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Tarife pentru determinările efectuate în cadrul 

Laboratorului de Toxicologie Industrială şi Igiena Colectivităților 

Nr 

crt. 

Tip determinare Preț fără TVA 

(Lei) 

TVA 

19% 

(Lei) 

Preț/determinare 

(Lei) 

1 Prelevare de probe de aer pe filtre 25,21 lei/probă 4,79 30 lei/probă 

2 Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant 25,21 lei/probă 4,79 30 lei/probă 

3 Prelevare pasivă probe de aer pe tub 

adsorbant pentru expunere de 8 ore 

210,08 lei/probă 39,92 250 lei/probă 

4 Pulberi inhalabile gravimetrice 33,61 lei/probă 6,39 40 lei/probă 

5 Pulberi respirabile 33,61 lei/probă 6,39 40 lei/probă 

6 Oxizi de azot 29,41 lei/loc de muncă 5,59 35 lei/loc de 

muncă 

7 Oxizi de sulf 29,41 lei/loc de muncă 5,59 35 lei/loc de 

muncă 

8 Monoxid de carbon 29,41 lei/loc de muncă 5,59 35 lei/loc de 

muncă 

9 Ozon 29,41 lei/loc de muncă 5,59 35 lei/loc de 

muncă 

10 Determinare bioxid de carbon 29,41 lei/loc de muncă 5,59 35 lei/loc de 

muncă 

11 Determinare zgomot 71,43 lei/loc de muncă 13,57 85 lei/loc de 

muncă 

12 Determinare prin spectrofotometrie cu 

absorbție atomică (AAS) în flacără 

42,02 lei/element 7,98 50 lei/element 

13 Determinare prin spectrofotometrie cu 

absorbție atomică (AAS) în cuptor 

67,23 lei/element 12,77 80 lei/element 

14  Pregătire probă pentru AAS 42,02 lei/probă 7,98 50 lei/probă 

15 Determinare prin gaz cromatografic (GC ) 184,87 lei/probă 35,13 220 lei/probă 

16 Pregătire probă pentru determinare GC 42,02 lei/probă 7,98 50 lei/probă 

17 Determinare prin lichid cromatografic 

(LC ) 

184,87 lei/probă 35,13 220 le/probă 

18 Pregătire probă pentru  determinare LC 42,02 lei/probă 7,98 50 lei/probă 

19 Determinare microclimat 50,42 lei/loc de muncă 9,58 60 lei/loc de 

muncă 

20 Referat tehnic de interpretare a buletinului 

de analize 

126,05 lei/buletin de 

determinări 

23,95 150 lei/buletin de 

determinări 

21 Consultanță de specialitate 126,05 lei/oră 23,95 150 lei/oră 

22 Studii de specialitate privind expunerea 

profesională 

Conform devizului   
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23 Taxă de deplasare pentru efectuarea de 

prestații în afara localității 

Conform devizului   

 

Notă: 

1. Toate analizele, determinările, măsurătorile şi consultanța de specialitate sunt cuprinse în prezenta 

propunere se pot realiza numai la solicitarea agenților economici/instituții publice/persoane fizice 

interesate, şi numai în baza unei comenzi/contract sau a unei înțelegeri oficiale încheiate între solicitant 

şi Laboratorul de Toxicologie Industrială şi Igiena Colectivităților (LATINIC). 

2. În cazul în care prestările de servicii cuprind şi alte costuri care nu sunt specificate în prezenta 

propunere de tarife, acestea vor fi suportate de către solicitant şi vor fi stabilite prin contract de prestări 

servicii încheiate între solicitant şi Universitatea “Babeș-Bolyai” ca reprezentant legal al Laboratorului 

de Toxicologie Industrială şi Igiena Colectivităților (LATINIC ) 

3. În cazul în care numărul determinărilor solicitate de către un agent economic/instituție 

publică/persoană fizică interesată este mare se pot stabili alte tarife reciproc avantajoase şi care vor 

face obiectul unor contracte de prestări servicii care vor fi negociate între solicitant şi Universitatea 

“Babeș-Bolyai” ca reprezentant legal al Laboratorului de Toxicologie Industrială şi Igiena 

Colectivităților (LATINIC). 
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