
Nr. 

crt.

Cod 

diagnostic
Denumire afecţiune (diagnostic)

Tarif pe caz 

rezolvat medical 

-lei-

1 A09 Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase      255,40

2 D17.1 Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului  225,87

3 D50.0 Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) 335,03

4 D50.8 Alte anemii prin carenţă de fier                     532,02

5 D50.9 Anemia prin carenţă de fier, nespecificată           340,34

6 I83.9 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie 383,92

7 K21.0 Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită  307,15

8 K21.9 Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită 230,01

9 K26.3 Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior  200,82

10 K29.1 Alte gastrite acute    311,60

11 K29.5 Gastrita cronică, nespecificată  313,43

12 K29.9 Gastro-duodenita, nespecificată  216,25

13 K30 Dispepsia    180,12

14 K52.9 Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate  241,02

15 K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree  322,47

16 K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree 309,88

17 K70.1 Hepatita alcoolică 271,45

18 K73.2 Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva 405,55

19 K75.2 Hepatita reactivă nespecifică    474,96

20 K76.0 Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva 397,10

21 K81.1 Colecistita cronică    339,14

22 K81.8 Alte colecistite  290,90

23 K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare  263,17

24 L40.0 Psoriazis vulgaris 316,09

25 L50.0 Urticaria alergică (fără Edem Quinke) 204,48

26 L60.0 Unghia încarnată  297,32

27 Z51.88 Alte îngrijiri medicale specificate   331,17

28 I83.0 Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare 383,92

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ 

SPITALICEASCĂ

Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat 

medical corespunzătoare:





Nr. 

crt.

Denumire caz rezolvat cu procedură 

chirurgicală

Cod 

Procedură
Denumire procedură chirurgicală

Tarif pe caz 

rezolvat cu 

procedură 

chirurgicală

-lei-

1 Endoscopie digestivă superioară J00101 Esofagoscopia flexibilă 371,57

2 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J01202 Esofagoscopia cu biopsie 480,31

3 Endoscopie digestivă superioară J13901 Panendoscopia până la duoden 371,57

4 Endoscopie digestivă superioară J13903 Panendoscopia până la ileum 371,57

5 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie  J14201 Panendoscopia până la duoden cu biopsie 480,31

6 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie    J14202 Endoscopia ileală cu biopsie 480,31

7 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat P01701 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat 609,55

8
Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului 

subcutanat 
P00701

Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al 

ţesutului subcutanat
519,43

9
Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului 

subcutanat 
P01901

Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului 

subcutanat în alte zone
555,80

10
Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi 

ţesutul subcutanat cu incizie  
P00601

Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi 

ţesutul subcutanat cu incizie  
454,09

11
Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni 

multiple/leziune unică    
P01309

Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune 

unică
273,03

12 Rezecţia parţială a unghiei încarnate P02504 Rezecţia parţială a unghiei încarnate 283,18

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat corespunzătoare:



Nr. 

Crt.
Denumire serviciu medical Servicii obligatorii

Tarif pe serviciu 

medical

1 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără 

biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec 

consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de 

laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), 

APTT; EKG;  anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la 

cec 

427,26 lei

2 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, 

fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec 

consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; 

EKG; colonoscopie până la cec.

336,05 lei

3 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu 

polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă 

până la cec

consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de 

laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), 

APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la 

cec; polipectomie; examen anatomo-patologic

914,02 lei

4 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu 

polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă 

până la cec

consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; 

EKG; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomo-

patologic 

822,05 lei

5 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu 

biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec

consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de 

laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), 

APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la 

cec; examen anatomo-patologic.

608,92 lei

6 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu 

biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec

consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; 

EKG; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic
531,15 lei

7 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără 

biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura 

hepatică 

consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de 

laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), 

APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la 

flexura hepatică; 

401,26 lei

8 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, 

fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la 

flexura hepatică

consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; 

EKG; colonoscopie până la flexura hepatică.

309,81 lei

9 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu 

polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă 

până la flexura hepatică

consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de 

laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), 

APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la 

flexura hepatică; polipectomie; examen anatomo-patologic

873,02 lei

10 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu 

polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă 

până la flexura hepatică

consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; 

EKG; colonoscopie până la până la flexura hepatică; polipectomie; 

examen anatomo-patologic

781,05 lei

11 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu 

biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura 

hepatică

consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de 

laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), 

APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la 

flexura hepatică; examen anatomo-patologic

572,92 lei

12 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu 

biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura 

hepatică

consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; 

EKG; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomo-

patologic

495,15 lei

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

 Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat 

toate serviciile obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea 

vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.
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