extins (MOD-3 

suprafețe).................................................................................................1500 MDL 

7.  

                                 Tratament endodontic dentiție temporară: 

 

1. Tratament devitalizant (Devit C)……………………………………..200MDL 

2. Tratament de urgență (traumatism, abces dentar,drenaj endodontic)..350MDL 

3. Tratament endodontic al unui dinte temporar monoradicular............350MDL 

4. Tratament endodontic al unui dinte temporar pluriradicular.............500MDL 

5. Tratament cu MTA al unui dinte demporar……………………400-500MDL 

6. Tratament cu ultraBlend al unui dinte temporar……………………200MDL 



 

 

 

 

 

 

                          Tratament endodontic dentiție permanentă: 

 

7. Tratament endodontic al unui dinte cu 1 canal......................500/700* MDL 

8. Tratament endodontic al unui dinte cu 2 canale....................700/1100* MDL 

9. Tratament endodontic al unui dinte cu 3 canale....................900/1500* MDL 

 

10. Înlăturarea unui instrument fracturat în canal.............................1500* MDL 

 

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 

 

 

                                                 Protetică dentară: 
 

Reconstituire coronară cu capă celuloid .....................................................500 MDL 

Coroană metalică dinte temporar.................................................................1000MDL 

Coroană metalică dinte permanent..............................................................1200MDL 

Coroană zirconiu dinte temporar.................................................................2000MDL 

Menținător de spațiu...........................................................................1000-1500MDL 

 

 

Chirurgie pediatrică: 
Frenotomie......................................................................................................500MDL 

Extracția dinte temporar..........................................................................350-500MDL 

Extracție rest radicular...................................................................................150MDL 

Imobilizare dinte post-traumatism.................................................................450MDL 

Extracție în scop ortodontic....................................................................300-600MDL 

 

 

Sedare: 

 

Inhalo-sedare FUNNY GAS (protoxid de azot) per ședință.........................1500MDL 



 

 

Anestezie generală (1 oră).............................................................................2500MDL 

 

V.                                                            Ortodonție 

 

1. Consultația primara  -..................................................................................300MDL 

2. Tratament cu aparate mobilizabile: 

  2.1 Aparat ortodontic mobilizabil pe o arcada ............................................2500 MDL 

  2.2 Disjunctor fix ................................................................................de la 3000 MDL 

  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, ceramică (o arcadă)....................................................650 u.c  

  3.3 Tehnica autoligaturantă, metalică (o arcadă)..............................................750 u.c  
  3.4. Tehnica autoligaturantă, ceramic (o arcadă)..............................................850 u.c 

  4.5 Activarea aparatului fix ...........................................................................300 MDL                 

  

4.6 Refixarea unui bracket ............................................................................100 MDL 

  4.7 Scoaterea aparatului fix + retainer  (o arcada)......................................1000 MDL 

  4.8 Capă de contenție după tratament .......................................................1000 MDL 

  4.9 Aparat mobilizabil de contenție după tratament ................................. 500  MDL 

 

5. Accesorii ale tratamentului ortodontic fix: 

  5.1 Aparat Herbst (de mezializare a mandibulei)............................................300 u.c  

  5.2 Aparat Nance (de ancoraj)...................................................................1500 MDL 

  5.2 Aparat de distalizare a dinților laterali..........................................de la 2600 MDL 

  5.2.1 Aparat de distalizare ancorat scheletic....................................de la 15.000 MDL 

  5.3 Aparat de expansiune , ancorat scheletic....................................de la 10.000 MDL 

 

 

 

1 u.c. = 1 EURO 

 

 



 

Achitarea se efectuează în valuta naționala MDL conform cursului BNM în ziua achitării. 
 

 

 

 
 

 


