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ORDIN   
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 

2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-
cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum și 
prelungirea aplicării prevederilor acestuia 

 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 23793 din 28.12.2022 al Ministerului Sănătății și 
nr.  DG 4251 din 22.12.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
 
     în temeiul prevederilor: 
 
     - art. 229 alin. (4) și art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
     - Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-
cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările și 
completările ulterioare; 
       - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 
     - art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și copletările ulterioare, 
 
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: 

 
 

Art. I.  Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii 
Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 
reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 642 și 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 
 
 

1. În Anexa nr. 1,  litera A, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ 
PRIMARĂ 
    1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală primară cuprinde următoarele 
tipuri de servicii medicale: 



1.1. servicii medicale curative; 
1.2. servicii medicale de prevenție și profilactice; 
1.3. servicii medicale la domiciliu; 
1.4. servicii diagnostice și terapeutice; 
1.5. activități de suport; 
1.6. servicii de administrare de medicamente. 
   1.1. Serviciile medicale curative 
1.1.1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală: asistență medicală de urgență - 
anamneză, examen clinic și tratament - se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului 
medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de familie. Asistența medicală de urgență se 
referă la cazurile de cod roșu, cod galben și cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului 
sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de 
urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă intervenții de primă necesitate în urgențele 
medico-chirurgicale și dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență 
specializate sau solicită serviciile de ambulanță, precum și la cazurile de cod verde prevăzute în anexa 
nr. 9 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 
2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
1.1.1.1. Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru 
care s-au asigurat intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale sau care a fost 
rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu. Serviciile se acordă atât pentru persoanele neasigurate 
înscrise pe lista proprie, cât și pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat 
în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. 
    NOTA 1: Medicația pentru cazurile de urgență se asigură din trusa medicală de urgență, organizată 
conform legii. 
   NOTA 2: Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală se acordă în cabinetul 
medicului de familie, în cadrul programului de la cabinet sau la domiciliul pacientului în cadrul 
programului pentru consultații la domiciliu. 
    NOTA 3: Cazurile de urgență medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgență 
specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanță, sunt consemnate ca "urgență" 
de către medicul de familie în documentele de evidență primară de la nivelul cabinetului, inclusiv 
medicația și procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. 
    1.1.2. Consultația în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizări ale unor afecțiuni cronice, 
care cuprinde următoarele activități: 
    a. anamneză, examenul clinic general; 
    b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
    c. manevre de mică chirurgie, după caz; 
    d. stabilirea conduitei terapeutice și/sau recomandări igieno-dietetice, precum și instruirea 
neasiguratului în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice; 
1.1.2.1. Consultațiile sunt acordate la cabinet pentru afecțiuni acute/subacute sau acutizări ale unor 
afecțiuni cronice iar la domiciliu se au în vedere și prevederile de la punctul 1.3. Pentru fiecare episod 
de boală acută/subacută sau acutizare a unor afecțiuni cronice/neasigurat se decontează maxim două 
consultații. 
    NOTĂ: În cazul în care medicul de familie apreciază necesar a recomanda investigații paraclinice în 
vederea stabilirii diagnosticului și pentru monitorizare, a recomanda neasiguratului consultație la medicul 
de specialitate din ambulatoriu inclusiv pentru servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, după caz, sau 
pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depășesc competența medicului 
de familie, ori alte tipuri de recomandări, medicul de familie nu va utiliza formularele utilizate în sistemul 



asigurărilor sociale de sănătate. Pentru prescrierea de medicamente sau dispozitive medicale 
neasiguratului, medicul de familie nu va utiliza formularele de prescripție utilizate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. 
1.1.2.2. Consultațiile pentru bolile cu potențial endemo-epidemic ce necesită izolare pot fi acordate și la 
distanță, prin orice mijloace de comunicare, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca și 
consultațiile în cabinet pentru afecțiunile acute. Medicul de familie consemnează consultațiile medicale 
la distanță în registrul de consultații și fișa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare 
utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. 
    1.1.3. Consultații periodice pentru îngrijirea generală a asiguraților cu boli cronice - se vor realiza pe 
bază de programare pentru: 
    a) supravegherea evoluției bolii; 
    b) continuitatea terapiei; 
    c) screeningul complicațiilor; 
    d) educația asiguratului și/sau a aparținătorilor privind îngrijirea și autoîngrijirea. 
    Consultațiile cuprind, după caz, activitățile prevăzute la pct. 1.1.2. 
  1.1.3.1. Consultațiile în cabinet pentru afecțiunile cronice se vor acorda conform planului de 
management stabilit de către medic, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către 
medic și în condițiile prevederilor de la punctul 1.3. Pentru toate afecțiunile cronice/neasigurat se 
decontează o consultație pe lună. 
NOTĂ: În cazul în care medicul de familie apreciază necesar a recomanda investigații paraclinice în 
vederea supravegherii evoluției bolii și pentru monitorizare, a recomanda neasiguratului consultație la 
medicul de specialitate din ambulatoriu inclusiv pentru servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, după 
caz, sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depășesc competența 
medicului de familie, sau alte tipuri de recomandări, medicul de familie nu va utiliza formularele utilizate 
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru prescrierea de medicamente sau dispozitive medicale 
neasiguratului, medicul de familie nu va utiliza formularele de prescripție utilizate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. 
    1.1.3.2. Consultațiile pentru afecțiunile cronice pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloace de 
comunicare, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca și consultațiile în cabinet pentru afecțiunile 
cronice. 
    Medicul de familie consemnează consultațiile medicale la distanță în registrul de consultații și fișa 
pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea 
au fost efectuate.  
    1.1.4. Consultații de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare, 
pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - 
HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2, astm bronșic, boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC și 
boală cronică de rinichi. 
    1.1.4.1. Consultațiile de monitorizare activă acoperă următoarele: 
    a) Evaluarea inițială a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidență, episod ce poate 
include trei consultații la medicul de familie ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni 
consecutive - bilanț clinic inițial care include screeningul complicațiilor, inițierea și ajustarea terapiei 
până la obținerea răspunsului terapeutic preconizat, educația pacientului, recomandare pentru investigații 
paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultații de specialitate sau care depășesc 
competența medicului de familie; 
    b) Monitorizarea pacientului cuprinde două consultații programate care includ evaluarea controlului 
bolii, screeningul complicațiilor, educația pacientului, investigații paraclinice și tratament și o nouă 
monitorizare se face după 6 luni consecutive, calculate față de luna în care a fost efectuată cea de a doua 
consultație din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz. 



NOTĂ: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultației la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultații de specialitate sau care depășesc competența medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie și diabet 
zaharat tip 2 
    a. Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: evaluarea afectării organelor țintă; stratificarea 
nivelului de risc; stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; inițierea intervențiilor 
de modificare a riscului, evaluarea răspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea valorilor țintă specifice 
cazului. 
    Consultația în cadrul evaluării inițiale cuprinde: anamneză; examen clinic în cabinetul medicului de 
familie: inspecție, ascultație și palpare pentru evidențierea semnelor de afectare a organelor țintă, 
evidențierea semnelor clinice pentru comorbidități care pot induce HTA secundară, măsurarea 
circumferinței abdominale, examinarea piciorului pentru pacienții cu diabet zaharat tip 2, măsurarea TA; 
bilet de trimitere pentru consultație de specialitate/investigații paraclinice în vederea efectuării: 
hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină 
serică, microalbuminurie, EKG; 
    Intervențiile de modificare a riscului includ: sfaturi pentru modificarea stilului de viață, fumat, dietă, 
activitate fizică; intervenții de reducere a factorilor de risc individuali la valorile țintă stabilite ca 
obiective terapeutice - TA, colesterol, glicemie - prin modificarea stilului de viață și/sau terapie 
medicamentoasă; educație pentru auto-îngrijire. 
    NOTĂ: Pentru tratamentul și ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru diabetul 
zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice și/sau medici cu competență/atestat în diabet. 
    b. Monitorizare activă a pacientului cu risc cardiovascular - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2, 
cuprinde: bilanțul periodic al controlului terapeutic; evaluarea evoluției afecțiunii - screeningul 
complicațiilor/afectarea organelor țintă; tratament/ajustarea medicației, după caz. 
    NOTĂ: Pentru tratamentul și ajustarea medicației cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 
2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și/sau 
medici cu competență/atestat în diabet. 
    Consultațiile în cadrul monitorizării active includ: examen clinic în cabinetul medicului de familie; 
bilet de trimitere - management de caz, pentru investigații paraclinice specifice respectiv 
hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină 
serică, microalbuminurie, raport albumină/creatinină urinară, în funcție de nivelul de risc; bilet de 
trimitere - management de caz, în funcție de nivelul de risc pentru consultație de specialitate la 
cardiologie în vederea efectuării inclusiv a EKG, medicină internă, diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice, oftalmologie, nefrologie; sfaturi igieno-dietetice și educație pentru auto-îngrijire. 
    Criterii de încadrare în nivel de risc: 
    Risc scăzut: Risc SCORE calculat < 1% pentru risc de BCV fatală la 10 ani, normotensivi sau cu cel 
mult HTA grad 1; 
  Risc moderat: Pacienți tineri (DZ de tip 1 < 35 de ani; DZ de tip 2 < 50 de ani) cu o durată a DZ de <   
10 ani, fără alți factori de risc; Risc SCORE calculat >/= 1% și < 5% pentru risc de BCV fatală la 10 ani; 
HTA grad 2; 
       Risc înalt: Persoane cu: 
      - Un singur factor de risc foarte crescut, în particular TC > 310 mg/dL, LDL-C > 190 mg/dL sau TA 
>/=  180/110 mmHg; 
    - Pacienți cu hipercolesterolemie familială (FH) fără alți factori majori de risc; 
    - Pacienți cu DZ fără afectare de organ țintă, cu o durată a DZ >/=  10 ani sau alt factor de risc adițional; 



    - BRC moderată (eGFR 30 - 59 mL/min/1,73 m2); 
    - Risc SCORE calculat 5% și < 10% pentru risc de BCV fatală la 10 ani. 
Risc foarte înalt: Persoane cu oricare din următoarele: 
    - BCV aterosclerotică documentată clar, clinic sau imagistic. BCV aterosclerotică documentată 
include istoric de SCA (sindrom coronarian acut - IM sau angină instabilă), angină stabilă, 
revascularizare coronariană (PCI, CABG, alte proceduri de revascularizare arterială), accident vascular 
cerebral și AIT, boală arterială periferică. BCV aterosclerotică cert documentată imagistic include acele 
modificări care sunt predictori de evenimente clinice, precum plăcile de aterom semnificative la 
coronarografie sau CT (boală coronariană multivasculară cu două artere epicardice mari având stenoze 
> 50%) sau la ecografia carotidiană; 
    - DZ cu afectare de organ țintă sau cel puțin 3 factori majori de risc sau DZ de tip 1 cu debut precoce 
și durată lungă (> 20 de ani); 
    - BRC severă (eGFR < 30 mL/min/1,73 m2); 
    - Risc SCORE calculat >/= 10% pentru risc de BCV fatală la 10 ani; 
    - FH (hipercolesterolemie familială) cu BCV aterosclerotică sau cu oricare factor de risc major. 
    Estimarea riscului cardiovascular total folosind sisteme precum SCORE este recomandat pentru adulții 
asimptomatici de peste 40 de ani fără evidențe de BCV, DZ, BRC, hipercolesterolemie familială sau 
LDL-C > 4.9 mmol/L (> 190 mg/dL). 
1.1.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronșic și boala cronică respiratorie obstructivă 
- BPOC: 
    a. Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: întocmirea unui plan de management al 
pacientului cu caz nou confirmat și inițierea terapiei. 
Consultația în cadrul evaluării inițiale cuprinde: anamneză factori declanșatori, istoric personal și 
familial; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecție, ascultație și palpare pentru 
evidențierea semnelor de afectare a organelor țintă, evidențierea semnelor clinice pentru comorbidități; 
trimitere pentru investigații paraclinice: hemoleucogramă completă, radiografie pulmonară; trimitere 
pentru consultație de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie și medicină internă, după caz, în 
vederea efectuării inclusiv a spirometriei. 
    Inițierea intervențiilor terapeutice include: sfaturi pentru modificarea stilului de viață - fumat, dietă, 
activitate fizică +/- consiliere suport specializat; 
    a.1. Pentru astm bronșic - ținta terapeutică este reprezentată de controlul simptomelor cu combinația 
farmacologică și în dozele cele mai mici posibile: 
    A. Nivelul de control al astmului bronșic - criterii urmărite în ultimele 4 săptămâni: 
    1. limitarea simptomelor diurne în cel mult 2 ocazii/săptămână 
    2. consumul de beta2 agonist la nevoie în cel mult 2 ocazii/săptămână 
    3. prezența simptomelor nocturne 
    4. limitarea activității datorată astmului 
    Astm bronșic controlat: Nici un criteriu 
    Astm bronșic parțial controlat: 1 - 2 criterii 
    Astm bronșic necontrolat: 3 - 4 criterii 
    B. Evaluarea periodică a factorilor de risc pentru exacerbări, deteriorarea funcției pulmonare și efecte 
adverse medicamentoase. 
    a.2. Pentru BPOC - ținta terapeutică este reprezentată de renunțarea la fumat și controlul simptomelor, 
cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii: 
    a.2.1. toți pacienții: educație intensivă pentru renunțare la fumat, evitarea altor factori de risc, dietă, 
activitate fizică, reguli de viață, vaccinare antigripală și antipneumococică; 
    a.2.2. managementul farmacologic al BPOC se face în funcție de evaluarea personalizată a 
simptomelor și riscului de exacerbări (clasele de risc ABCD GOLD) 



    b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidență cuprinde: reevaluarea nivelului de 
severitate/nivelului de control al bolii și identificarea eventualelor cauze de control inadecvat; educația 
pacientului privind boala, evoluția ei, înțelegerea rolului diferitelor clase de medicamente și a utilizării 
lor, înțelegerea rolului pacientului în managementul de lungă durată a bolii, sfatul pentru renunțarea la 
fumat; evaluarea complianței la tratament și ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul simptomelor; 
    Pentru astm bronșic - ținta terapeutică - controlul simptomelor cu combinația farmacologică și în 
dozele cele mai mici posibile. 
    Pentru BPOC - ținta terapeutică - renunțarea la fumat și controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice 
adecvate stadiului bolii și prevenirea exacerbărilor. 
    Consultațiile în cadrul monitorizării active includ: anamneză, factori declanșatori cauze de control 
inadecvat; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecție, auscultație și palpare pentru 
evidențierea semnelor de afectare a organelor țintă, evidențierea semnelor clinice pentru comorbidități; 
evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; bilet de trimitere - management de caz, în funcție de severitate 
- pentru efectuarea de investigații paraclinice pentru stabilirea severității/nivelului de control și 
monitorizarea evoluției astmului bronșic și BPOC: hemoleucogramă completă și dacă se suspectează 
complicații - radiografie pulmonară, după caz; bilet de trimitere - management de caz - pentru evaluare 
la medicul de specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie și medicină internă, după caz, în vederea 
efectuării inclusiv a spirometriei. 
    Educația pacientului: sfaturi pentru modificarea stilului de viață: fumat, dietă, activitate fizică +/- 
consiliere/vaccinare antigripală. 
    Evaluarea complianței la recomandările terapeutice, cu atenție sporită la complianța la medicamente 
și verificarea la fiecare vizită a înțelegerii utilizării diferitelor clase de medicamente și a modului de 
utilizare a dispozitivelor inhalatorii. 
    1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichi 
    a. Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: evaluarea gradului de risc în funcție de filtratul 
glomerular, albuminurie și boala renală primară; stabilirea obiectivelor terapeutice și întocmirea planului 
de îngrijire al pacientului confirmat (obiective terapeutice) și inițierea terapiei. 
    Consultația în cadrul evaluării inițiale cuprinde: anamneză (antecedente familiale și personale, 
expunere la nefrotoxice, istoric al afectării renale și al co-morbidităților relevante); examen clinic 
complet; bilet de trimitere pentru investigații paraclinice: creatinină serică cu determinarea ratei de 
filtrare glomerulară estimată - eRFG, examen sumar de urină, albumină/creatinină urinară ecografie de 
organ - renală;    
   Inițierea terapiei include: consiliere pentru schimbarea stilului de viață: renunțare la fumat, dietă 
hiposodată, activitate fizică; tratament medicamentos vizând controlul presiunii arteriale (conform 
obiectivului terapeutic individual), al proteinuriei, al declinului eRFG și al dislipidemiei, după caz; 
educația pacientului pentru auto-îngrijire. 
    b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidență: bilanțul periodic, al controlului terapeutic (presiune 
arterială, raport albumină/creatinină urinară, declin eRFG); revizuirea medicației (medicamente, doze), 
după caz; evaluarea aderenței la programul terapeutic (dietă, medicație); bilet de trimitere - management 
de caz, pentru investigații paraclinice creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară 
estimată - eRFG, albumină/creatinină urinară, bilet de trimitere - management de caz, pentru evaluare la 
medicul de specialitate nefrologie. 
      Decizia de a trimite pacientul pentru consultație la medicul de specialitate nefrologie va fi ghidată 
de: definiția și clasificarea BCR - anomalii ale structurii sau funcției rinichilor, prezente timp de > 3 luni, 
cu implicații asupra sănătății. Riscul de evoluție nefavorabilă este evaluat în funcție de doi parametri: 
rata de filtrare glomerulară estimată - eRFG și raportul albumină/creatinină urinară. 
    Nivelul de risc în BCR: GFR (G1 - G5), exprimată în ml/min per 1.73 m2 
    G1 - normal sau clearance creatinină >/= 90 
    G2 - ușor scăzut: clearance creatinină 60 – 89 



    G3a - ușor până la moderat scăzută: clearance creatinină 45 - 59 
    G3b - moderat până la sever scăzută: clearance creatinină 30 - 44 
    G4 - sever scăzută: clearance creatinină 15 - 29 
    G5 - Insuficiență renală: clearance creatinină < 15 
    Albuminuria (A1 - A3), evaluată în funcție de raportul albumină/creatinină, în mg/g 
    A1 - absentă sau ușor crescută - < 30 mg/g 
    A2 - microalbuminurie - 30 - 300 mg/g 
    A3 - macroalbuminurie - > 300 mg/g 
    Biletul de trimitere pentru consultație de specialitate la nefrolog se va elibera pentru pacienții cu risc 
înalt - G3bA1, G3bA2, oricare G și A3 sau risc foarte înalt - G3a A3, G3b A2 sau A3 și G4 sau G5, 
indiferent de nivelul A sau hematuria microscopică de cauză non-urologică, hipertensiune arterială 
necontrolată. 
    1.2. Serviciile medicale preventive și profilactice includ: 
    1.2.1. Consultații preventive - sunt consultații periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0 și  
18 ani privind: 
    a. creșterea și dezvoltarea; 
    b. starea de nutriție și practicile nutriționale; 
    c. depistarea și intervenția în consecință pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile 
preventive pentru copii pe grupe de vârstă și sex, conform anexei nr. 2 B la ordin. 
    1.2.1.1. Frecvența efectuării consultațiilor se va realiza după cum urmează: 
    a) la externarea din maternitate și la 1 lună - la domiciliul copilului; 
    b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni;  
    c) o dată pe an de la 4 la 18 ani. 
NOTA 1: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultației la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultații de specialitate sau care depășesc competența medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
   NOTA 2   
Investigațiile paraclinice recomandate pentru prevenție sunt: 
    a. Vârsta cuprinsă între 2 ani și 5 ani inclusiv: 
    1. Pentru screeningul anemiei: 
    • Hemoleucograma completă 
    • Sideremie 
    2. Pentru screeningul rahitismului: 
    • Calciu seric total 
    • Calciu ionic seric 
    • Fosfor 
    • Fosfatază alcalină 
    b. Vârsta cuprinsă între 6 ani și 9 ani inclusiv 
    Pentru screeningul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală - (IMC) 
crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială 
    • Proteine totale serice 
    • LDL colesterol 
    • Trigliceride serice 
    • Glicemie 
    • TGP 
    • TGO 
    • TSH 



    • FT4 
    c. Vârsta cuprinsă între 10 ani și 17 ani inclusiv 
    1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală - (IMC) crescut sau la 
cei cu istoric de hipercolesterolemie familială 
    • LDL colesterol 
    • Trigliceride serice 
    • Glicemie 
    • TGP 
    • TGO 
    • TSH 
    • FT4 
    2. Pentru screening BTS (după începerea vieții sexuale) 
    • VDRL sau RPR 
     1.2.2. Consultații în vederea monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei, conform prevederilor legale în 
vigoare: 
a) luarea în evidență în primul trimestru; se decontează o consultație;  
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a se decontează o consultație/lună. În situația în 
care luarea în evidență a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări 
de sănătate numai luarea în evidență a gravidei, nu și supravegherea; 
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; se decontează două 
consultații/lună; 
d) urmărirea lăuziei la externarea din maternitate - la domiciliu; se decontează o consultație; 
e) urmărirea lăuziei la 4 săptămâni de la naștere - la domiciliu; se decontează o consultație. 
    1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face promovarea alimentației exclusive la sân a copilului 
până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia până la minim 12 luni, recomandare testare pentru HIV, 
hepatită de etiologie virală cu virus B și C, lues a femeii gravide, precum și alte investigații paraclinice 
necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de bază. 
    NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigațiile paraclinice și tratamentele 
specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la 
momentul în care gravida este luată în evidență de către acesta și până la 4 săptămâni de la naștere. 
NOTA 2: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultației la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultații de specialitate sau care depășesc competența medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    1.2.3. Consultații preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic, care se acordă 
la cabinetul medicului de familie în mod activ adulților din populația generală - fără semne de boală  se 
vor realiza după cum urmează: 
1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 ani - o dată la 3 ani calendaristici   pentru 
care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei 
pentru grupa de vârstă și sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 B la ordin. Se decontează maxim 
două consultații/persoană neasigurată, în anul în care se realizează evaluarea riscului individual. Pentru 
persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 ani depistate cu risc înalt, consultațiile preventive de 
evaluare se acordă anual, conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2 și se decontează maxim două 
consultații/asigurat, anual. Cea de-a doua consultație, se acordă în maximum 90 de zile de la prima 
consultație. 
1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani, 1 - 3 consultații/persoană neasigurată/pachet 
prevenție ce se acordă anual. Pachetul de prevenție cuprinde maxim 3 consultații: consultație de evaluare 
inițială, consultație pentru intervenție individuală privind riscurile modificabile și consultație pentru 



monitorizare/control ce pot fi acordate într-un interval de maxim 6 luni consecutive. Pachetul de 
prevenție se acordă anual - pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc 
finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă și sex corespunzătoare conform anexei nr. 
2 B la ordin. Valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoricul familial de deces prematur prin boala 
cardiovasculară și/sau boli familiale ale metabolismului lipidic, statusul de fumător vor fi transmise în 
PIAS odată cu raportarea serviciului, în vederea validării acestuia. 
NOTA: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultației la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultații de specialitate sau care depășesc competența medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    Investigațiile paraclinice recomandate pentru prevenție sunt: 
    a. pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 ani 
    • Hemoleucogramă completă 
    • VSH 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinina serică 
    • TGO 
    • TGP 
    • gamaGT 
    b. pentru femeia cu vârsta între 18 și 39 ani care planifică o sarcină 
    • senologie mamara 
    • examen Babes-Papanicolau la 2 ani   
    • VDRL sau RPR 
    c. pentru adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani și peste 
    • Hemoleucogramă completă 
    • VSH 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinina serică 
    • PSA la bărbați 
    • TGO 
    • TGP 
    • gamaGT 
    • senologie mamara,  examen Babes-Papanicolau la 2 ani,  TSH și FT4 la femei 
    d. Pentru asigurații adulți asimptomatici, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderali/obezi și/sau care 
prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat, se recomandă efectuarea testului de 
toleranță la glucoză per os (TTGO) și a HBA1c.  
    e. pentru pacienții prevăzuți la Nota 3: 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinină serică 
    • Acid uric seric 
    • Microalbuminuria 
    • TTGO 



    • HBA1c (se recomandă în cadrul PNS 5, în baza unui formular de bilet de trimitere distinct de biletul 
de trimitere pentru prevenție, pe care se bifează cu x căsuța P) 
    NOTA 3. Pentru pacienții prevăzuți la lit. d. de la Nota 1, care îndeplinesc cel puțin una din următoarele 
condiții: 
    a) Glicemie bazală (a jeun) cuprinsă în intervalul 110 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l) și/sau 
    b) TTGO cuprins în intervalul 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11 mmol/l) și/sau 
    c) HBA1c cuprinsă în intervalul 5,7 - 6,49% 
    Medicul de familie va include pacientul în Programul Național de Diabet Zaharat (PNS 5) și va iniția 
tratamentul cu DCI Metforminum inclus în sublista C secțiunea C2, PNS 5 - Programul național de diabet 
zaharat - Subprogramul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, din anexa la H.G. nr. 720/2008, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în doză titrabilă de la 500 mg/zi până la 2000 
mg/zi. 
     Dacă la consultațiile ulterioare de control, valoarea HBA1c este >/= 6,5%, medicul de familie va  
trimite pacientul pentru consultație la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 
și/sau medici cu competență/atestat în diabet. 
    1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentației) și depistare 
de boli cu potențial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de 
specialitate pentru investigații, confirmare, tratament adecvat și măsuri igienico-sanitare specifice, după 
caz). Bolile cu potențial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 
423/2020. 
NOTA: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultației la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultații de specialitate sau care depășesc competența medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
1.2.4.1. Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare boală cu potențial endemo-epidemic 
suspicionată și confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie. 
    1.2.5. Consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială: 
a) consilierea femeii privind planificarea familială; 
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. 
1.2.5.1. Consultația poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute 
la literele a) și b); se acordă maximum două consultații pe an calendaristic, pe persoană. 
    1.3. Consultațiile la domiciliu 
1.3.1. Se acordă persoanelor neasigurate de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, 
în timpul programului de lucru pentru consultațiile la domiciliu. 
1.3.2. Consultațiile la domiciliu se acordă persoanelor neasigurate nedeplasabile din motiv de invaliditate 
permanentă sau invaliditate temporară, persoanelor neasigurate cu boli cronice sau cu un episod 
acut/subacut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor de 0 - 18 ani cu boli infecto-contagioase și 
lăuzelor. 
    1.3.3. Se consideră consultație la domiciliu, inclusiv consultația/examinarea acordată de medicul de 
familie în vederea constatării decesului. 
    1.3.4. Consultațiile la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru o persoană neasigurată 
înscrisă pe lista proprie se decontează astfel: maximum două consultații pentru fiecare episod 
acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum o consultație pe lună pentru toate afecțiunile cronice/ 
persoană neasigurată și o consultație pentru fiecare situație de urgență. Informațiile medicale se 
înregistrează în fișa medicală. 
1.3.5. Consultațiile acordate la domiciliul persoanelor maximum 42 de consultații per lună pe medic cu 
listă proprie de persoane înscrise dar nu mai mult de trei consultații pe zi. 



    NOTĂ: Consultațiile la domiciliu se consemnează în registrul de consultații la domiciliu, care va 
conține data și ora consultației, numele și prenumele, semnătura persoanei neasigurate sau 
aparținătorului, după caz, pentru situația în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în 
vigoare. 
    1.4. Serviciile diagnostice și terapeutice - reprezintă servicii care se pot acorda exclusiv persoanei 
neasigurate de pe lista proprie, în cadrul programului de lucru declarat în contractul încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adițional la 
contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după 
caz. 
Medicii de familie efectuează și/sau interpretează serviciile medicale diagnostice și terapeutice acordate 
conform curriculei de pregătire, cu respectarea ghidurilor de practică medicală și în concordanță cu 
diagnosticul, numai ca o consecință a actului medical propriu, pentru persoanele neasigurate din lista 
proprie/din lista constituită la sfârșitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniți într-o 
localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenție de furnizare de servicii medicale, pentru 
care este necesar a se efectua aceste servicii. 
    Serviciile medicale diagnostice și terapeutice acordate conform curriculei de pregătire a medicului în 
cadrul programului de lucru la cabinet sau la domiciliu declarat în contractul/convenția încheiat/ă cu casa 
de asigurări de sănătate sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adițional 
la contractul/convenția încheiat/ă cu casa de asigurări de sănătate, după caz, sunt nominalizate în tabelul 
de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 

1. Spirometrie*3) 
2. Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore*3) 
3. Măsurarea indicelui de presiune gleznă - braț*3) 
4. Efectuarea și interpretarea electrocardiogramei*3)    
5. Tușeu rectal 
6. Tamponament anterior epistaxis*2), *4)         
7. Extracție corp străin din fosele nazale*2), *4) 
8. Extracție corp străin din conductul auditiv extern – inclusiv 

dopul de cerumen 
9. Administrare medicație aerosoli (nu include medicația)*3) 

10. Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie   
11. Sondaj vezical*2) 
12. Imobilizare entorsă*2), *4) 
13. Tratamentul chirurgical al panarițiului, abcesului, furunculului, 

leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înțepate superficial, 
necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscențe plăgi, 
arsuri, extracție corpi străini țesut moale (anestezie, excizie, 
sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament*1), *2), *4) 
 

14. Supraveghere travaliu fără naștere*2), *4) 
15. Naștere inopinată*2), *4) 
16. Testul monofilamentului 
17. Peakflowmetria*3) 
18. Tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii 

intravenoase (nu include medicația)*2), *4) 
19. Pansamente, suprimat fire*1) 
20. Administrarea de oxigen până la predarea către echipajul de 

prim-ajutor*2), *4) 
 
   *1) Serviciile includ tratamentul și supravegherea până la vindecare. 



    *2) Serviciile se pot acorda și în afara programului declarat în contractul cu casa de asigurări de 
sănătate. 
    *3) Serviciile sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare. 
    *4) Serviciile se pot acorda inclusiv la locul solicitării, în cadrul programului de domiciliu sau în 
afara programului declarat în contractul cu casa de asigurări de sănătate. 
    NOTA: Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent decontării pachetului minimal în 
asistența medicală primară, fiind cuantificate prin puncte pe serviciu medical, conform anexei 2 la ordin. 
Tariful include materialele sanitare și consumabilele specifice. 
1.5.  Activitățile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente medicale, ca urmare 
a unui act medical propriu: 
- eliberarea documentelor medicale, potrivit domeniului de competență, necesare pentru evaluarea și 
reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap;  
- eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepția situațiilor de suspiciune care 
necesită expertiză medico-legală, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului, conform 
Ordinului ministrului de stat, ministrul justiției, și al ministrului de stat, ministrul sănătății, nr. 
1134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor 
și a altor lucrări medico-legale. 
    NOTĂ: Se decontează un serviciu - consultație - examinare pentru constatarea decesului, indiferent 
dacă s-a eliberat sau nu certificatul medical constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista 
medicului de familie. Serviciile pot fi acordate și în afara programului prevăzut în contractul de furnizare 
de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 

    1.6. Serviciile de administrare de medicamente 

1.6.1. Administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat, se acordă 
persoanelor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet, cu 
respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1171/2015 pentru aprobarea Ghidului 
metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al 
tuberculozei, cu modificările și completările ulterioare. 

    2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile 
pentru investigațiile paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medicii de familie, precum și 
costurile altor activități de suport altele decât cele prevăzute la subpct. 1.5." 

 

 

2. În Anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (3), tabelul care cuprinde pachetul  minimal de la 
litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ 

 
A. PACHET MINIMAL        

 1. Serviciile medicale  preventive și 
profilactice acordate persoanelor cu  vârsta 0 - 
18 ani        

  

 a) - la externarea din  maternitate  
- la  domiciliul copilului   

1 consultație la domiciliu  15 puncte/consultație 

 b) - la 1 lună - la  domiciliul copilului      1 consultație la domiciliu 15  puncte/consultație,  
 c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și 36 luni   1 consultație pentru fiecare 

din lunile nominalizate 
5,5  puncte/consultație,  



 d) - de la 4 ani  la 18 ani             1 consultație/an/persoană 5,5 puncte/consultație   
 2. Monitorizarea evoluției sarcinii și lăuzei      
 a) luarea în evidență în  primul trimestru;  1 consultație 5,5 puncte/consultație   
 b) supravegherea, lunar,  din luna a 3-a până în  
luna a 7-a;        

1 consultație pentru fiecare 
lună 

5,5 puncte/consultație   

 c) supravegherea, de două  ori pe lună, din luna 
a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;    

2 consultații pentru fiecare 
lună 

5,5 puncte/consultație   

 d) urmărirea lăuzei la externarea din 
maternitate   
 - la domiciliu;        

1 consultație la domiciliu 15 puncte/consultație 
 

 e) urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naștere 
- la domiciliu;   

1 consultație  la domiciliu 15 puncte/consultație  
 

 3. Evaluarea, intervenția și monitorizarea 
adultului asimptomatic 

  

 a) persoane cu vârsta între 18 și 39 ani   
  

2 consultații/persoană, o 
dată la 3 ani calendaristici 
pe an pentru completarea 
riscogramei 

5,5 puncte/consultație;    

 b) persoane cu vârsta între 18 și 39 ani -      
persoane asimptomatice  depistate cu risc înalt   

1 - 2 consultații/ asigurat 
anual pentru completarea 
riscogramei 

5,5 puncte/consultație   

 c) persoane cu vârsta >  40 ani       
 

1 - 3 consultații/persoană / 
pachet prevenție anual; 
consultațiile pot fi acordate 
într-un interval de maxim 6 
luni consecutive; 

Până la 21 puncte 
/pachet de prevenție; 
intervalul de 6 luni are 
ca dată de început data 
primei consultații în 
cadrul pachetului;  
Se raportează fiecare 
consultație odată cu 
activitatea lunii în care 
a fost efectuată 

   
c.1) consultație evaluare inițială 1 consultație/pachet 

prevenție 
5,5 puncte/consultație 

c.2) consultație pentru intervenție individuală 
privind riscurile modificabile 

1 consultație /pachet 
prevenție  

5,5  puncte/ședință  

c.3) consultație pentru monitorizare/control 1 consultație /pachet 
prevenție 

10 puncte/consultație 

 3. Servicii medicale curative    
 a) Consultația în caz de boală pentru afecțiuni 
acute, subacute și acutizările unor afecțiuni 
cronice   

2 consultații/persoană/ 
episod 

5,5 puncte/consultație 
pentru consultațiile 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

a1) Consultațiile pentru bolile cu potențial 
endemoepidemic ce necesită izolare, acordate la 
distanță 

2 consultații/persoană/ 
episod 

5,5 puncte/consultație 
pentru consultațiile 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 b) Consultații periodice pentru îngrijirea 
generală a persoanelor cu boli  cronice – la 
cabinet  

1 consultație/persoană/lună 5,5 puncte/consultație 
pentru consultațiile 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 b1) Consultațiile pentru afecțiunile cronice 
acordate la distanță 

1 consultație/ persoană/lună 5,5 puncte/consultație 
pentru consultațiile 



care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 c) Management de caz:                                                         
 c.1) evaluarea inițială a cazului nou      
 c.1.1) evaluarea inițială  a cazului nou de HTA, 
dislipidemie și diabet zaharat tip 2                         
  

3 consultații ce pot fi 
acordate într-un interval de 
maxim 3 luni consecutive; 

5,5 puncte/consultație 
în cadrul evaluării 
inițiale a cazului nou; 
intervalul de 3 luni are 
ca dată de început data 
primei consultații în 
cadrul evaluării;  

 c.1.2) evaluarea inițială a cazului nou de astm  
bronșic și boala cronică respiratorie obstructivă 
- BPOC       
  

3 consultații ce pot fi 
acordate într-un interval de 
maxim 3 luni consecutive; 

5,5 puncte/consultație 
în cadrul evaluării 
inițiale a cazului nou; 
intervalul de 3 luni are 
ca dată de început data 
primei consultații în 
cadrul evaluării; 

 c.1.3) evaluarea inițială a cazului nou de boală 
cronică de rinichi               
                                        
  

3 consultații ce pot fi 
acordate într-un interval de 
maxim 3 luni consecutive; 

5,5 puncte/consultație 
în cadrul evaluării 
inițiale a cazului nou; 
intervalul de 3 luni are 
ca dată de început data 
primei consultații în 
cadrul evaluării; 

  O singură dată, în trimestrul 
în care a fost făcută 
confirmarea 

Suplimentar 5,5 
puncte/persoană - caz 
nou confirmat de 
medicul de specialitate 
pentru fiecare dintre 
serviciile prevăzute la 
pct. c.1.1), c.1.2) și 
c.1.3)  

 c.2) monitorizare pentru una sau mai multe 
dintre  bolile cronice incluse în  managementul 
de caz (HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 
2, astm  bronșic  și boala cronică respiratorie 
obstructivă -  BPOC,  boală cronică de rinichi)  

2 consultații în cadrul 
monitorizării 
managementului de caz 

6  puncte/consultație în 
cadrul monitorizării - 
management de caz; Se 
raportează fiecare 
consultație odată cu 
activitatea lunii în care 
a fost efectuată, iar 
intervalul maxim între 
cele 2 consultații este 
de 90 de zile; 
O nouă monitorizare 
de management de caz 
se efectuează după 6 
luni consecutive, 
calculate față de luna 
în care a fost efectuată 
cea de a doua 
consultație din cadrul 
monitorizării 
anterioare a 
managementului de 
caz. 

4. Consultații pentru acordarea serviciilor de 
planificare familială 

2 consultații/persoană/an 5,5 puncte/consultație/ 
persoană 



5. Urgență pentru care s-au asigurat intervenții 
de primă necesitate în urgențele medico-
chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul 
cabinetului medical 

O 
consultație/persoană/situație 
de urgență 

5,5 puncte/consultație/ 
persoană/situație 

6. Supraveghere și depistare de boli cu potențial 
endemo-epidemic 

1 consultație per persoană 
pentru fiecare boală cu 
potențial endemo-epidemic 
suspicionată și confirmată, 
inclusiv pentru bolnavul 
TBC nou descoperit activ 
de medicul de familie 

5,5 puncte/consultație 

 7. Servicii la domiciliu:                                                     
 a) Urgență                        1 consultație pentru fiecare 

situație de urgență 
15 puncte/consultație 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor 
cronice   

2 consultații/episod 15 puncte/consultație 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 c) Boli cronice   1 consultație/ persoană/lună 15 puncte/consultație 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 d) Management de caz  pentru persoanele  
nedeplasabile înscrise pe lista proprie  

  

 d.1) evaluarea inițială a  cazului nou      
 d.1.1) evaluarea inițială a cazului nou de HTA, 
dislipidemie și diabet zaharat tip 2    

3 consultații ce pot fi 
acordate într-un interval de 
maxim 3 luni consecutive; 
intervalul de 3 luni are ca 
dată de început data primei 
consultații în cadrul 
evaluării; 

15,5 puncte/consultație 
în cadrul evaluării 
inițiale a cazului nou; 

 d.1.2) evaluarea inițială a cazului nou de astm 
bronșic și boala cronică  respiratorie obstructivă 
-  BPOC 

3 consultații ce pot fi 
acordate într-un interval de 
maxim 3 luni consecutive; 
intervalul de 3 luni are ca 
dată de început data primei 
consultații în cadrul 
evaluării; 

15,5 puncte/consultație 
în cadrul evaluării 
inițiale a cazului nou; 

 d.1.3) evaluarea inițială a cazului nou de boală  
cronică de rinichi               
  

3 consultații ce pot fi 
acordate într-un interval de 
maxim 3 luni consecutive; 
intervalul de 3 luni are ca 
dată de început data primei 
consultații în cadrul 
evaluării; 

15,5 puncte/consultație 
în cadrul evaluării 
inițiale a cazului nou; 

  O singură dată, în trimestrul 
în care a fost făcută 
confirmarea 

Suplimentar 5,5 
puncte/ asigurat - caz 
nou confirmat de 
medicul de specialitate 
pentru fiecare dintre 
serviciile prevăzute la 
pct. d.1.1), d.1.2) și 
d.1.3)  



 d.2) monitorizare pentru  una sau mai multe 
dintre bolile cronice incluse în managementul 
de caz (HTA dislipidemie și diabet  zaharat tip 
2, astm bronșic și boala respiratorie obstructivă 
-  BPOC, boală cronică de rinichi) 

2 consultații în cadrul 
monitorizării 
managementului de caz   
 
 

16 puncte/consultație 
în cadrul monitorizării- 
management de caz; 
- Se raportează fiecare 
consultație odată cu 
activitatea lunii în care 
a fost efectuată, iar 
intervalul maxim între 
cele 2 consultații este 
de 90 de zile;   
- O nouă monitorizare 
de management de caz 
se efectuează după 6 
luni consecutive 
calculate față de luna 
în care a fost efectuată 
cea de a  doua 
consultație din cadrul 
monitorizării 
anterioare a 
managementului de 
caz.   

e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea 
certificatului medical constatator de deces 
                                                       

1 examinare la domiciliu                15 puncte / examinare 
pentru constatarea 
decesului, care se  
încadrează în 
prevederile de la lit. b) 
a alin. (3). 

8. Administrare schema tratament direct 
observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat 
 

conform schemei stabilite 
de către medicul 
pneumolog 

40 de puncte/ lună / 
persoană cu condiția 
realizării schemei 
complete de tratament 

9. Confirmare caz oncologic  pentru fiecare caz 
suspicionat de medicul de 
familie  și confirmat de 
medicul specialist se acorda 
punctaj suplimentar 

15 puncte/caz/în luna 
în care medicul de 
familie a primit 
confirmarea 

10. Servicii medicale diagnostice și terapeutice: Tariful include materialele 
sanitare și consumabilele 
specifice. Se decontează 
potrivit art. 15 alin. (2). 

 

a) Spirometrie   10 puncte/serviciu 
b) Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 
ore  

 20 puncte/serviciu 

c) Măsurarea indicelui de presiune gleznă – braț   10 puncte/serviciu 
d) Efectuarea și interpretarea 
electrocardiogramei  

 10 puncte/serviciu 

e) Tușeu rectal  10 puncte/serviciu 
f) Tamponament anterior epistaxis   15 puncte/serviciu 
g) Extracție corp străin din fosele nazale  15 puncte/serviciu 
h) Extracție corp străin din conductul auditiv 
extern – inclusiv dopul de cerumen 

 15 puncte/serviciu 

i) Administrare medicație aerosoli (nu include 
medicația)  

 7 puncte/ședință 

j)Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie  20 puncte/serviciu 
k)Sondaj vezical  20 puncte/serviciu 
l) Imobilizare entorsă   15 puncte/serviciu 



m) Tratamentul chirurgical al panarițiului, 
abcesului, furunculului, leziunilor cutanate - 
plăgi tăiate superficial, înțepate superficial, 
necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, 
dehiscențe plăgi, arsuri, extracție corpi străini 
țesut moale (anestezie, excizie, sutură, inclusiv 
îndepărtarea firelor, pansament)  

 20 puncte/serviciu 

n) Supraveghere travaliu fără naștere  100 puncte/serviciu 
o)  Naștere inopinată  200 puncte/serviciu 
p) Testul monofilamentului  10 puncte/serviciu 
q) Peakflowmetrie  10 puncte/serviciu 
r) Tratamente intramuscular, intravenos, 
subcutanat, perfuzii intravenoase (nu include 
medicația) 

 10  puncte/serviciu 

s) Pansamente, suprimat fire  10 puncte/serviciu 
ș) Administrarea de oxigen până la predarea 
către echipajul de prim ajutor  

 10 puncte/serviciu 

„ 

 

     3. În Anexa nr. 2,  articolul 2  se modifică și va avea următorul cuprins: 

    „ART. 2 
    Lunar, odată cu raportarea activității lunii anterioare realizate pentru asigurați, furnizorii raportează 
distinct serviciile medicale acordate persoanelor neasigurate, cuprinse la litera A din anexa nr. 1 la 
ordin, pentru care țin evidențe distincte.” 
 
 
   4. În Anexa nr. 2,  alineatele (7) și (8) ale articolului 3, se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
   „ (7) Pentru situațiile în care, pentru perioada de vacanță, medicul de familie nu încheie convenție de 
înlocuire sau de reciprocitate în lipsa unui medic care să poată prelua activitatea, acesta are obligația să 
anunțe casa de asigurări de sănătate, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior perioadei de absență, care 
este/sunt medicul/medicii la care persoanele înscrise pe lista proprie se pot prezenta pentru acordarea 
următoarelor servicii: 
    a) consultații pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală; 
    b) consultații în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizări ale unor afecțiuni cronice; 
    c) consultații pentru afecțiuni cronice. 
    Decontarea acestor servicii se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, în aceleași condiții 
ca și pentru persoanele de pe lista proprie. 
 (8) Pentru situațiile prevăzute la alin. (7) medicul are obligația să afișeze la cabinet, cu cel puțin o zi 
lucrătoare anterior perioadei de absență, care este/sunt medicul/medicii la care persoanele înscrise pe 
lista proprie se pot prezenta și datele de contact ale acestora.” 
 
    5. În Anexa nr. 2, la articolul 8, după alineatul (2) , se introduce un nou alineat, alin. (3) cu 
următorul cuprins: 
 
 „(3) Valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical acordat persoanelor neasigurate 
este aceeași cu valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical stabilită la alin. (2).” 
 
    6. În Anexa nr. 2, articolul 9, se modifică și va avea următorul cuprins: 



 
   „ART. 9 
 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie pentru activitatea dedicată asiguraților se calculează prin 
totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulțirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate și 
a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea garantată pentru un punct "per capita", 
respectiv cu valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical.  
(2) Suma cuvenită lunar medicilor de familie pentru activitatea dedicată persoanelor neasigurate se 
calculează prin înmulțirea numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea garantată pentru 
un punct pe serviciu medical.” 

 
   7. În Anexa nr. 2, articolul 11, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„ART. 11 
Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate în format electronic, până la termenul 
prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin 
reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, evidențiată distinct pentru 
asigurați, respectiv persoanele neasigurate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în 
vederea decontării și se validează conform prevederilor contractului-cadru și a prezentelor norme. 
Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor 
cuvenite pentru activitatea desfășurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă.” 
    
      8. În Anexa nr. 2, articolul 12, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
  „ART. 12 
    (1) Persoanele asigurate și neasigurate înscrise care doresc să își schimbe medicul de familie și 
persoanele asigurate și neasigurate care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie și care doresc să 
se înscrie, vor adresa o cerere de înscriere prin transfer/cerere de înscriere, ale căror modele sunt 
prevăzute în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele 
medicului de la care pleacă, după caz. Înscrierea/înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, 
se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer și a cardului național de asigurări 
sociale de sănătate (pentru persoanele asigurate). Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau 
care din motive religioase sau de conștiință refuză cardul național sau pentru persoanele cărora li se va 
emite card național duplicat, precum și pentru copii de 0 - 18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de 
familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin transfer. 
     (2) Pentru situațiile de înscriere prin transfer, medicul de familie primitor are obligația să anunțe în 
scris (prin poștă, e-mail, fax, prin persoana care se transferă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de 
familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligația să 
transmită fișa medicală în copie certificată prin semnătură și parafă că este conform cu originalul, prin 
poștă, e-mail, fax/prin persoană, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. 
Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fișei medicale, conform prevederilor 
legale în vigoare.” 
 
   9. În Anexa nr. 2 B, ultimul paragraf al literei d de la litera A, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
    „În cadrul consultațiilor preventive, copiii beneficiază de investigațiile paraclinice - analize de 
laborator prevăzute la litera A, nota 2 lit. a) de la pct. 1.2.1.1, respectiv de la litera B, nota 1 lit. a) și nota 
2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă  



 
 
 
în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste 
investigații.” 
 
    10. În Anexa nr. 2 B, ultimul paragraf al literei e de la litera A, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
  „În cadrul consultațiilor preventive copiii beneficiază de investigații paraclinice - analize de laborator 
prevăzute la litera A, nota 2 lit. b) de la pct. 1.2.1.1, respectiv de la litera B, nota 1 lit. b) și nota 2 de la 
pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul 
în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigații. 
În cazul în care rezultatul analizei LDL colesterol este mai mare de 160 mg se recomandă consult de 
specialitate.” 
 
    11. În Anexa nr. 2 B, ultimul paragraf al literei f de la litera A, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
    „În cadrul consultațiilor preventive copiii beneficiază de investigații paraclinice - analize de laborator 
prevăzute la litera A, nota 2 lit. c) de la pct. 1.2.1.1, respectiv de la litera B,  nota 1 lit. c) și nota 2 de la 
pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul 
în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigații. 
În cazul în care rezultatul analizei LDL colesterol este mai mare de 160 mg se recomandă consult de 
specialitate.” 
 
    12. În Anexa nr. 2 B, primul paragraf al literei B1, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
   „În cadrul consultațiilor preventive adulții asimptomatici, beneficiază de investigații paraclinice - 
analize de laborator prevăzute la litera A, lit. a), b) și d) de la Nota de la pct. 1.2.3, respectiv de la litera 
B,  nota 1 lit. a), b) și e) – pentru pacienții prevăzuți la Nota 3, și nota 2 de la pct. 1.2.3 din anexa 1 la 
ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă 
consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigații. În cazul în care 
LDL colesterol este mai mare de 160 mg fără tratament și LDL colesterol este mai mare de 115 mg cu 
tratament se recomandă consult de specialitate.” 
 
   13. În Anexa nr. 2 B, primul paragraf al literei B2, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
     „În cadrul consultațiilor preventive adulții asimptomatici beneficiază de investigații paraclinice - 
analize de laborator prevăzute la litera A, lit. c) și d) de la Nota de la pct. 1.2.3, respectiv de la litera B 
nota 1 lit. c) și e) – pentru pacienții prevăzuți la Nota 3, și nota 2 de la pct. 1.2.3 din anexa 1 la ordin, pe 
baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații 
preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigații.” 
 
  14. În Anexa nr. 2 B, nota de la litera e a literei B2, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„NOTĂ: în cadrul consultației preventive conform celor de mai sus, acordate persoanelor asigurate, se 
pot elibera bilete de trimitere în ambulatoriu pentru specialitățile clinice, bilete de trimitere pentru 



investigații paraclinice și prescripții medicale pentru profilaxia anemiei la gravide și a rahitismului și 
anemiei la sugari, utilizând codul 999 din Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.” 
 
 
 
15.  În Anexa nr. 7, la lit. B, punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.10 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„ 
Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 
medical Servicii obligatorii Durata 

serviciului 
Tarif/ 
serviciu 

1. 
 

Supravegherea unei 
sarcini normale (la 
gravida care nu deține 
documente medicale care 
să ateste existența în 
antecedentele personale 
patologice a rubeolei, 
toxoplasmozei, infecției 
CMV)*1) 
 
 
 

Consultații de specialitate obstetrică-
ginecologie 
Hemoleucogramă completă 
Determinare la gravidă a grupului sanguin 
ABO 
Determinare la gravidă a grupului sanguin 
Rh 
Uree serică 
Acid uric seric 
Creatinină serică 
Glicemie 
TGP 
TGO 
TSH 
Examen complet de urină (sumar + 
sediment) 
VDRL sau RPR 
Testare HIV la gravidă 
Evaluarea gravidei pentru infecții cu risc 
pentru sarcină (pentru rubeolă, 
toxoplasmoză, infecția CMV, hepatită B 
și C)  
Secreție vaginala 
Examen citologic cervico-vaginal Babeș-
Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test 
de toleranță la glucoză per os +/- 
Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) 
sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau 
Detecția Streptococului de grup B (S34 – 
S37+6 zile) 
Ecografie de confirmare, viabilitate și 
datare a sarcinii 

30  minute 732,96 lei 

2. 

Supravegherea unei 
sarcini normale (la 
gravida care deține 
documente medicale ce 
atestă existența în 
antecedentele personale 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  
Hemoleucogramă completă 
Determinare la gravidă a grupului sanguin 
ABO 

30 minute 450,23 lei 



patologice a rubeolei, 
toxoplasmozei, infecției 
CMV)*1) 
 
 

Determinare la gravidă a grupului sanguin 
Rh 
Uree serică 
Acid uric seric 
Creatinină serică 
Glicemie 
TGP 
TGO 
TSH 
Examen complet de urină (sumar + 
sediment) 
VDRL sau RPR 
Testare HIV la gravidă 
Evaluarea gravidei pentru infecții cu risc 
pentru sarcină (hepatită B și C)  
Secretie vaginala 
Examen citologic cervico-vaginal Babeș-
Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test 
de toleranță la glucoză per os +/- 
Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) 
sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau 
Detecția Streptococului de grup B (S34 – 
S37+6 zile) 
Ecografie de confirmare, viabilitate și 
datare a sarcinii 

3. 
Screening prenatal  
(S11 - S19+6 zile) *2) 
 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie (interpretare integrativă a 
rezultatelor)  
Dublu test / triplu test 
Ecografie pentru depistarea anomaliilor 
fetale (S11 - S19+6 zile) 

45 minute 639,77 lei 

4. 

Supravegherea altor 
sarcini cu risc crescut 
(edem gestațional)*3) 
 
 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  
Hemoleucogramă completă 
Creatinina serică 
Acid uric seric 
TGP 
TGO 
Examen complet de urină (sumar + 
sediment) 
Dozare proteine urinare 
Proteine totale serice 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

30 minute 163,69 lei 

5. 

Supravegherea altor 
sarcini cu risc crescut 
(hiperemeză gravidică 
ușoară)*3) 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  
Hemoleucogramă completă 
Sodiu seric 
Potasiu seric 

30 minute 165,73 lei 



Examen complet de urină (sumar + 
sediment) 
Uree serică 
Acid uric seric 
Creatinină serică 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

6. 

Supravegherea altor 
sarcini cu risc crescut 
(evaluarea gravidelor cu 
uter cicatriceal în 
trimestrul III) *3) 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  
Cardiotocografie 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

30 minute 164,58 lei 

7. 
Depistarea precoce a 
leziunilor precanceroase 
ale sanului *4) 

Consultatie chirurgie generală/obstetrica-
ginecologie 
Efectuare mamografie*10) 
Comunicare rezultat 

30 minute 118,22 lei 

8. 

Depistarea precoce a 
leziunilor precanceroase 
ale sanului cu suspiciune 
identificată mamografic 
*5) 

Consultație chirurgie generală/obstetrica-
ginecologie 
Efectuare mamografie*10) 
Ecografie san*10) 
Comunicare rezultat  

30  minute 210,94 lei 

9. 

Depistarea si 
diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  
colului uterin*6) 

Consultații de specialitate: obstetrică-
ginecologie 
Testare infecție HPV 
Recoltare frotiu citovaginal  
Comunicare rezultat si consiliere privind 
conduita in funcție de rezultate 

30 minute 
 

198,47 lei 

10. 

Depistarea si 
diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  
colului uterin cu examen 
citologic*7) 

Consultații de specialitate: obstetrică-
ginecologie 
Testare infecție HPV 
Recoltare frotiu citovaginal 
Examen citologic 
Comunicare rezultat si consiliere privind 
conduita in funcție de rezultate  

30 minute 
 244,83 lei 

11. 

Diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  
colului uterin  
- Se efectuează de medicii 
din specialitatea 
obstetrică-ginecologie*8) 

Consultații de specialitate: obstetrică-
ginecologie 
Biopsie 
Examen histopatologic 

45 minute 251,50 lei 

12. 

Tratamentul excizional 
sau ablativ al leziunilor 
precanceroase ale colului 
uterin*9)  
- Se efectuează de medicii 
din specialitatea 
obstetrică-ginecologie 

Consultație  obstetrică-ginecologie; 
colposcopie; anestezie locală; prelevare 
țesut ERAD (bisturiu rece) examen 
histopatologic (1-3 blocuri) 
 

45 minute 453,52 lei 

                         „ 



16. În Anexa nr. 51, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1˄1  cu următorul 
cuprins: 

“ART.1˄1  
(1) Casele de asigurări de sănătate contractează pentru trimestrul I 2023 cu unitățile sanitare cu paturi 
suma alocată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu destinația de servicii medicale spitalicești 
după reținerea sumelor prevăzute la art. 91 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu 
modificările și completările ulterioare. Sumele reținute la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor 
utiliza în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din anexa nr. 23 la ordin. 
 (2) Valoarea contractată pe tipuri de servicii de spitalizare continuă și spitalizare de zi prevăzute în 
norme, se face prin negociere cu unitățile sanitare cu paturi, ținând cont de următorii indicatori specifici 
spitalelor, după caz: 
    a) Suma aferentă serviciilor medicale spitalicești, pentru afecțiunile acute, a căror plată se face pe bază 
de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanțate în sistem DRG, respectiv tarif mediu pe caz 
rezolvat pentru spitalele non-DRG, se stabilește astfel: 
    - număr de cazuri externate contractate x indice case-mix pentru trimestrul I 2023 x tarif pe caz 
ponderat pentru trimestrul I 2023; respectiv 
    - număr de cazuri externate contractate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialități; 
    a1) Suma contractată (SC) de fiecare spital prevăzut în anexa nr. 23 A la ordin cu casa de asigurări de 
sănătate, pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute în sistem DRG, pentru trimestrul I 
2023, se calculează astfel: 
    SC = P x Nr_caz x ICM x TCP 
    În formula de mai sus, Nr_caz reprezintă media lunară a numărului de cazuri contractate în perioada 
aprilie 2022 – decembrie 2022 înmulțit cu 3 luniTCP și ICM reprezintă tariful pe caz ponderat și, 
respectiv, indicele case-mix prevăzute în anexa nr. 23 A la ordin, pentru trimestrul I 2023. 
       Valoarea procentului de referință (P) este stabilită în raport de clasificarea spitalelor în funcție de 
competențe conform prevederilor legale în vigoare, respectiv prevederile Ordinului ministrului sănătății 
nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea 
spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare și este: 
    a) pentru categoria I: P = 85%; 
    b) pentru categoria IM: P = (P - 4)%; 
    c) pentru categoria II: P = (P - 3)%; 
    d) pentru categoria IIM: P = (P - 5)%; 
    e) pentru categoria III: P = (P - 5)%; 
    f) pentru categoria IV: P = (P - 15)%; 
    g) pentru categoria V: P = (P - 23)%; 
    h) pentru spitalele neclasificabile: P = (P - 33)%. 
    a2) Pentru spitalele non-DRG sau nou-intrate în contractare în formula de la lit. a1) ICM și TCP se 
înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialități și la 
numărul de cazuri estimate pe fiecare specialitate, ținând cont de valoarea procentului de referință pentru 
categoria în care se clasifică spitalul. 
    a3) Numărul de cazuri ce poate fi contractat pentru trimestrul I 2023 se calculează ca media lunară a 
numărului de cazuri contractate în perioada aprilie 2022 – decembrie 2022 înmulțit cu 3 luni. 
      La stabilirea numărului de cazuri pe spital și pe secție/compartiment se va ține cont de paturile 
contractate cu spitalul pe secție/compartiment, precum și de modificările de structură aprobate/avizate 
de Ministerul Sănătății sau direcția de sănătate publică, după caz. 
    a4) Indicele de case-mix pentru trimestrul I 2023 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin și rămâne 
nemodificat pe perioada de derulare a contractului. 



    a5) Tariful pe caz ponderat pentru trimestrul I 2023 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin, se 
stabilește pentru fiecare spital și rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului. 
    În situația în care unul dintre spitalele prevăzute în anexa nr. 23 A la ordin are în structură 
secții/compartimente de cronici, contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la 
lit. b). 
    a6) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialități (non-DRG) 
    
  
Tariful mediu pe caz rezolvat (non-DRG) se stabilește prin negociere între furnizori și casele de asigurări 
de sănătate, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului și indicatorul cost mediu cu 
medicamentele pe caz externat pe anul 2022 și sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate 
cu destinația servicii medicale spitalicești.  

Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialități negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal 
prevăzut în anexa nr. 23 C la ordin. 
     În situația în care unul dintre spitale are în structură secții/compartimente de cronici, contractarea 
acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit. b). 

a7) Suma contractată conform prevederilor de mai sus se repartizează pe luni; la nivelul fiecărui spital 
suma lunară prevăzută în contract nu poate fi mai mare decât media lunară stabilită conform formulei 
prevăzute la lit. a1), respectiv la lit. a2), după caz. 
    b) Suma pentru spitalele de boli cronice, precum și pentru secțiile și compartimentele de cronici, 
inclusiv îngrijiri paliative (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de 
Ministerul Sănătății sau direcția de sănătate publică, după caz) din alte spitale, pentru trimestrul I 2023, 
se stabilește astfel: 
    - număr de cazuri externate contractate x durata de spitalizare prevăzută în anexa nr. 25 la ordin sau, 
după caz, durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare. 
     1. Numărul de cazuri externate contractate: 
        Numărul de cazuri ce poate fi contractat pentru trimestrul I 2023 se calculează ca media lunară a 
numărului de cazuri contractate în perioada aprilie 2022 – decembrie 2022 înmulțit cu 3 luni. 
         La stabilirea numărului de cazuri pe spital și pe secție/compartiment se va ține cont de paturile 
contractate cu spitalul pe secție/compartiment, precum și de modificările de structură aprobate/avizate 
de Ministerul Sănătății sau direcția de sănătate publică, după caz. 
        2.  Durata de spitalizare pe secții este valabilă pentru toate categoriile de spitale și este prevăzută în 
Anexa nr. 25 la ordin. 

Pentru secțiile/spitalele cu internări obligatorii pentru bolnavii aflați sub incidența art. 109, art. 
110, art. 124 și art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 
ulterioare și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, pentru 
bolnavii care necesită asistență medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum și pentru 
secțiile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternitățile de gradul II și III, psihiatrie cronici 
și pneumoftiziologie adulți și copii se ia în considerare durata de spitalizare efectiv realizată în anul 2022. 
       3. Tariful pe zi de spitalizare pe secție/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de 
spitalizare propus de fiecare spital pentru secțiile și compartimentele din structura proprie, având în 
vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, în funcție de particularitățile aferente fiecărui tip de 
spital, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinație servicii 
medicale spitalicești. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale 
prevăzute în anexa nr. 23 C la ordin. 
      c) Suma pentru serviciile medicale spitalicești efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele 
efectuate în centrele multifuncționale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, pentru 
care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat, se determină prin înmulțirea numărului 
negociat și contractat de servicii medicale spitalicești pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. 



           1. Numărul de servicii medicale spitalicești/cazuri rezolvate efectuate în regim de spitalizare de 
zi se negociază în funcție de numărul mediu lunar de servicii medicale spitalicești acordate în regim de 
spitalizare de zi și numărul de cazuri rezolvate acordate în regim de spitalizare de zi în perioada aprilie 
– decembrie 2022, la nivelul spitalului. 
           2. Tariful pe serviciu medical/caz rezolvat este prevăzut în anexa nr. 22 la ordin, respectiv în 
prezenta anexă pentru serviciile medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi acordate în centrele de 
evaluare. 
 
 
 
         (3) Prin sintagma "situații justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii 
de servicii medicale spitalicești", prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 23 la ordin, se înțelege 
situațiile în care unitățile sanitare solicită caselor de asigurări de sănătate suplimentarea sumelor 
contractate inițial, ca urmare a creșterii numărului de pacienți care se adresează unității sanitare și care, 
conform criteriilor stabilite prin norme, necesită internare în regim de spitalizare continuă sau de zi. 
       Numărul cazurilor externate de pe secțiile/compartimentele de spitalizare continuă, raportate și 
validate, ce pot fi decontate de casa de asigurări de sănătate, ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 alin. 
(2) lit. a) din anexa nr. 23 la ordin, nu poate depăși numărul de cazuri ce pot fi rezolvate la nivelul unității 
sanitare raportat la numărul paturilor contractate.” 
 
17. În Anexa nr. 51, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2˄1, cu următorul 
cuprins: 

„ART. 2˄1  
 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează unităților sanitare cu paturi care acordă servicii în 

regim de spitalizare continuă activitatea desfășurată lunar, potrivit reglementărilor art. 9 din anexa nr. 23 
la ordin.  

(2) Pentru decontarea serviciilor medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă și 
de zi se vor avea în vedere tarifele stabilite pentru trimestrul I 2023 prevăzute, după caz, în anexa 23A, 
anexa 23C și anexa 22 la prezentul ordin. 

 (3) Pentru trimestrul I 2023 regularizarea și decontarea serviciilor medicale spitalicești se face 
pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2023, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
corespunzătoare.” 
 
18. Anexa nr.  22 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
 
19. Anexa nr. 23A se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
 
20. Anexa nr.  23C se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
 
ART. II 
    Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 
anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-
cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 



pentru anii 2021 - 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 și 642 bis din 30 
iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 martie 2023. 
 
 
   ART. III 
Începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare  Legea bugetului de stat pe anul 
2023 nr. 368/2022, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat, beneficiază de pachetul minimal 
de servicii prevăzut la art. I, numai în condițiile prevăzute la art. IV, alin. (2) din  Ordonanța Guvernului 
nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2022. 
 
ART. IV 
    Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2023 și se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
 
 
              Ministrul sănătății,                                                              p. Președintele Casei Naționale  
   Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA                                                   de Asigurări de Sănătate,  
                Adela COJAN                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 
(Anexa 22 la normele metodologice) 
 
 
 

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII 
MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 

   
CAPITOLUL I 
    Pachetul de servicii medicale de bază 
 
    A. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare 
continuă: 
    1. Spitalizarea continuă are o durată de peste 12 ore. 
    2. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi 
îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: 
    a) naştere; 
    b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au 
acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; 
    c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament; 
    d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul 
judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor 
private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-
spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi 
reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de 
lungă durată - ani; 
    e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau 
spitalizare de zi. 
    3. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare 
continuă sunt: 
    a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient; 
    b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului; 
    c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice; 
    d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală. 
    4. Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru 
internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea 
serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate. 
    5. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, 
abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi în 
spitalizarea de zi, după caz. 
    B. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare 
de zi: 
    1. Spitalizarea de zi are o durată de maxim 12 ore/vizită (zi). 
    2. Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt: 
    a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite 
în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în 
regim de spitalizare continuă; 
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu. 



 

B.1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele 
pe caz rezolvat medical corespunzătoare: 
 

Nr. 
Crt. 

Cod 
diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) 

 Tarif pe caz 
rezolvat 
medical   
 - lei- 

1.   A04.9 Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată                             
352,87      

2.   A08.4 Infecţia intestinală virală, nespecificată                                 
280,18      

3.   A09 Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase                            
296,01      

4.   A49.9 Infecţia bacteriană, nespecificată                                         
352,87      

5.   D17.1 Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului 
subcutanat al trunchiului   

                     
261,78      

6.   D50.0 Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de 
sânge (cronică)  

                     
388,30      

7.   D50.8 Alte anemii prin carenţă de fier                                           
616,61      

8.   D50.9 Anemia prin carenţă de fier, nespecificată                                 
394,45      

9.   E04.2 Guşa multinodulară netoxică                                                
394,45      

10.   E06.3 Tiroidita autoimună                                                        
367,39      

11.   E10.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab                            
351,32      

12.   E10.71 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare 
multiple 

                     
439,15      

13.   E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab                      
396,22      

14.   E11.71 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare 
multiple 

                     
495,26      

15.   E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii                      
354,43      

16.   E13.65 Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab                      
495,26      

17.   E44.0 Malnutriţia proteino-energetică moderată                      
420,09      

18.   E44.1 Malnutriţia proteino-energetică uşoară                      
420,09      



19.   E66.0 Obezitate datorită unui exces caloric                      
353,72      

20.   E78.2 Hiperlipidemie mixta                      
442,14      

21.   E89.0 Hipotiroidism postprocedural                                               
381,18      

22.   F41.2 Tulburare anxioasă şi depresivă mixtă                       
344,84      

23.   F50.9 Tulburare de apetit, nespecificată                          
344,84      

24.   G45.0 Sindrom vertebro-bazilar                          
264,23      

25.   I20.8 Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie)                      
317,13      

26.   I25.11 Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native                      
373,66      

27.   I25.9 Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără 
coronarografie  

                     
350,88      

28.   I34.0 Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de 
intervenţie chirurgicală) 

                     
440,04      

29.   I35.0 Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie 
chirurgicală) 

                     
464,39      

30.   I35.1 Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără 
indicaţie de intervenţie chirurgicală)   

                     
441,72      

31.   I67.2 Ateroscleroza cerebrală                      
373,66      

32.   I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate                          
373,66      

33.   I83.9 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie 
sau inflamaţie  

                     
444,96      

34.   J00 Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* pentru copii 0 
- 5 ani)  

                     
193,73      

35.   J02.9 Faringita acută, nespecificată (* pentru copii 0 - 5 ani)                       
189,65      

36.   J03.9 Amigdalita acută, nespecificată                        
191,37      

37.   J06.8 Alte infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu 
localizări multiple   

                     
199,01      

38.   J06.9 Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, 
nespecificate   

                     
189,57      

39.   J12.9 Pneumonia virală, nespecificată                        
432,04      



40.   J15.8 Alte pneumonii bacteriene                         
462,04      

41.   J18.1 Pneumonia lobară, nespecificată                        
466,64      

42.   J18.8 Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate                      
435,76      

43.   J18.9 Pneumonie, nespecificată                          
484,15      

44.   J20.9 Bronşita acută, nespecificată                          
195,25      

45.   J44.0 Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a 
căilor respiratorii inferioare   

                     
435,48      

46.   J44.1 Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare 
acută, nespecificată 

                     
429,53      

47.   J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată                         
417,69      

48.   J45.0 Astmul cu predominenţă alergică                        
205,49      

49.   J47 Bronşiectazia                      
411,57      

50.   J84.8 Alte boli pulmonare interstiţiale specificate                         
440,52      

51.   J84.9 Boala pulmonară interstiţială, nespecificată                          
442,44      

52.   K21.0 Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită                        
355,99      

53.   K21.9 Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită                      
266,58      

54.   K26.3 Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, 
diagnosticat anterior   

                     
232,75      

55.   K29.1 Alte gastrite acute                          
361,14      

56.   K29.5 Gastrita cronică, nespecificată                        
363,27      

57.   K29.9 Gastro-duodenita, nespecificată                        
250,63      

58.   K30 Dispepsia                          
208,76      

59.   K52.9 Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate                        
279,34      

60.   K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree                        
373,74      

61.   K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree                      
359,15      

62.   K70.1 Hepatita alcoolică                      
314,61      

63.   K73.2 Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva                      
470,03      



64.   K75.2 Hepatita reactivă nespecifică                          
550,48      

65.   K76.0 Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată 
altundeva  

                     
460,24      

66.   K81.1 Colecistita cronică                          
393,06      

67.   K81.8 Alte colecistite                        
337,15      

68.   K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare                        
305,01      

69.   K86.9 Boala pancreasului nespecificată                      
289,75      

70.   K91.1 Sindroame după chirurgia gastrică                      
331,00      

71.   L40.0 Psoriazis vulgaris                      
366,35      

72.   L50.0 Urticaria alergică (fără Edem Quinke)                       
236,99      

73.   L60.0 Unghia încarnată                        
344,59      

74.   M16.9 Coxartroza, nespecificată                         
228,08      

75.   M17.9 Gonartroza, nespecificată                         
234,64      

76.   M51.2 Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, 
fără indicaţie operatorie    

                     
363,15      

77.   M54.4 Lumbago cu sciatică-                         
402,50      

78.   M54.5 Dorsalgie joasă-                        
438,32      

79.   N30.0 Cistita acută                      
256,59      

80.   N39.0 Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată                        
246,99      

81.   N47 Hipertrofia prepuţului, fimoza, parafimoza                       
265,67      

82.   N73.9 Boala inflamatorie pelviană feminină, nespecificată                        
160,35      

83.   N92.0 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual 
regulat    

                     
385,07      

84.   N92.1 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual 
neregulat  

                     
270,34      

85.   N92.4 Sângerări excesive în perioada de premenopauză                        
374,67      

86.   N93.8 Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi 
vaginului  

                     
451,84      



87.   N95.0 Sângerări postmenopauză                      
360,87      

88.   O02.1 Avort fals                          
113,32      

89.   O03.4 Avort spontan incomplet, fără complicaţii                         
114,56      

90.   O12.0 Edem gestaţional                        
230,24      

91.   O21.0 Hiperemeza gravidică uşoară                       
145,87      

92.   O23.1 Infecţiile vezicii urinare în sarcină                       
147,75      

93.   O34.2 Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină datorită 
unei intervenţii chirurgicale anterioare  

                     
538,73      

94.   R10.4 Altă durere abdominală şi nespecificată                          
155,78      

95.   R59.0 Ganglioni limfatici măriţi localizaţi                       
594,54      

96.   S61.0 Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea 
unghiei    

                     
285,90      

97.   S61.88 Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii                        
284,81      

98.   Z46.6 Amplasarea şi ajustarea unei proteze urinare                          
147,75      

99.   Z50.9 Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, 
nespecificată   

                     
383,83      

100.   Z51.88 Alte îngrijiri medicale specificate                         
383,83      

101.   I25.5 Cardiomiopatie ischemică                          
317,13      

102.   I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie 
intermitentă  

                     
317,13      

103.   I80.3 Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, 
nespecificată   

                     
444,96      

104.   R60.0 Edem localizat                          
230,24      

105.   I83.0 Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare                      
444,96      

106.   I87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică)                      
444,96      

107.   A69.2 Boala Lyme (*diagnostic şi tratament)                      
725,57      

*) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip 
de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză. 
 

 



    B.2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele pe caz 
rezolvat corespunzătoare: 

Nrt. 
Crt. 

Denumire caz rezolvat cu 
procedură chirurgicală 

Cod 
Procedură 

Denumire procedură 
chirurgicală 

Tarif pe caz 
rezolvat cu 
procedură 

chirurgicală 
-lei-  

1 Miringotomia cu inserţia de tub     D01003 Miringotomia cu inserţie de 
tub, unilateral 328,21 

2 Miringotomia cu inserţia de tub  D01004 Miringotomia cu inserţie de 
tub, bilateral 328,21 

3 Amigdalectomie  E04301 Tonsilectomia fără 
adenoidectomie 683,43 

4 Amigdalectomie    E04302 Tonsilectomia cu 
adenoidectomie 683,43 

5 

Rinoplastie 
posttraumatică(reducerea şi 
imobilizarea fracturilor 
piramideinazale după un 
traumatism recent)    

P07001 Rinoplastie implicând 
corecţia cartilajului 861,04 

6 

Rinoplastie 
posttraumatică(reducerea şi 
imobilizarea fracturilor 
piramideinazale după un 
traumatism recent)    

P07002 Rinoplastia implicând 
corectarea conturului osos 861,04 

7 

Rinoplastie posttraumatică 
(reducerea şi imobilizarea 
fracturilor piramidei nazale după 
un traumatism recent)    

P07003 Rinoplastie totală 861,04 

8 

Rinoplastie posttraumatică 
(reducerea şi imobilizarea 
fracturilor piramidei nazale după 
un traumatism recent)    

P07004 
Rinoplastie folosind grefa 
cartilaginoasă septală sau 
nazală 

861,04 

9 

Rinoplastie posttraumatică 
(reducerea şi mobilizarea 
fracturilor piramidei nazale după 
un traumatism recent)    

P07005 Rinoplastie folosind grefă 
de os nazal 861,04 

10 

Rinoplastie posttraumatică 
(reducerea şi imobilizarea 
fracturilor piramidei nazale după 
un traumatism recent)    

P07006 Rinoplastie cu grefă de os 
nazal şi cartilaj septal/nazal 861,04 

11 

Rinoplastie posttraumatică 
(reducerea şi imobilizarea 
fracturilor piramidei nazale după 
un traumatism recent)    

P07007 
Rinoplastie folosind grefa 
de cartilaj de la zona 
donatoare de la distanţă 

861,04 



12 

Rinoplastie posttraumatică 
(reducerea şi imobilizarea 
fracturilor piramidei nazale după 
un traumatism recent)    

P07008 
Rinoplastia folosind grefa 
osoasă din zona donatoare 
de la distanţă 

861,04 

13 

Rinoplastie posttraumatică 
(reducerea şi imobilizarea 
fracturilor piramidei nazale după 
un traumatism recent)    

P07009 
Rinoplastia folosind os şi 
cartilaj ca grefă de la zona 
donatoare de la distanţă 

861,04 

14 Bronhomediastino - scopie    G02401 Bronhoscopia 729,81 
15 Bronhomediastino - scopie    G02403 Fibrobronhoscopia 729,81 
16 Biopsia pleurei     G03103 Biopsia pleurei 624,10 

17 Biopsie ganglioni laterocervicali 
şi supraclaviculari I00601 Biopsie de ganglion 

limfatic 482,45 

18 
Puncţie biopsie transparietală cu 
ac pentru formaţiuni tumorale 
pulmonare    

G03102 Biopsia percutanată (cu ac) 
a plămânului 806,97 

19 Implantare cateter pleural   G04103 Inserția catetetrului 
intercostal pentru drenaj 757,00 

20 Adenoidectomie E04303 Adenoidectomia fără 
tonsilectomie 683,43 

21 Extracţia de corpi străini prin 
bronhoscopie  G02502 Bronhoscopia cu extracţia 

unui corp străin 609,85 

22 Strabismul adultului  C05702 
Proceduri pentru strabism 
implicând 1 sau 2 muşchi, 
un ochi 

286,19 

23 Pterigion cu plastie C01302 Excizia pterigionului 286,19 

24 
Refacerea staticii palpebrare 
(entropion, ectropion, 
lagoftalmie) ptoză palpebrală  

C08003 

Corecţia ectropionului sau 
entropionului prin 
strângerea sau scurtarea 
retractorilor inferiori 

286,19 

25 
Refacerea staticii palpebrare 
(entropion, ectropion, 
lagoftalmie) ptoză palpebrală  

C08004 

corecţia ectropionului sau 
entropionului prin alte 
corecţii ale retractorilor 
inferiori 

286,19 

26 
Refacerea staticii palpebrare 
(entropion, ectropion, 
lagoftalmie) ptoză palpebrală  

C08005 
corecţia ectropion-ului sau 
entropion-ului prin tehnici 
de sutură 

286,19 

27 
Refacerea staticii palpebrare 
(entropion, ectropion, 
lagoftalmie) ptoză palpebrală    

C08006 
corecţia ectropion-ului sau 
entropion-ului cu rezecţie 
largă 

286,19 

28 Extracţia dentară chirurgicală   F00801 Extracţie dentară sau a unor 
părţi de dinte 328,21 

29 Extracţia dentară chirurgicală  F00802 Extracţie dentară cu 
separare 328,21 



30 Extracţia dentară chirurgicală    F00901 Îndepărtare chirurgicală a 
unui dinte erupt 328,21 

31 Extracţia dentară chirurgicală F00902 Îndepărtare chirurgicală a 2 
sau mai mulţi dinţi erupţi 328,21 

32 Extracţia dentară chirurgicală      F00903 

Îndepărtarea chirurgicală a 
unui dinte inclus sau parţial 
erupt, fără îndepărtare de os 
sau separare 

328,21 

33 Extracţia dentară chirurgicală F00904 

Îndepărtarea chirurgicală a 
unui dinte inclus sau parţial 
erupt, cu îndepărtare de os 
sau separare 

328,21 

34 Excizie polip cervical, dilataţia şi 
chiuretajul uterului  M02601 Dilatarea şi chiuretajul 

uterin [D&C] 452,89 

35 Excizie polip cervical, dilataţia şi 
chiuretajul uterului  M02602 Chiuretajul uterin fără 

dilatare 452,89 

36 Excizie polip cervical, dilataţia şi 
chiuretajul uterului M02801 

Dilatarea şi curetajul[D&C] 
după avort sau pentru 
întrerupere de sarcină 

254,46 

37 Excizie polip cervical, dilataţia şi 
chiuretajul uterului  M02802 Curetajul aspirativ al 

cavităţii uterine 254,46 

38 Excizie polip cervical, dilataţia şi 
chiuretajul uterului  M03702 Polipectomia la nivelul 

colului uterin 452,89 

39 Reparaţia cisto şi rectocelului     M04402 Corecţia chirurgicală a 
rectocelului 556,68 

40 Reparaţia cisto şirectocelului  M04403 Corecţia chirurgicală a 
cistocelului şi rectocelului 556,68 

41 Artroscopia genunchiului     O13205 Artroscopia genunchiului 509,42 

42 Operaţia artroscopică a 
meniscului   O13404 Meniscectomie artroscopică 

a genunchiului 430,65 

43 Îndepărtarea materialului de 
osteosinteză O18104 

Îndepărtarea de brosă, 
şurub sau fir metalic, 
neclasificată în altă parte 

570,67 

44 Îndepărtarea materialului de 
osteosinteză O18106 

Îndepărtarea de placă, tijă 
sau cui, neclasificată în altă 
parte 

570,67 

45 Reparaţia diformităţii piciorului  O20404 Corecţia diformităţii osoase 1.647,65 



46 Eliberarea tunelului carpian A07402 Decompresia endoscopică a 
tunelului carpian 782,04 

47 Eliberarea tunelului carpian A07403 Decompresia tunelului 
carpian 782,04 

48 Excizia chistului Baker     O13601 Excizia chistului Baker 791,55 

49 Rezolvarea contracturii 
Dupuytren O07302 Fasciotomia subcutanată 

pentru maladia Dupuytren 782,04 

50 Rezolvarea contracturii 
Dupuytren    O08001 

Fasciectomia palmară 
pentru contractura 
Dupuytren 

782,04 

51 Repararea ligamentului încrucişat O15303 

Reconstrucţia artroscopică 
a ligamentului încrucişat al 
genunchiului cu repararea 
meniscului 

991,96 

52 Repararea ligamentului încrucişat O15304 
Reconstrucţia ligamentului 
încrucişat al genunchiului 
cu repararea meniscului 

991,96 

53 Excizia locală a leziunilor sânului   Q00501 Excizia leziunilor sânului 479,27 

54 Colecistectomia laparoscopică   J10102 Colecistectomia 
laparoscopică 1.218,04 

55 Colecistectomia laparoscopică   J10104 

Colecistectomia 
laparoscopică cu extragerea 
calculului de pe canalul 
biliar comun prin ductul 
cistic 

1.218,04 

56 Colecistectomia laparoscopică     J10105 

Colecistectomia 
laparoscopică cu extragerea 
calculului de pe canalul 
biliar comun prin 
coledocotomia 
laparoscopică 

1.218,04 

57 Hemoroidectomia    J08504 Hemoroidectomia 731,73 

58 Cura chirurgicală a herniei 
inghinale J12603 Cura chirurgicală a herniei 

inghinale unilaterale 683,43 

59 Cura chirurgicală a herniei 
inghinale  J12604 Cura chirurgicală a herniei 

inghinale bilaterale 683,43 

60 Endoscopie digestivă superioară  J00101 Esofagoscopia flexibilă 430,65 

61 Endoscopie digestivă superioară 
cu biopsie J01202 Esofagoscopia cu biopsie 556,68 



62 Endoscopie digestivă superioară J13901 Panendoscopia până la 
duoden 430,65 

63 Endoscopie digestivă superioară  J13903 Panendoscopia până la 
ileum 430,65 

64 Endoscopie digestivă superioară 
cu biopsie   J14201 Panendoscopia până la 

duoden cu biopsie 556,68 

65 Endoscopie digestivă superioară 
cu biopsie     J14202 Endoscopia ileală cu 

biopsie 556,68 

66 Terapia chirurgicală a fimozei L03702 Circumcizia la bărbat 224,31 
67 Terapia chirurgicală a fimozei L04101 Reducerea parafimozei 224,31 

68 Chirurgia varicelor    H12002 
Injectări multiple cu 
substanţe sclerozante la 
nivelul venelor varicoase 

937,26 

69 Chirurgia varicelor  H12501 Întreruperea joncţiunii 
safenofemurală varicoasă 937,26 

70 Chirurgia varicelor     H12502 Întreruperea joncţiunii 
safenopoplitee varicoasă 937,26 

71 Chirurgia varicelor  H12503 
Întreruperea joncţiunilor 
safeno-femurală şi safeno-
poplitee varicoase 

937,26 

72 Chirurgia varicelor  H12601 
Întreruperea a mai multor 
vene tributare unei vene 
varicoase 

937,26 

73 Chirurgia varicelor    H12602 
Întreruperea subfascială a 
uneia sau mai multor vene 
perforante varicoase 

937,26 

74 
Debridarea nonexcizională a 
tegumentului şi ţesutului 
subcutanat  

P02103 Debridarea nonexcizională 
a arsurii 188,27 

75 Debridarea excizională a părţilor 
moi     O19301 Debridarea excizională a 

părţilor moi 753,08 

76 
Debridarea excizională a 
tegumentului şi ţesutului 
subcutanat  

P02201 
Debridarea excizională a 
tegumentului şi ţesutului 
subcutanat 

753,08 

77 Dilatarea şi chiuretajul după avort 
sau pentru întrerupere de sarcină   M02801 

Dilatarea şi 
chiuretajul[D&C] după 
avort sau pentru întrerupere 
de sarcină 

254,46 

78 Aplicarea dispozitivului de fixare 
externă neclasificată altundeva O17801 

Aplicarea dispozitivului de 
fixare externă neclasificată 
altundeva 

1.118,96 



79 Biopsia tegumentului şi ţesutului 
subcutanat  P01701 Biopsia tegumentului şi 

ţesutului subcutanat 706,47 

80 Incizia şi drenajul tegumentelor şi 
ale ţesutului subcutanat  P00701 

Incizia şi drenajul 
hematomului tegumentar şi 
al ţesutului subcutanat 

602,02 

81 Incizia şi drenajul tegumentelor şi 
ale ţesutului subcutanat  P00702 

Incizia şi drenajul abceselor 
tegumentelor şi ale 
ţesutului subcutanat 

602,02 

82 Incizia şi drenajul tegumentelor şi 
ale ţesutului subcutanat P00703 

Alte incizii şi drenaje ale 
tegumentelor şi ţesutului 
subcutanat 

602,02 

83 Examinare fibroscopică a 
faringelui  E04701 Examinare fibroscopică a 

faringelui 515,57 

84 Excizia leziunilor tegumentare şi 
ţesutului subcutanat  P01901 

Excizia leziunilor 
tegumentare şi ţesutului 
subcutanat în alte zone 

644,17 

85 Chiuretaj cu biopsia de 
endometru M02501 Biopsia de endometru 515,57 

86 Chiuretaj cu biopsia de col uterin  M03701 Biopsia de col uterin 515,57 

87 
Îndepărtarea corpilor străini din 
tegument şi ţesutul subcutanat cu 
incizie   

P00601 
Îndepărtarea corpilor străini 
din tegument şi ţesutul 
subcutanat cu incizie   

526,29 

88 
Electroterapia leziunilor 
tegumentare, leziuni 
multiple/leziune unică     

P01309 Electroterapia leziunilor 
tegumentare, leziune unică 316,44 

89 
Repararea plăgilor tegumentare şi 
ale ţesutului subcutanat,implicând 
ţesuturile mai profunde  

P02902 

Repararea plăgilor 
tegumentare şi ale ţesutului 
subcutanat în alte zone 
implicând şi  ţesuturile 
profunde 

644,17 

90 Extragerea endoscopică a 
stentului ureteral    K02803 Extragerea endoscopică a 

stentului ureteral 417,37 

91 Rezecţia parţială a unghiei 
încarnate  P02504 Rezecţia parţială a unghiei 

încarnate 328,21 

92 Îndepărtarea dispozitivului de 
fixare externă  O18108 Îndepărtarea dispozitivului 

de fixare externă 440,40 

93 Coronarografie H06801 Coronarografie 1.218,04 

94 Realizarea fistulei arteriovenoase 
la persoanele dializate     H15902 

Efectuarea unei fistule 
arteriovenoase native (cu 
venă) la nivelul membrului 
inferior 

328,21 



95 Realizarea fistulei arteriovenoase 
la persoanele dializate    H15903 

Efectuarea unei fistule 
arteriovenoase native (cu 
venă) la nivelul membrului 
superior 

328,21 

96 Biopsia leziunii peniene   L03701 Biopsia peniană 624,10 

97 Terapia chirurgicală a 
varicocelului  L02801 Cura varicocelului 937,26 

98 Orhidectomia unilaterală (excizia 
testicolului)    L02501 Orhidectomia unilaterală 556,68 

99 Orhidectomia bilaterală (excizia 
testicolelor)    L02502 Orhidectomia bilaterală 556,68 

100 Excizia spermatocelului, 
unilateral  L02303 Excizia spermatocelului, 

unilateral 556,68 

101 Excizia spermatocelului, bilateral L02304 Excizia spermatocelului, 
bilateral 556,68 

102 Terapia chirurgicală a 
hidrocelului   L02301 Excizia hidrocelului 556,68 

103 Biopsia transrectală (cu ac de 
biopsie) a prostatei    L00404 Biopsia transrectală (cu ac 

de biopsie) a prostatei 624,10 

104 Rezecţia endoscopică a leziunii 
prostatice L00302 Rezecţia endoscopică a 

leziunii prostatice 556,68 

105 Rezecţia endoscopică 
transuretrală a prostatei L00601 Rezecţia transuretrală a 

prostatei 861,04 

106 Uretrotomia optică internă pentru 
stricturi uretrale    K07505 Uretrotomia optică 556,68 

107 Distrugerea endoscopică a 
verucilor uretrale    K07602 Distrugerea endoscopică a 

verucilor uretrale 556,68 

108 Hidrodilatarea vezicii urinare sub 
control endoscopic     K06801 

Hidrodilatarea vezicii 
urinare sub control 
endoscopic 

556,68 

109 Rezecţia endoscopică vezicală  K06001 Rezecţia endoscopică de 
leziune sau ţesut vezical 556,68 

110 Extragerea endoscopică a litiazei 
vezicale     K05604 Litolapaxia vezicii urinare 556,68 

111 
Cistostomia percutanată cu 
inserţia percutanată a cateterului 
suprapubic  

K05303 Cistotomia percutanată 
(cistostomia) 301,02 

112 Cistoscopia K04901 Cistoscopia   344,80 

113 Rezecţia endoscopică a 
ureterocelului   K03801 Rezecţia endoscopică a  

ureterocelului 556,68 

114 Excizia tumorii 
corneoconjunctivale   C01201 Excizia tumorii limbus-ului 286,19 



115 Excizia tumorii 
corneoconjunctivale C01202 Excizia tumorii limbus-ului 

cu  keratectomie 286,19 

116 Excizia tumorii 
corneoconjunctivale   C02201 Excizia pingueculei 286,19 

117 Repoziţionarea cristalinului 
subluxat  C04401 Repoziţionarea cristalinului 

artificial   286,19 

118 Dacriocistorinostomia  C08802 Dacriocistorinostomia 683,43 

119 Dacriocistorinostomia    C09001 

Procedee închise de 
restabilire a permeabilităţii 
sistemului canalicular 
lacrimal, un ochi 

683,43 

120 Septoplastia     E01003 
Septoplastia cu rezecţia 
submucoasă a septului 
nazal 

861,04 

121 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală  E01601 Extragere intranazală de 

polip din antrum-ul maxilar 861,04 

122 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală  E01602 Extragerea intranazală de 

polip din sinusul frontal 861,04 

123 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală E01603 Extragere intranazală de 

polip din sinusul etmoidal 861,04 

124 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală     E01604 Extragere intranazală de  

polip din sinusul sfenoidal 861,04 

125 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală  E00801 Extragerea de polip nazal 861,04 

126 Chirurgia funcţională  
endoscopică naso sinusală  E01805 Antrostomia maxilară 

intranazală, unilateral 683,43 

127 Parotidectomia E02805 Excizia parţială a  glandei 
parotide 683,43 

128 Chirurgia ronhopatiei cronice   E03601 Uvulopalatofaringoplastia 579,50 

129 Timpanoplastia tip I D01401 Miringoplastia, abord 
transcanalar 861,04 

130 Timpanoplastia tip I   D01402 
Miringoplastia, abord 
postauricular sau 
endauricular 

861,04 

131 Cura chirurgicală a tumorilor 
benigne ale laringelui    G00402 Microlaringoscopia cu 

extirparea laser a leziunii 861,04 

132 Terapia chirurgicală a apendicitei 
cronice  J07002 Apendicectomia 

laparoscopică 861,04 



133 Terapia chirurgicală a fisurii 
perianale   J08101 

Excizia fistulei anale 
implicând jumătatea 
inferioară a sfincterului 
anal 

579,50 

134 Terapia chirurgicală a fisurii 
perianale  J08102 

Excizia fistulei anale 
implicând jumătatea 
superioară a sfincterului 
anal 

579,50 

135 Terapia chirurgicală a tumorilor 
de perete abdominal sau ombilic  J12401 

Biopsia peretelui 
abdominal sau a 
ombilicului 

347,70 

136 Terapia chirurgicală a 
granulomului ombilical J12507 Excizia granulomului 

ombilical 347,70 

137 Hernia ombilicală   J12801 Cura chirurgicală a herniei 
ombilicale 683,43 

138 Hernia epigastrică   J12802 Cura chirurgicală a herniei 
epigastrice 683,43 

139 Eventraţie postoperatorie    J12903 
Cura chirurgicală a 
eventraţiei postoperatorii cu 
proteză 

683,43 

 

NOTĂ: 
    Poziţiile 5 - 13 din tabelul de mai sus se referă la cura chirurgicală a fracturilor de piramidă nazală 
după un traumatism recent; nu sunt incluse corecţiile estetice. 
 

B.3. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi şi tarifele corespunzătoare: 
 
    B.3.1. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe 
serviciu medical/vizită (zi) şi pentru care în vederea decontării nu este necesară închiderea fişei de 
spitalizare de zi (FSZ) după fiecare vizită (zi). 
 

Nr. 
crt. Denumire serviciu medical Tarif pe serviciu medical  

- lei- 

1 Chimioterapie*) cu monitorizare 324,52 lei/ şedinţă 

2 Litotriţie 405,65 lei/ şedinţă 

3 Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic 198,19 lei/administrare 

4 Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic 128,65 lei/administrare 

5 Strabism la copii - reeducare ortooptică 57,95 lei/ şedinţă 



6 

Supleere a funcţiei intestinale la bolnavii cu 
insuficienţă intestinală cronică care necesită 
nutriție parenterală pentru o perioadă mai mare de 
3 luni de zile 

1.408,19 lei/administrare 
zilnică 

 

 

B.3.2. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe 
serviciu medical şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după 
terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical. 
 

Nr. 
crt. Denumire serviciu medical Tarif pe serviciu medical  

1 Implant de cristalin**)                           
1.216,95 lei/asigurat/un 
serviciu pentru fiecare ochi, 
maxim 2 servicii pe CNP 

2 
Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală    
*) valabil pentru sarcini de până la 12 săptămâni de 
amenoree     

315,71 lei/asigurat/serviciu   

3 Amniocenteză***)                                      1.043,1 lei/asigurat/serviciu   

4 Biopsie de vilozităţi coriale***)                      1.043,1 lei/asigurat /serviciu   

5 Monitorizare bolnavi HIV/SIDA*)                   231,8 lei/lună/asigurat 

6 Evaluarea dinamică a răspunsului viro - imunologic*)                           521,55 lei/lună/asigurat 

7 

Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tulburări de 
somn, boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, 
boli neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul 
miastenic, neuropatii periferice, boli  neurodegenerative 
ale sistemului nervos central, scleroza multiplă, stenoze 
arteriale carotidiene, vertebrale şi artere subclaviculare, 
demenţe, paralizii cerebrale)  

231,8 lei/asigurat/lună 

8 Monitorizarea şi tratamentul talasemiei şi hemofiliei*)     231,8 lei/lună/asigurat 

9 Boli endocrine (acromegalie în tratament medicamentos şi 
tumori neuroendocrine)****)    231,8 lei/lună/asigurat 

10 Boala Gaucher****)  231,8 lei/lună/asigurat 

11 Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  231,8 lei/lună/asigurat 

12 Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  231,8 lei/lună/asigurat 



13 Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  231,8 lei/lună/asigurat 

14 Artrita juvenilă pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  231,8 lei/lună/asigurat 

15 Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  231,8 lei/lună/asigurat 

16 Scleroza multiplă****)   231,8 lei/lună/asigurat 

17 Boli rare****) 231,8 lei/lună/asigurat 

18 Monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei 
toracice*******)   208,62 lei/asigurat/semestru 

19 Analgezia autocontrolată 80,43 lei/asigurat 

20 Analgezie subarahnoidiană    125,75 lei/asigurat 

21 Analgezie epidurală simplă   158,32 lei/asigurat 

22 Analgezie epidurală cu cateter    242,93 lei/asigurat 

23 Blocaj nervi periferici 139,66 lei/asigurat 

24 Infiltraţie periradiculară transforaminală*****) 463,6 lei/asigurat 

25 Bloc de ram median posterior*****)     139,66 lei/asigurat 

26 Bloc de plex simpatic    463,6 lei/asigurat 

27 Ablaţie cu radiofrecvenţă de ram median******)    242,93 lei/nivel/asigurat 

28 Ablaţie cu radiofrecvenţă a inervaţiei genunchiului sau a 
articulaţiei coxofemurale******)   799,71 lei/asigurat 

29 Ablaţie sacroiliac******)     799,71 lei/asigurat 

30 Infiltraţie sacroiliacă*****) 463,6 lei/asigurat 

31 Discografie stimulată*****)    463,6 lei/asigurat 

32 

Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, 
sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei 
fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă 
performanţă     

474,03 lei/asigurat 

33 

Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, 
sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei 
fără diagnostic etiologic fără investigaţii de înaltă 
performanţă   

236,99 lei/asigurat 



34 Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă   66,06 lei/pacient 

35 
Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din 
cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din 
bugetul Ministerului Sănătăţii   

198,19 lei/pacient 

36 Discectomie percutană   799,71 lei/2 discuri/ 
asigurat/serviciu 

37 Endoscopie de canal spinal    799,71 lei/asigurat/serviciu 

38 Flavectomie  799,71 lei/2 discuri/asigurat 

39 
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină 
(pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B 
şi C)  

394,06 lei/asigurat/sarcină 

40 Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă 
performanţă   474,03 lei/asigurat/lună 

41 Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de 
înaltă performanţă   236,99 lei/asigurat   

42 Monitorizare insuficienţă renală cronică     236,99 lei/asigurat/ lună   

43 
Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică 
(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) 
fără toxină botulinică  

405,07 lei/asigurat 

44 
Terapia distoniilor musculare fără dirijare 
electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, 
laringiene etc.) fără toxină botulinică  

154,81 lei/asigurat 

45 

Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică 
(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu 
toxină botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor 
cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate cu dirijare 
electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, 
laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate 
peste 25 kg 

1.693,36 
lei/asigurat/trimestru 

46 

Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează 
spasticitate cu dirijare electromiografică (cervicale, 
craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină 
botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg   

1.049,22 
lei/asigurat/trimestru 

47 

Terapia distoniilor musculare fără dirijare 
electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale  membrelor, 
laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru adulţi; Terapia 
paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează 
spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, 
craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină 
botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg 

1.443,09 
lei/asigurat/trimestru 



48 

Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează 
spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, 
craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină 
botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg   

798,96 lei/asigurat/trimestru 

49 

Monitorizarea bolilor psihiatrice adulţi şi copii (tulburări 
cognitive minore, demenţe incipiente, tulburări psihotice şi 
afective în perioade de remisiune, tulburări nevrotice şi de 
personalitate)   

231,8 lei/asigurat/lună 

50 

Implantarea cateterului venos central long-life destinat: 
administrării de medicamente, dializei cronice sau 
administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) 
pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful 
aferent acestui serviciu include costul cateterului venos 
central long-life. 

1.112,64 lei/asigurat 

51 

Implantarea cateterului venos central cu cameră 
implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în 
cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi 
hematologici.   
Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului 
venos central şi camerei implantabile.    

1.390,8 lei/asigurat 

52 Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil 358,13 lei/asigurat/anual 

53 
Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă 
congestivă pentru asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare 
grave de debut sau devenite cronice 

378,99 lei/asigurat/anual 

54 
Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ conducere 
cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite 
cronice 

456,65 lei/asigurat/anual 

55 Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale 
ale capului şi gâtului) 602,02 lei/asigurat 

56 Suprimarea firelor de sutură la pacienţi cu despicături 
labio-maxilopalatine după plastia buzei sau a palatului 477,51 lei/asigurat 

57 Iridectomia sau capsulotomia cu laser    173,85 lei/asigurat 

58 Implantare cateter peritoneal (tariful include şi costul 
cateterului)     799,71 lei/asigurat 

59 Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului 
secundar al pielii şi mucoaselor    150,67 lei/asigurat/trimestru 

60 
Monitorizarea şi tratamentul colagenenozelor: poliartrita 
reumatoidă, lupus eritematos sistemic, dermato-
polimiozită, sindrom Sjorgen, vasculite sistemice.  

231,8 lei/asigurat/lună 

61 Diagnostic şi monitorizare artrită precoce   231,8 lei/asigurat/lună 

62 Monitorizarea bolilor hematologice 231,8 lei/asigurat/lună 

63 Diagnosticarea  apneei de somn 275,84 lei/asigurat 



64 Bronhoscopia asociată echografiei (EBUS) 1.633,03 lei/asigurat 

65 
Terapia spasticitatii membrului superior aparuta ca urmare 
a unui accident vascular cerebral pentru pacientul adult - 
cu toxină botulinică 

2.317,26/asigurat/trimestru 

66 Cordonocenteza***) 1.043,1 lei/asigurat/serviciu 

67 Evaluarea Sindromului Post Covid-19  479,54 lei/asigurat 

      *) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate. 
    **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acordă o singură dată 
pentru fiecare ochi. 
    ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza 
la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-
ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore 
confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere 
la descendenţi - la recomandarea medicului genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma 
screening-ului genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici şi dublu test sau triplu test); în tarifele 
aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate. Cordonocenteza se decontează la 
gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie 
cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu indicaţie în scop diagnostic sau 
terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate. 
    Testarea genetică a probelor prelevate prin biopsie de vilozităţi coriale, amniocenteză sau 
cordonocenteză se realizează prin una din următoarele tehnici: citogenetică, FISH, MLPA, QF-PCR. 
    ****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente 
corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub 
supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate 
cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
    *****) sub ghidaj Rx 
    ******) sub ghidaj şi maşina de ablaţie 
    *******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat. 
 
B.4.1. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se 
decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii şi pentru care în vederea decontării 
se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării 
serviciului medical. 
 

Nr. 
crt. Denumire serviciu medical Servicii obligatorii 

Tarif pe 
serviciu 
medical 

1. 

Ciroza hepatica – monitorizare  cu  
proceduri de înaltă performanţă la 
pacienții cu suspiciune de 
hepatocarcinom 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), 
Creatinina, CT abdomen cu substanță de 
contrast / IRM  abdomen cu substanță de 
contrast / Colangio-IRM 

474,03 lei/an 



2. Ciroză hepatică – monitorizare 
pacienți cu ascită/hidrotorax 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
sau Boli Infecțioase), Hemogramă, INR, 
Albumina, Glicemie, Creatinină, Na, K, 
Citodiagnostic lichid puncție, Administrare 
Albumină umană 20%, 100 ml 

299,47 lei 

3. 
Ciroză hepatică virală -  
monitorizare și prescriere 
tratament antiviral****) 
(Serviciu lunar per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
sau Boli Infecțioase), Hemograma, INR, TGO, 
TGP, Albumina, Glicemie, Bilirubină totală, 
Bilirubină directă, Creatinină, Na, K 

141,17 lei 

4. 
Hepatită cronică virală B – 
diagnostic 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
sau Boli Infecțioase), Ac Anti HBs, AgHBe, 
Ac anti-HBe, Ac anti-VHD, Determinare 
cantitativă ADN VHB, Fibroscan 

919,96 lei 

5.  
Hepatită cronică virală B fără 
agent delta – monitorizare 
tratament antiviral 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
sau Boli Infecțioase), Hemogramă, TGO, TGP, 
Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe, 
Determinare cantitativă ADN VHB, 

544,73 lei 

6.  
Hepatită cronică virală B cu agent 
delta – diagnostic 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativă 
ARN VHD 

453,17 lei 

7.  

Hepatită cronică virală B cu agent 
delta - Monitorizarea eficienței și 
stabilirea continuării terapiei 
antivirale 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativă 
ARN VHD 

453,17 lei 

8.  
Hepatită cronică virală C – 
diagnostic 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativă 
ARN VHC, Fibroscan 

579,79 lei 

9.  
Boli inflamatorii intestinale – 
administrare şi prescriere 
tratament biologic****) 
(Serviciu lunar per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), 
HLG, Albumină, Glicemie, Creatinină, TGP, 
TGO, Na, K 

110,71 lei 

10.  
Boli inflamatorii intestinale – 
monitorizare   
(Serviciu bianual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), 
HLG, INR, Albumină, Glicemie, Creatinină 
serică, TGP, TGO, Fosfatază alcalină, Gama 
GT, Proteina C reactivă, VSH, Calprotectină în 
materii fecale (cantitativ), Feritina serică, 
Sideremie 

328,32 lei 

11.  
Monitorizare lunară și prescriere 
tratament antiviral B, C, D****) 
(Serviciu lunar per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
sau Boli Infecțioase), Hemogramă, TGO, TGP, 
Creatinină 

71,42 lei 

12.  
Stadializare fibroză hepatică – 
Fibroscan la pacienții cu afecțiuni 
hepatice preexistente 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
sau Boli Infecțioase), Fibroscan  266,57 lei 

13.  Evaluare postransplant hepatic 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie 
în Clinici de Gastroenterologie și Hepatologie 
- Transplant Hepatic), CMV Ig M, EBV Ig M, 
Tacrolinemie /sirolinemie/ciclosporinemie, 
AFP, Ecografie abdomen + pelvis, 
Determinare cantitativă ADN VHB sau ARN 
VHC 

904,31 lei 



14. 
Depistarea şi controlul factorilor 
de risc ai bolilor cardiovasculare-
tip I 
1 serviciu/asigurat/an 

Consultații de specialitate (cardiologie), 
Glicemie, Hemoglobină glicată, Colesterol 
seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, 
Trigliceride serice, Creatinină, Acid uric, 
TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivaţii, 
Indicele gleznă-braţ (Doppler), Ecografie 
cardiacă, Calcularea riscului cardiovascular pe 
baza modelului Heart Score, Educaţie în 
domeniul prevenţiei cardiovasculare 

250,47 lei 

15.  
Depistarea şi controlul factorilor 
de risc ai bolilor cardiovasculare- 
tip II 
1 serviciu/asigurat/an 

Consultații de specialitate (cardiologie), 
Glicemie, Hemoglobină glicată, Colesterol 
seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, 
Trigliceride serice, Creatinină, Acid uric, 
TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivaţii, 
Indicele gleznă-braţ (Doppler), Ecografie 
cardiacă, Ecografie vasculară (artere) sau 
Monitorizare Holter tensiune arterială, 
Calcularea riscului cardiovascular pe baza 
modelului Heart Score, Educaţie în domeniul 
prevenţiei cardiovasculare 

285,24 lei 

16. 
Depistarea şi controlul factorilor 
de risc ai bolilor cardiovasculare- 
tip III 
1 serviciu/asigurat/an 

Consultații de specialitate (cardiologie), 
Glicemie, Hemoglobină glicată, Colesterol 
seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, 
Trigliceride serice, Creatinină, Acid uric, 
TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivaţii, 
Indicele gleznă-braţ (Doppler), Ecografie 
cardiacă, Ecografie vasculară (artere), 
Monitorizare Holter tensiune arterială,  
Calcularea riscului cardiovascular pe baza 
modelului Heart Score, Educaţie în domeniul 
prevenţiei cardiovasculare 

320,01 lei 

17. 
Monitorizarea sarcinii cu risc 
crescut  la gravidă cu tulburari  de 
coagulare / trombofilii ereditare și 
dobandite  

Consultații de specialitate obstetrică-
ginecologie, Antitrombină III, Proteină C, 
Proteină S, Dozarea hemocisteinei serice, 
Control hemocisteină serică, Factor V Leyden, 
Anticoagulant lupic screening, Anticoagulant 
lupic confirmare, Ecografie obstetricală și 
ginecologică 

647,88 lei 

  
18. 

Evaluarea și tratamentul anemiei 
prin carență de fier cu fier 
injectabil intravenos 
 - se recomandă numai la pacienții 
cu un risc mare de sângerare 
pentru intervențiile prevăzute în 
Anexa 1 la ordinul ministrului 
sănătății nr. 1251/2018 pentru 
aprobarea Ghidului de gestionare 
a sângelui pacientului în perioada 
perioperatorie 

Consultație de specialitate, analize de 
laborator: feritină serică, transferină, 
hemoleucogramă completă, sideremie, proteina 
C reactivă, glicemie, creatinină serică, uree, 
timp Quick (inclusiv INR), APTT; fier 
injectabil intravenos 500 mg 

776,98 lei 

19. 
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 

495,19 lei 



(inclusiv INR), APTT; EKG;  anestezie 
midazolam/propofol; colonoscopie până la cec  

20. 
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 

389,48 lei 

21. 
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 

1.059,35 lei 

22. 
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  

952,76 lei 

23. 
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 

705,74 lei 

24. 
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 

615,60 lei 

25. 
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  

465,06 lei 

26. 
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 

359,07 lei 

27. 
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 

1.011,83 lei 

28. 
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 

905,24 lei 



29. 
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 

664,01 lei 

30. 
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 

573,88 lei 

****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente 
corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu administrare parenterală sub 
supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate 
cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
    Serviciile de la poz. 14, 15 şi 16 nu se pot efectua şi raporta concomitent la un pacient într-un an. 
    Pentru serviciul de la poz. 17: 
    Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi celelalte unităţi sanitare cu 
paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate 
la nivelul 3 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006 privind ierarhizarea 
unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    Se acordă în trimestrul I sau II de sarcină, la gravidele cu cel puţin unul din următorii factori de risc 
vascular şi obstetrical: 
    • antecedente personale de boală tromboembolică; 
    • istoric familial (rude de gradul I cu boala tromboembolică sau antecedente heredocolaterale pozitive 
de trombofilie); 
    • avorturi recurente de prim trimestru, de cauză necunoscută; 
    • sarcini oprite în evoluţie; 
    • naştere prematură; 
    • hipertensiune arterială indusă de sarcină; 
    • dezlipire de placentă normal inserată; 
    • insuficienţă placentară. 
B.4.2. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se 
contactează şi în ambulatoriul de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate 
serviciile obligatorii, şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) 
după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical. 
 

Nr. 
crt. Denumire serviciu medical Servicii obligatorii Tarif/serviciu 

 

1. 

Supravegherea unei sarcini normale 
(la gravida care nu deține documente 
medicale care să ateste existența în 
antecedentele personale patologice a 

Consultații de specialitate obstetrică-
ginecologie 

        732,96 lei     Hemoleucogramă completă 
Determinare la gravidă a grupului 
sanguin ABO 



rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei 
CMV)*1) 

Determinare la gravidă a grupului 
sanguin Rh 
Uree serică 
Acid uric seric 
Creatinină serică 
Glicemie 
TGP 
TGO 
TSH 
Examen complet de urină (sumar + 
sediment) 
VDRL sau RPR 
Testare HIV la gravidă 
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc 
pentru sarcină (pentru rubeolă, 
toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B 
şi C)  
Secreție vaginală 
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-
Papanicolau (până la S23 + 6 zile) sau 
Test de toleranță la glucoză per os +/- 
Hemoglobină glicată  (S24 – S28 + 6 
zile) sau Biometrie fetală (S29-S33 + 6 
zile) sau Detecția Streptococului de grup 
B (S34 – S37 + 6 zile) 
Ecografie de confirmare, viabilitate și 
datare a sarcinii 

2.  

Supravegherea unei sarcini 
normale (la gravida care deține 
documente medicale ce atestă 
existența în antecedentele 
personale patologice a rubeolei, 
toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1) 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  

        450,23      

Hemoleucogramă completă 
Determinare la gravidă a grupului 
sanguin ABO 
Determinare la gravidă a grupului 
sanguin Rh 
Uree serică 
Acid uric seric 
Creatinină serică 
Glicemie 
TGP 
TGO 
TSH 
Examen complet de urină (sumar + 
sediment) 
VDRL sau RPR 



Testare HIV la gravidă 
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc 
pentru sarcină (hepatită B şi C)  
Secreție vaginală 
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-
Papanicolau (până la S23 + 6 zile) sau Test 
de toleranță la glucoză per os +/- 
Hemoglobină glicată  (S24 – S28 + 6 zile) 
sau Biometrie fetală (S29-S33 + 6 zile) sau 
Detecția Streptococului de grup B (S34 – 
S37 + 6 zile) 
Ecografie de confirmare, viabilitate și 
datare a sarcinii 

3. 

Screening prenatal  
(S11 - S19 + 6 zile) *2) 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie (interpretare integrative a 
rezultatelor)  

        639,77        Dublu test / triplu test 

  Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale 
(S11 - S19 + 6 zile) 

4. Supravegherea altor sarcini cu risc 
crescut (edem gestațional)*3) 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  

        163,69      

Hemoleucogramă completă 
Creatinina serică 
Acid uric seric 
TGP 
TGO 
Examen complet de urină (sumar + sediment) 
Dozare proteine urinare 
Proteine totale serice 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

5. 
Supravegherea altor sarcini cu risc 
crescut (hiperemeză gravidică 
ușoară)*3) 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  

        165,73      

Hemoleucogramă completă 
Sodiu seric 
Potasiu seric 
Examen complet de urină (sumar + sediment) 
Uree serică 
Acid uric seric 
Creatinină serică 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

6. 
Supravegherea altor sarcini cu risc 
crescut (evaluarea gravidelor cu uter 
cicatriceal în trimestrul III) *3) 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  

        164,58      Cardiotocografie 
Ecografie obstetricală și ginecologică 



7. Depistarea precoce a leziunilor 
precanceroase ale sânului *4) 

Consultatie chirurgie generală/obstetrică-
ginecologie 

        118,22      Efectuare mamografie 
Comunicare rezultat 

8. 

Depistarea precoce a leziunilor 
precanceroase ale sânului cu 
suspiciune identificată mamografic 
*5) 

Consultație chirurgie generală/obstetrica-
ginecologie 

        210,94      Efectuare mamografie 
Ecografie sân 
Comunicare rezultat  

9. 
Depistarea si diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  colului 
uterin*6) 

Consultații de specialitate: obstetrică-
ginecologie 

        198,47      
Testare infecție HPV 
Recoltare frotiu citovaginal  
Comunicare rezultat şi consiliere privind 
conduita în funcție de rezultate 

10. 
Depistarea si diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  colului uterin 
cu examen citologic*7) 

Consultații de specialitate: obstetrică-
ginecologie 

        244,83      
Testare infecție HPV 
Recoltare frotiu citovaginal 
Examen citologic 
Comunicare rezultat şi consiliere privind 
conduita în funcție de rezultate  

11. 

Diagnosticarea precoce a leziunilor 
displazice ale  colului uterin  

Consultații de specialitate: obstetrică-
ginecologie 

        251,50      - Se efectuează de medicii din 
specialitatea obstetrică-
ginecologie*8) 

Biopsie 

Examen histopatologic 

12. 
Tratamentul excizional sau ablativ al 
leziunilor precanceroase ale colului 
uterin *9) 

Consultație obstetrică-ginecologie; 
colposcopie; anestezie locală; prelevare țesut 
ERAD (bisturiu rece); examen histopatologic 
(1-3 blocuri) 

        453,52      

*1) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare 
cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie 
ierarhizate la nivelul 3, 2 sau 1 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    Serviciile de la poz. 1 şi 2 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă pentru o sarcină. 
    Se decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă, la luarea în evidenţă a acesteia de 
către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie. 
    În situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare poziţiilor 1 şi 2 se acordă în perioada S11 - S19 
+ 6 zile, acestea pot fi acordate concomitent cu serviciile medicale corespunzătoare poziţiei 3. 
    Rezultatele serviciilor se consemnează complet în scrisoarea medicală şi Carnetul gravidei, documente 
care se înmânează acesteia sub semnătura de primire. 
    *2) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi 
sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie 
ierarhizate la nivelul 1, 2 sau 3 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare şi laborator de analize medicale pentru efectuarea 
dublului/triplului test. 



    Se decontează un singur serviciu medical per gravidă care se acordă în perioada S11 - S19 + 6 zile de 
sarcină. 
    *3) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi 
sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie 
ierarhizate la nivelul 3 sau 2 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    *4) Se efectuează o dată la 2 ani, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului la 
femei asimptomatice din grupa de vârsta 50 - 69 ani care: 
    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar; 
    2. sunt asimptomatice; 
    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar. 
    Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *5) Se efectuează o dată la 2 ani în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului la femei 
asimptomatice din grupa de vârsta 50 - 69 ani, cu rezultate pozitive la mamografie, care: 
    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar; 
    2. sunt asimptomatice; 
    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar. Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot 
efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *6) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârsta 35 - 64 ani, în scopul depistării 
precoce a leziunilor displazice ale colului uterin şi la femeile din grupa de vârsta 25 - 34 ani, 
asimptomatice, cu rezultate pozitive la examenul citologic care: 
    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin; 
    2. sunt asimptomatice; 
    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. 
    În cazul unui rezultat pozitiv la femeile 35 - 64 ani, se indica triaj citologic. 
    În cazul unui rezultat negativ, se repetă peste 5 ani. 
    Criterii de excludere: nu sunt eligibile femeile care: 
    1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin; 
    2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne; 
    3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin; 
    4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital. 
    Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *7) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la testarea HPV. Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se 
pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *8) se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la examenul citologic. Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 
nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *9) Se efectuează la femeile din grupa de vârstă 25 - 64 ani, cu rezultat pozitiv la examenul precoce al 
leziunilor displazice ale colului uterin de la poz. 9 şi 10. 
 

NOTĂ pentru litera B: 
    1. Tarifele cuprind cheltuielile aferente cazurilor rezolvate precum şi serviciilor medicale (cheltuieli 
de personal, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare, investigaţii medicale paraclinice, 
cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie, precum şi cheltuieli indirecte, după caz). 
    2. Serviciile medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare 
de zi prevăzute la litera B, se pot contracta de casele de asigurări de sănătate cu unităţile sanitare cu paturi 
şi cu unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii, inclusiv în centrele 
de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, care au avizate/aprobate de Ministerul Sănătăţii 
structuri de spitalizare de zi. 



    3. Serviciile acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute la litera B pot fi acordate şi în regim de 
spitalizare continuă dacă pacientul prezintă complicaţii sau comorbidităţi cu risc pentru pacient, 
sângerare majoră ce pune problema repleţiei volemice, risc anestezic greu de managerizat în spitalizare 
de zi, iar durerea postprocedurală greu de controlat, proceduri invazive majore asociate. 
    4. Pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi 
prevăzute la litera B punctele B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B.4.1. şi B.4.2. se întocmesc fişe de spitalizare de 
zi distincte. 
    5. Serviciile medicale/cazurile rezolvate prevăzute la litera B nu pot fi acordate concomitent cu 
serviciile medicale spitaliceşti prevăzute la litera A. Excepţie face situaţia în care asiguratul internat în 
regim de spitalizare continuă poate beneficia concomitent, în altă unitate sanitară, de serviciul medical 
prevăzut la punctul B.3.1, poziţia 1, 3 şi 4, dacă unitatea sanitară la care asiguratul este internat în regim 
de spitalizare continuă, nu poate acorda acest serviciu. 
    6. Serviciile prevăzute la poziţiile 7, 8, 40, 41, 42, 49, 53, 54, 59, 60, 61 şi 62 din tabelul de la lit. B.3.2 
includ, după caz, şi diagnostic/depistare. 
    7. Serviciile prevăzute la poziţiile 40 şi 41 din tabelul de la lit. B.3.2 se pot acorda pacienţilor cu 
afecţiuni oncologice care în luna respectivă beneficiază de serviciul prevăzut la poziţia 1 din tabelul de 
la lit. B.3.1 
    8. Criteriile pe baza căruia se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: 
    a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală pentru: 
    a1) serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziţiile 34 şi 35 efectuate în 
camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu 
reţea sanitară proprie. 
    a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 88, 89, 96 şi 97 care se acordă în structuri 
de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu 
pentru serviciile în regim de spitalizare de zi prevăzute în listele de la litera B, cu excepţia celor de la lit. 
a), care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 
    9. Pentru perioada în care un pacient are deschisă o fişă de spitalizare de zi - pe parcursul unei singure 
zile sau pe parcursul mai multor zile, acesta poate beneficia şi de servicii medicale în ambulatoriul de 
specialitate altele decât cele necesare acordării serviciilor medicale din spitalizare de zi, cu respectarea 
condiţiilor de acordare a serviciilor medicale în ambulatoriu. 
 

C. Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT, 
RMN, scintigrafie, angiografie. 
 
    Explorări computer-tomograf (CT) 
    1. politraumatisme cu afectare scheletală multiplă, cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe 
interne 
    2. monotraumatisme: 
    - cranio-cerebrale - coloană vertebrală - torace - abdomino-pelvine 
    - fracturi cominutive şi/sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor 
    3. hemoragii interne (după stabilizarea funcţiilor vitale) 
    4. accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei, în primele 24 - 72 de ore, cu justificare din 
punct de vedere medical 
    5. insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară 
    6. urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex. pancreatită acută, peritonită, ocluzie intestinală, 
ischemie mezenterică, anevrism aortic etc.) 
    7. meningo-encefalită acută 



    8. stări comatoase 
    Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare 
cardiace, valve, corpi străini metalici, sarcină în primele 3 luni). 
 
    Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) 
    1. traumatisme vertebro-medulare 
    2. accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale aortei, în primele 24 - 72 de ore, cu justificare din punct 
de vedere medical, nevizualizate CT 
    3. patologia oncologică indiferent de localizare 
    4. necroza aseptică de cap femural 
    5. urgenţe în patologia demielinizantă (nevrita optică; parapareze brusc instalate) 
    Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală, 
insuficienţă cardiacă severă, sarcină, alergie la substanţele de contrast iodate). 
 
    Explorări scintigrafice 
    1. tromboembolismul pulmonar 
    2. accidente coronariene acute 
    3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, în primele 24 - 72 de ore, cu justificare din punct de 
vedere medical, cu aspect CT neconcludent 
 
    Explorări angiografice: 
    - afecţiuni vasculare indiferent de localizare 
 

CAPITOLUL II 
Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii 
medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care 

pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat 
 
 
    1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: 
    a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial 
până la rezolvarea situaţiei de urgenţă; 
    b) boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului; 
    c) naşterea. 
    2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: 
    a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru: 
    a1) serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziţiile 34 şi 35 efectuate în 
camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu 
reţea sanitară proprie 
    a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 88, 89, 96 şi 97 care se acordă în structuri 
de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii, 
    b) epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare pentru 
serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.1 poziţiile 3 şi 4 şi punctul B.3.2 poziţia 
59, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 
    3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să 
evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai 
justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de 



spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient 
pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă. 
    4. Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită 
bilet de internare. 
 

CAPITOLUL III 
 
    1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia 
Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale 
de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. II, precum 
şi de serviciul medical prevăzut la cap. I lit. B.3.1 poziţia 1. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de 
servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare. 
    2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei 
Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor 
europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în asistenţa medicală 
spitalicească, de serviciile prevăzute la capitolul I din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale 
spitaliceşti acordă serviciile medicale prevăzute la capitolul I din prezenta anexă, pe baza biletului de 
internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale 
programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii 
Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord. 
    3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale 
prevăzute la capitolul II din prezenta anexă, sau de serviciile medicale prevăzute la capitolul I din 
prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
    Serviciile medicale prevăzute la capitolul I, se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii 
ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 
 

 
 
Anexa 2 
(Anexa 23A la normele metodologice) 
 
     

 
 LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT, ICM, TCP ŞI 

DMS VALABILE PENTRU TRIMESTRUL I 2023 
 

Nr. 
crt. Denumire Spital Cod spital TCP *) ICM *) DMS 

spital*) 
1 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA AB01 1.738 1,6818 6,60 
2 SPITALUL DE BOLI CRONICE CAMPENI AB02 1.657 1,1311 9,22 
3 SPITALUL MUNICIPAL BLAJ AB03 1.709 1,6734 5,96 
4 SPITALUL ORASENESC ABRUD AB04 1.709 1,1356 8,74 
5 SPITALUL MUNICIPAL AIUD AB05 1.709 1,7266 7,91 



6 SPITALUL ORASENESC CAMPENI AB06 1.709 1,2449 7,05 
7 SPITALUL MUNICIPAL SEBES AB08 1.709 1,3647 6,18 
8 SPITALUL ORASENESC CUGIR AB09 1.709 1,2655 8,18 
9 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AB12 1.657 1,1926 11,59 

10 SC CMC PRAXIS SRL AB13 1.657 1,9460 2,70 
11 SC CENTRUL MEDICAL DR. LAURA CATANA AB14 1.657 1,4838 5,34 
12 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI AG01 1.854 1,7102 6,87 
13 SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI AG02 1.854 1,4854 3,73 
14 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG AG04 1.657 0,9775 8,96 
15 SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG AG05 1.709 1,3005 6,69 
16 SPITALUL ORASENESC  REGELE CAROL I  COSTESTI AG06 1.709 1,5842 5,69 
17 SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES AG07 1.709 1,3190 5,31 
18 SPITALUL ORASENESC  SF. SPIRIDON  MIOVENI AG08 1.709 2,1113 6,93 
19 SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEA AG13 1.657 1,4014 6,47 

20 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  SF ANDREI  
VALEA IASULUI AG14 1.657 0,9855 13,47 

21 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI AG15 1.657 1,0761 11,18 
22 SC MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG24 1.657 1,8122 2,70 
23 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD AR01 1.854 1,5371 7,03 
24 SPITALUL ORASENESC INEU AR05 1.709 1,3273 6,83 
25 SPITALUL ORASENESC LIPOVA AR06 1.709 1,0451 6,74 
26 SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS AR07 1.657 1,0061 9,40 
27 SC TERAPEUTICA SA CHISINEU-CRIS AR14 1.709 1,4672 7,75 
28 S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L. AR21 1.709 1,3402 2,70 
29 SPITALUL CLINIC  SF. MARIA  BUCURESTI B_01 1.796 1,8839 5,56 
30 SPITALUL CLINIC DE URGENTA BUCURESTI B_02 2.144 1,9210 6,71 

31 SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE 
PLASTICA, REPARATORIE SI ARSURI BUCURESTI B_03 2.584 2,6917 6,88 

32 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE  DR. CAROL 
DAVILA  BUCURESTI B_04 1.767 2,1929 5,38 

33 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII  GR. 
ALEXANDRESCU  BUCURESTI B_05 1.854 1,5583 4,30 

34 SPITALUL CLINIC  FILANTROPIA  BUCURESTI B_06 1.854 1,1094 2,82 

35 SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE 
BUCURESTI B_08 1.825 0,6466 2,70 

36 SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE OROMAXILOFACIALA  
PROF. DR. DAN TEODORESCU  BUCURESTI B_09 1.854 0,7280 2,99 

37 TINOS CLINIC SRL B_101 1.709 1,3255 2,70 
38 S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. B_103 1.709 1,2091 3,18 

39 INSTITUTUL ONCOLOGIC  PROF. DR. AL. 
TRESTIOREANU  BUCURESTI B_11 2.086 1,4825 6,03 

40 CLINICA ANGIOMED B_110 1.657 2,8554 2,70 
41 SC DELTA HEALTH CARE SRL B_113 1.709 1,8196 2,83 



42 SC SANADOR SRL- SPITALUL SANADOR B_116 1.738 2,1320 2,89 

43 INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE  C. I. PARHON  
BUCURESTI B_12 2.086 1,1061 3,62 

44 SC MEDLIFE SA SUCURSALA BUCURESTI B_124 1.738 0,7214 2,70 
45 SC MEDICOVER HOSPITALS SRL B_128 1.709 1,2349 2,70 
46 SC CENTRUL MEDICAL  POLICLINICO DI MONZA  SRL B_129 1.657 1,4793 3,72 
47 SPITALUL CLINIC  DR. I. CANTACUZINO  BUCURESTI B_13 1.738 1,8353 4,95 
48 SC PROMED SYSTEM SRL B_136 1.657 0,7124 2,70 

49 INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI 
METABOLICE  PROF. DR. N. PAULESCU  BUCURESTI B_14 2.086 1,6974 4,97 

50 FUNDATIA  DR. VICTOR BABES  SPITAL GENERAL B_140 1.657 2,0088 3,96 

51 SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE 
SI TBC OSTEOARTICULAR  FOISOR  BUCURESTI B_15 2.115 2,3713 6,76 

52 CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA B_150 1.599 1,1026 2,70 
53 VICTORIA MEDICAL CENTER B_153 1.599 4,4678 2,70 
54 SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI B_16 1.796 2,5556 6,19 
55 Spitalul de Oncologie Monza B_167 1.599 0,5916 4,22 
56 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCURESTI B_18 2.095 1,9045 5,85 

57 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE  C. C. 
ILIESCU  BUCURESTI B_19 2.086 2,7797 6,32 

58 INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI 
COPILULUI ALESSANDRESCU-RUSESCU B_20 2.086 1,0738 4,97 

59 SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON 
BUCURESTI B_21 1.854 1,7849 5,96 

60 SPITALUL CLINIC DE COPII  DR. V. GOMOIU  
BUCURESTI B_22 1.767 1,3388 3,48 

61 SPITALUL CLINIC  COLTEA  BUCURESTI B_23 1.825 2,3342 8,51 

62 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI 
TROPICALE  DR. V. BABES  BUCURESTI B_25 1.767 1,4514 9,99 

63 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE  DR. ALEXANDRU 
OBREGIA  BUCURESTI B_27 1.825 1,6897 10,07 

64 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII  M. S. 
CURIE  BUCURESTI B_28 1.854 1,4205 4,79 

65 SPITALUL CLINIC DE URGENTA  SF. IOAN BUCURESTI B_29 1.854 1,7423 7,96 

66 SPITALUL CLINIC  PROF. DR. TH. BURGHELE  
BUCURESTI B_31 1.921 1,4461 4,99 

67 
INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE 
FUNCTIONALA ORL  PROF. DR. D. HOCIOTA  
BUCURESTI 

B_32 2.086 1,8866 6,18 

68 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI B_33 2.144 1,6639 6,60 

69 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE  
PROF. DR. PANAIT SIRBU BUCURESTI B_34 1.854 1,1958 2,91 

70 SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI  
BUCURESTI B_35 1.854 3,2832 6,50 



71 INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI 
NEUROVASCULARE BUCURESTI B_36 2.086 2,2049 8,13 

72 
CENTRUL DE EVALURE SI TRATAMENT A 
TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF. 
STELIAN  

B_38 1.657 1,5467 7,12 

73 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.STEFAN  B_40 1.657 1,0428 11,57 

74 CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE  DR. I. STOIA  
BUCURESTI B_41 1.831 1,6933 6,74 

75 SPITALUL CLINIC  NICOLAE MALAXA  BUCURESTI B_42 1.738 1,5496 7,98 

76 INSTITUTUL NATIONAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  
MARIUS NASTA BUCURESTI B_47 2.086 1,9126 10,00 

77 INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE  PROF. 
DR. MATEI BALS BUCURESTI B_48 2.086 2,5141 7,93 

78 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA  ELIAS  
BUCURESTI B_80 2.144 1,7706 5,71 

79 SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR.C.GORGOS  B_90 1.657 1,7819 7,43 
80 SC CRESTINA MEDICALA MUNPOSAN 94 SRL B_91 1.657 1,6821 2,70 
81 EUROCLINIC HOSPITAL S.A. B_95 1.709 1,7642 2,70 
82 SC MED LIFE SA B_96 1.738 1,4786 2,70 
83 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU BC01 1.854 1,3935 5,35 
84 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU BC02 1.657 1,1473 6,17 
85 SPITALUL MUNICIPAL ONESTI BC03 1.738 1,3008 6,64 
86 SPITALUL ORASENESC BUHUSI BC04 1.709 1,2762 7,36 
87 SPITALUL ORASENESC  IOAN LASCAR COMANESTI BC05 1.709 1,3192 6,63 
88 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI BC06 1.738 1,6249 5,67 
89 SC POLIMED SRL BC08 1.709 1,0053 4,74 
90 SC CLINICA PALADE SRL BACAU BC14 1.657 0,9324 3,87 
91 CLINICA NEWMEDICS BC38 1.599 1,0359 2,70 
92 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR BH01 1.854 1,9160 6,30 
93 SPITALUL ORASENESC ALESD BH07 1.709 1,1661 6,36 
94 SPITALUL MUNICIPAL  EPISCOP N. POPOVICI  BEIUS BH09 1.709 1,2440 6,06 
95 SPITALUL MUNICIPAL  DR. POP MIRCEA MARGHITA BH10 1.709 1,2836 5,66 
96 SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET BH11 1.657 1,3833 12,53 
97 SPITALUL MUNICIPAL SALONTA BH12 1.709 1,4886 5,63 
98 SPITALUL ORASENESC STEI BH13 1.657 1,0705 6,33 
99 SC PELICAN IMPEX SRL ORADEA BH26 1.796 2,3778 4,23 
100 SC EUCLID SRL ORADEA BH32 1.657 1,0303 2,70 
101 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA BN01 1.738 1,5749 6,65 
102 SPITALUL ORASENESC  DR. G. TRIFON  NASAUD BN02 1.709 1,1620 6,15 
103 SPITALUL ORASENESC BECLEAN BN03 1.709 1,2034 6,19 
104 S.C. CLINICA SANOVIL S.R.L BN09 1.709 1,4208 3,14 
105 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA BR01 1.738 1,4362 7,18 
106 SPITALUL ORASENESC FAUREI BR05 1.709 1,3657 6,55 



107 SPITALUL DE PSIHIATRIE SF.PANTELIMON  BRAILA BR07 1.657 1,4380 8,93 
108 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA BR09 1.657 1,0282 11,35 

109 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI  
BOTOSANI BT01 1.738 1,3563 7,04 

110 SPITALUL DE RECUPERARE  SF. GHEORGHE  
BOTOSANI BT02 1.657 1,1148 10,91 

111 SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI BT06 1.709 1,3015 5,62 
112 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI BT10 1.657 1,1299 11,04 
113 SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA BRASOV BV01 1.854 1,8308 6,37 

114 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE  DR. 
I. A. SBARCEA  BRASOV BV02 1.767 1,0789 3,40 

115 SPITALUL CLINIC DE COPII BRASOV BV03 1.854 1,3236 5,01 
116 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV BV05 1.767 1,3839 11,49 
117 SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE FAGARAS BV06 1.709 1,4012 5,34 
118 SPITALUL MUNICIPAL CODLEA BV08 1.657 1,1832 6,87 
119 SPITALUL MUNICIPAL SACELE BV09 1.657 1,1214 8,44 

120 SPITALUL ORASENESC  DR. C. T. SPARCHEZ  
ZARNESTI BV10 1.709 1,0792 6,28 

121 SPITALUL ORASENESC RUPEA BV12 1.709 1,1357 6,25 
122 SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV BV13 1.767 1,3504 14,33 
123 SC CLINICILE ICCO SRL BRASOV BV18 1.767 1,6952 2,70 
124 SC TEO HEALTH SA - SPITALUL  SF. CONSTANTIN  BV21 1.738 1,8157 2,92 
125 CLINICA NEWMEDICS BV22 1.657 0,7674 2,70 
126 S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. BRASOV BV23 1.738 1,5139 2,87 
127 S.C. PDR S.A. BV24 1.709 2,1044 2,70 

128 SC ONCO CARD SRL- CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI 
TRATAMENT ONCOLOGIC BV25 1.657 1,3942 2,70 

129 SC CLINICILE ICCO ORTOPEDIE SRL BV28 1.657 2,0047 6,13 
130 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU BZ01 1.738 1,5239 6,29 
131 SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT BZ02 1.709 1,4032 7,83 
132 SPITALUL ORASENESC NEHOIU BZ04 1.709 1,0141 5,57 

133 SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE 
SIGURANTA SAPOCA BZ09 1.709 1,4177 9,90 

134 SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CLUJ-
NAPOCA CJ01 2.144 2,0574 6,26 

135 INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-
HEPATOLOGIE CLUJ-NAPOCA CJ02 2.086 2,9072 7,35 

136 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-
NAPOCA CJ03 1.854 1,3891 3,65 

137 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  LEON DANIELLO  
CLUJ-NAPOCA CJ04 1.854 2,0997 10,46 

138 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ-
NAPOCA CJ05 1.767 2,3272 10,08 

139 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ- NAPOCA CJ06 1.767 2,4693 8,57 



140 SPITALUL MUNICIPAL CLINIC CLUJ- NAPOCA CJ07 1.796 2,1731 10,00 

141 INSTITUTUL ONCOLOGIC  PROF. DR. I. CHIRICUTA  
CLUJ-NAPOCA CJ08 2.086 1,3714 6,78 

142 INSTITUTUL INIMII  PROF. DR. N. STANCIOIU  CLUJ-
NAPOCA CJ09 2.086 2,8790 7,06 

143 SPITALUL MUNICIPAL DEJ CJ10 1.709 1,3906 6,86 
144 SPITALUL MUNICIPAL TURDA CJ11 1.709 1,4377 7,31 
145 SPITALUL MUNICIPAL GHERLA CJ12 1.709 1,1601 5,04 
146 SPITALUL ORASENESC HUEDIN CJ13 1.709 1,1995 6,59 
147 SPITALUL MUNICIPAL CAMPIA TURZII CJ14 1.709 1,2829 4,76 

148 INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE SI TRANSPLANT 
RENAL CLUJ-NAPOCA CJ21 2.131 1,7456 3,50 

149 ANGIOCARE CJ34 1.657 1,5703 2,70 
150 S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. CLUJ CJ36 1.709 1,0811 3,48 
151 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI CL01 1.738 1,6345 5,68 
152 SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA CL02 1.709 1,2343 7,18 
153 SPITALUL ORASENESC LEHLIU-GARA CL03 1.709 0,9146 4,71 
154 SPITALUL DE PSIHIATRIE SAPUNARI CL06 1.657 1,6609 10,89 
155 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CALARASI CL07 1.657 1,4618 6,64 
156 SPITALUL JUDETEAN RESITA CS01 1.738 1,4607 7,44 
157 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES CS02 1.738 1,5504 6,92 
158 SPITALUL ORASENESC ORAVITA CS03 1.709 0,8112 6,66 
159 SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA CS05 1.709 1,0666 5,12 
160 SPITALUL ORASENESC OTELU ROSU CS07 1.709 1,1012 6,28 

161 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA 
CONSTANTA CT01 2.144 1,6112 5,97 

162 SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA CT04 1.738 2,0179 7,85 
163 SPITALUL ORASENESC CERNAVODA CT05 1.709 1,2428 3,61 
164 SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA CT06 1.709 1,2430 6,82 
165 SPITALUL ORASENESC HARSOVA CT07 1.709 1,2096 3,94 
166 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA CT14 1.767 2,2735 9,25 
167 S.C. MEDICAL ANALYSIS CT18 1.657 2,1719 2,70 
168 SC MEDSTAR 2000 - S.R.L. CT19 1.657 1,7187 2,70 
169 EUROMATERNA SA CT20 1.657 1,2843 3,10 
170 ISIS MEDICAL CENTER CT22 1.657 1,4371 2,70 
171 SC ROCOMEDICOR SRL CT24 1.657 2,0164 2,70 
172 SC DIAGNOST SRL CT28 1.657 2,1725 2,70 
173 SC OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL CT32 1.657 1,6483 2,70 

174 SPITALUL JUDETEAN  DR. FOGOLYAN KRISTOF  
SFANTU GHEORGHE CV01 1.738 1,3470 6,40 

175 SPITALUL MUNICIPAL TARGU SECUIESC CV03 1.709 1,0898 4,65 
176 SPITALUL ORASENESC BARAOLT CV04 1.709 0,9440 5,18 



177 SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA  DR. 
BENEDEK GEZA  COVASNA CV05 1.709 1,0262 7,02 

178 SPITALUL JUDETEAN TARGOVISTE DB01 1.738 1,5551 6,08 
179 SPITALUL ORASENESC PUCIOASA DB02 1.709 1,3344 7,29 
180 SPITALUL ORASENESC GAESTI DB03 1.709 1,2663 7,34 
181 SPITALUL ORASENESC MORENI DB04 1.709 1,1384 7,42 
182 SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVA DJ01 2.086 1,3691 5,75 

183 SPITALUL MUNICIPAL CLINIC  FILANTROPIA  CRAIOVA DJ02 1.709 1,2420 5,07 

184 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI 
PNEUMOFTIZIOLOGIE  VICTOR BABES  CRAIOVA DJ03 1.767 1,4197 9,38 

185 SPITALUL MUNICIPAL  DR. IRINEL POPESCU  BAILESTI DJ04 1.709 0,9855 4,95 

186 SPITALUL  FILISANILOR  FILIASI DJ05 1.709 1,1352 5,30 
187 SPITALUL ORASENESC SEGARCEA DJ06 1.709 1,0245 5,03 
188 SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT DJ07 1.709 1,0964 4,83 

189 SPITALUL ORASENESC  ASEZAMINTELE 
BRANCOVENESTI  DABULENI DJ13 1.709 1,1553 6,29 

190 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA DJ18 1.657 1,3938 8,31 
191 SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA DJ20 1.767 1,3794 8,77 
192 CENTRUL MEDICAL MOGOS MED DJ30 1.657 0,7858 2,70 
193 SC EIFFEL MED SRL DJ40 1.657 1,3127 2,87 
194 SC ONIOPTIC MEDICAL PD SRL DJ55 1.657 0,6894 2,70 
195 SPITALUL JUDETEAN TARGU JIU GJ01 1.738 1,3701 6,29 
196 SPITALUL MUNICIPAL MOTRU GJ02 1.709 1,0850 6,72 
197 SPITALUL ORASENESC TARGU CARBUNESTI GJ03 1.738 1,2610 9,69 
198 SPITALUL ORASENESC ROVINARI GJ04 1.709 1,0965 5,37 
199 SPITALUL ORASENESC NOVACI GJ05 1.709 0,9988 8,06 
200 SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU GJ06 1.709 1,1400 5,35 

201 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR 
VLADIMIRESCU GJ10 1.657 0,9303 9,98 

202 SPITALUL ORASENESC TURCENI GJ11 1.709 1,1843 4,97 

203 SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA  SF. 
APOSTOL ANDREI  GALATI GL01 1.854 1,7009 7,25 

204 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII  SF. 
IOAN  GALATI GL02 1.854 1,2839 4,58 

205 SPITALUL DE PSHIATRIE  ELISABETA DOAMNA  
GALATI GL03 1.657 1,5519 7,15 

206 SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE  
BUNAVESTIRE  GALATI GL04 1.657 0,9735 3,92 

207 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI GL05 1.657 0,9565 11,57 

208 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE  SF. CUVIOASA 
PARASCHEVA  GALATI GL06 1.657 1,2342 9,03 

209 SPITALUL MUNICIPAL  ANTON CINCU  TECUCI GL07 1.709 0,9616 5,25 



210 SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR GL08 1.709 0,9265 3,92 
211 SPITALUL JUDETEAN GIURGIU GR01 1.738 1,5617 7,24 
212 SPITALUL ORASENESC BOLINTIN-VALE GR05 1.709 1,0540 6,67 
213 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA HD01 1.854 1,5249 7,23 

214 SPITALUL MUNICIPAL  DR. A. SIMIONESCU  
HUNEDOARA HD02 1.738 1,5961 7,05 

215 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PETROSANI HD03 1.738 1,6719 7,04 
216 SPITALUL MUNICIPAL LUPENI HD05 1.709 1,2362 6,04 
217 SPITALUL MUNICIPAL VULCAN HD06 1.709 1,2416 6,02 
218 SPITALUL MUNICIPAL BRAD HD07 1.709 1,2412 5,02 
219 SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE HD08 1.709 1,3544 6,74 
220 SPITALUL ORASENESC HATEG HD09 1.709 1,1588 5,85 

221 SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE 
SIGURANTA ZAM HD18 1.657 1,3042 7,05 

222 SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA-CIUC HR01 1.738 1,4882 5,29 
223 SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIUL SECUIESC HR02 1.738 1,5056 6,29 
224 SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI HR03 1.709 1,3416 6,22 
225 SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA HR04 1.709 1,3904 6,11 
226 SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES HR07 1.657 1,4318 12,02 
227 SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA IF01 1.657 1,2952 3,61 

228 SPITALUL DE PSIHIATRIE EFTIMIE DIAMANDESCU 
BALACEANCA IF03 1.657 1,4882 10,08 

229 SPITALUL JUDETEAN  SFINTII IMPARATI CONSTANTIN 
SI ELENA  ILFOV IF06 1.796 1,7507 8,34 

230 SC CARDIO_REC SRL IF10 1.657 1,6948 2,70 
231 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA IL01 1.738 1,7215 4,87 
232 SPITALUL MUNICIPAL URZICENI IL02 1.709 1,1147 6,01 
233 SPITALUL MUNICIPAL FETESTI IL03 1.709 1,3716 6,41 
234 SPITALUL ORASENESC TANDAREI IL04 1.709 1,3574 8,84 

235 SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA  SF. 
SPIRIDON  IASI IS01 2.086 2,1320 6,80 

236 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII  SF. 
MARIA  IASI IS02 1.854 1,6496 5,52 

237 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE  PROF. DR. 
G.I.M. GEORGESCU  IASI IS03 2.086 2,1767 4,68 

238 SPITALUL CLINIC  DR. C.I. PARHON  IASI IS04 2.000 1,8016 6,52 

239 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA- GINECOLOGIE  
CUZA-VODA  IASI IS05 1.854 1,2352 4,52 

240 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA- GINECOLOGIE  
ELENA DOAMNA  IASI IS06 1.767 0,9054 4,46 

241 SPITALUL CLINIC PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI IS07 1.854 2,1737 9,37 
242 INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI IS08 2.086 1,3878 12,61 

243 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE  SF. 
PARASCHEVA  IASI IS09 1.767 1,6542 9,46 



244 SPITALUL CLINIC DE URGENTA  PROF. DR. N. OBLU  
IASI IS11 1.854 2,5379 8,83 

245 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI IS12 1.767 1,4937 4,84 
246 SPITALUL ORASENESC HARLAU IS13 1.709 1,0112 5,37 
247 SPITALUL MUNICIPAL PASCANI IS14 1.709 1,2981 6,52 
248 SPITAL PROVIDENTA IS28 1.709 1,7317 2,80 
249 ARCADIA HOSPITAL IS30 1.709 1,2992 2,70 
250 ARCADIA CARDIO IS31 1.657 1,6102 2,70 
251 CENTRUL DE ONCOLOGIE EUROCLINIC SRL IS32 1.657 1,2737 2,70 
252 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI IS36 2.086 2,4044 7,75 

253 SPITALUL MILITAR DE URGENTA  REGINA MARIA  
BRASOV M01 1.738 2,2685 6,84 

254 SPITALUL MILITAR DE URGENTA  DR.STEFAN 
ODOBLEJA  CRAIOVA M02 1.738 1,2884 4,97 

255 SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENTA „DR. 
CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ- NAPOCA M03 1.738 1,9971 6,62 

256 SPITALUL MILITAR DE URGENTA GALATI M04 1.738 1,5736 4,97 

257 SPITALUL MILITAR DE URGENTA  DR. VICTOR 
POPESCU  TIMISOARA M05 1.796 2,1359 7,05 

258 SPITALUL CLINIC DE URGENTA  AVRAM IANCU  
ORADEA M06 1.796 1,4470 5,17 

259 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA MILITAR 
CENTRAL  DR. CAROL DAVILA  M07 2.144 2,6365 5,96 

260 SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENTA IASI M08 1.796 1,6936 5,67 

261 SPITALUL MILITAR DE URGENTA  DR. ALEXANDRU 
AUGUSTIN  SIBIU M09 1.738 1,5734 4,92 

262 SPITALUL MILITAR DE URGENTA  DR. ION JIANU  
PITESTI M10 1.738 1,5110 4,98 

263 SPITALUL MILITAR DE URGENTA  DR. ALEXANDRU 
GAFENCU  CONSTANTA M11 1.738 1,6614 5,36 

264 SPITALUL MILITAR DE URGENTA  DR. ALEXANDRU 
IONESCU  FOCSANI M12 1.738 1,4311 4,50 

265 SPITALUL DE URGENTA  PROF.DR. DIMITRIE GEROTA  M14 1.796 1,7466 4,59 

266 SPITALUL CLINIC DE URGENTA  PROF.DR. AGRIPPA 
IONESCU  M15 1.796 1,7427 5,73 

267 SPITALUL  PROF.DR. CONSTANTIN ANGELESCU  M16 1.738 1,5288 4,75 
268 SPITALUL JUDETEAN DROBETA-TURNU SEVERIN MH01 1.738 1,4749 6,86 
269 SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA MH02 1.709 1,9941 10,15 
270 SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA MH05 1.709 1,0179 6,53 

271 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  DR. CONSTANTIN 
OPRIS  BAIA MARE MM01 1.854 1,6730 6,02 

272 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PSIHIATRIE BAIA 
MARE MM02 1.657 1,9771 8,91 



273 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  DR. NICOLAE 
RUSDEA  BAIA MARE MM03 1.657 1,8253 9,62 

274 SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI MM04 1.709 1,4038 6,97 
275 SPITALUL DE PSIHIATRIE CAVNIC MM06 1.657 1,4096 9,43 
276 SPITALUL DE RECUPERARE BORSA MM07 1.709 1,0827 6,22 
277 SPITALUL ORASENESC TARGU LAPUS MM08 1.709 1,1459 6,08 
278 SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS MM09 1.709 1,1333 8,09 
279 SC CHE COSMEDICA SRL MM11 1.657 6,2334 2,70 
280 SC EUROMEDICA HOSPITAL S. A. MM12 1.709 1,2847 4,19 
281 SC CLINICA SOMESAN SRL MM15 1.657 2,7552 2,70 

282 SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA TARGU 
MURES MS01 2.144 2,3578 6,84 

283 SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES MS02 1.796 1,5278 6,49 
284 SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA MS04 1.709 1,3717 6,56 
285 SPITALUL ORASENESC  DR. VAIER RUSSU  LUDUS MS05 1.709 1,0826 6,36 
286 SPITALUL MUNICIPAL  DR. E. NICOARA  REGHIN MS06 1.709 1,1445 6,93 

287 SPITALUL MUNICIPAL  DR. GH. MARINESCU  
TARNAVENI MS07 1.709 1,3943 7,03 

288 SPITALUL ORASENESC SANGEORGIU DE PADURE MS11 1.709 1,0428 7,89 
289 S.C. CENTRUL MEDICAL TOPMED S.R.L. MS16 1.709 1,8812 2,70 
290 SC CARDIO MED SRL MS18 1.657 2,5124 2,77 
291 SC NOVA VITA HOSPITAL SA MS19 1.709 1,7985 2,70 
292 S.C. COSMEX S.R.L.- CENTRUL MEDICAL PULS MS20 1.657 2,1150 2,70 
293 SPITALUL SOVATA-NIRAJ MS21 1.657 1,0453 6,74 

294 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE SI 
TRANSPLANT TARGU MURES MS24 2.086 3,3346 7,40 

295 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA-NEAMT NT01 1.738 1,4648 7,57 
296 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN NT02 1.738 1,3632 6,33 
297 SPITALUL ORASENESC BICAZ NT03 1.709 0,8411 5,97 
298 SPITALUL ORASENESC TARGU-NEAMT NT04 1.709 1,1420 6,11 
299 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI NT07 1.657 1,0089 11,72 
300 SPITALUL JUDETEAN SLATINA OT01 1.738 1,5112 5,93 
301 SPITALUL ORASENESC BALS OT02 1.709 1,1737 5,90 
302 SPITALUL MUNICIPAL CARACAL OT03 1.709 1,3299 7,06 
303 SPITALUL ORASENESC CORABIA OT04 1.709 1,1258 5,27 
304 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI PH01 1.854 1,5484 6,85 
305 SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA PH05 1.657 1,3030 6,34 
306 SPITALUL ORASENESC BAICOI PH06 1.709 0,9389 7,06 
307 SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA PH07 1.709 1,5994 7,58 
308 SPITALUL ORASENESC SINAIA PH08 1.709 1,0372 5,19 
309 SPITALUL ORASENESC MIZIL PH09 1.709 0,9240 6,18 
310 SPITALUL ORASENESC URLATI PH101 1.709 1,3834 3,81 



311 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA PH102 1.657 0,9034 10,61 
312 DENTIRAD HOSPITAL SRL PH105 1.657 1,0353 8,81 
313 SPITAL AS MEDICA SRL PH111 1.657 1,4650 4,73 
314 SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE PH12 1.709 1,1800 6,59 
315 SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA PH13 1.657 1,6520 10,45 
316 SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA PH14 1.657 1,0770 10,24 
317 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI PH96 1.657 0,9202 8,27 
318 SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI PH98 1.709 1,1541 6,38 
319 SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI PH99 1.854 1,3132 3,52 
320 SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU SB01 1.854 1,7627 5,61 
321 SPITALUL DE PSIHIATRIE  DR.GH.PREDA  SIBIU SB02 1.767 1,3327 13,18 
322 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU SB03 1.767 1,5035 9,70 
323 SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS SB04 1.709 1,3751 6,88 
324 SPITALUL ORASENESC AGNITA SB05 1.709 1,1119 6,50 
325 SPITALUL ORASENESC CISNADIE SB06 1.709 1,2688 8,53 
326 SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU SB08 1.854 1,4412 4,44 
327 SC CLINICA POLISANO SRL SB11 1.738 1,6133 2,81 
328 CLINICA NEW MEDICS SB14 1.657 1,2562 2,70 
329 SPITALUL JUDETEAN ZALAU SJ01 1.738 1,5217 6,55 

330 SPITALUL ORASENESC  PROF. DR. IOAN PUSCAS  
SIMLEU SILVANIEI SJ02 1.709 1,2285 7,52 

331 SPITALUL ORASENESC JIBOU SJ03 1.657 1,0453 7,63 
332 SPITALUL JUDETEAN SATU MARE SM01 1.738 1,3935 5,98 
333 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE SM03 1.657 1,2487 10,09 
334 SPITALUL MUNICIPAL CAREI SM04 1.709 1,2781 8,60 
335 SPITALUL ORASENESC NEGRESTI-OAS SM05 1.709 1,0609 8,13 
336 SC MANITOU MED SRL CLINICA GYNOPRAX SM08 1.657 0,6587 2,70 

337 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  SF. IOAN CEL 
NOU  SUCEAVA SV01 1.854 1,3891 5,76 

338 SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC SV02 1.709 1,2255 6,75 
339 SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI SV03 1.709 1,2869 5,86 
340 SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI SV04 1.709 1,1132 6,24 
341 SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI SV05 1.709 1,5572 5,87 
342 SPITALUL ORASENESC SIRET SV06 1.657 0,7621 10,41 
343 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI SV07 1.709 1,1028 6,59 
344 SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET SV08 1.657 1,4832 12,35 

345 SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG 
MOLDOVENESC SV12 1.657 1,6539 8,16 

346 SPITALUL BETHESDA SUCEAVA SV17 1.657 1,1455 2,70 
347 SPITALUL CLINIC CF 2 BUCURESTI T01 1.738 1,1216 4,24 
348 SPITALUL CLINIC CF NR.1  WITTING  T02 1.709 1,1544 5,87 
349 SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA T03 1.709 1,4616 6,23 



350 SPITAL CLINIC CF CRAIOVA T04 1.709 1,6259 7,22 
351 SPITALUL CLINIC UNIVERSITAR CF CLUJ NAPOCA T05 1.796 1,3797 6,30 
352 SPITALUL UNIVERSITAR CF IASI T06 1.709 1,2731 6,50 
353 SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA T07 1.709 1,1893 5,74 
354 SPITALUL CLINIC CF ORADEA T08 1.709 1,6000 5,40 
355 SPITALUL GENERAL CF BRASOV T09 1.709 1,3129 7,71 
356 SPITALUL CF GALATI T10 1.709 1,1558 8,97 
357 SPITALUL CF PLOIESTI T11 1.709 1,3684 9,64 
358 SPITAL GENERAL CF SIBIU T12 1.709 1,4294 10,60 
359 SPITALUL GENERAL CF DROBETA TURNU SEVERIN T13 1.709 1,2349 4,92 
360 SPITALUL GENERAL CF PASCANI T14 1.709 1,3633 8,72 
361 SPITALUL GENERAL CF SIMERIA T15 1.709 1,4121 8,69 

362 SPITAL CF GALATI – SECTIA EXTERIOARA CU PATURI 
CF BUZAU T17 1.709 1,2003 5,25 

363 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA TL01 1.738 1,2548 5,87 
364 SPITALUL ORASENESC MACIN TL03 1.709 1,2438 5,73 

365 SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA  PIUS 
BRINZEU  TIMISOARA TM01 2.144 2,1135 6,79 

366 SPITALUL MUNICIPAL CLINIC DE URGENTA 
TIMISOARA TM02 1.854 1,4821 4,92 

367 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII  L. 
TURCANU  TIMISOARA TM03 1.854 1,6693 4,88 

368 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI 
PNEUMOFTIZIOLOGIE  DR. V. BABES  TM04 1.767 2,1224 10,04 

369 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA TM06 2.086 2,3732 5,41 
370 SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ TM07 1.709 1,4329 6,70 
371 SPITALUL ORASENESC DETA TM09 1.709 1,0973 4,70 
372 SPITALUL  DR. KARL DIEL  JIMBOLIA TM10 1.709 1,2682 6,01 
373 SPITALUL ORASENESC SÂNNICOLAU MARE TM11 1.709 1,1281 4,12 
374 SPITALUL ORASENESC FAGET TM12 1.709 1,1116 5,75 

375 SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE 
SIGURANTA GATAIA TM15 1.657 1,3946 11,84 

376 SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE 
SIGURANTA JEBEL TM16 1.709 1,0529 22,55 

377 
CENTRUL CLINIC DE EVALUARE SI RECUPERARE 
PENTRU COPII SI ADOLESCENTI CRISTIAN SERBAN 
BUZIAS 

TM17 1.767 1,1656 9,26 

378 CENTRUL DE ONCOLOGIE ONCOHELP TM22 1.767 1,3012 3,25 
379 CENTRUL MEDICAL SFANTA MARIA TM26 1.657 1,4206 2,74 
380 MATERNA CARE TM27 1.657 1,3009 2,88 
381 SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA TR01 1.738 1,3554 5,10 
382 SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE TR02 1.709 0,9007 8,40 
383 SPITALUL MUNICIPAL  CARITAS  ROSIORII DE VEDE TR03 1.709 1,1443 8,71 



384 SPITALUL ORASENESC ZIMNICEA TR04 1.709 0,7353 3,55 
385 SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE TR05 1.657 1,2269 7,52 
386 SPITALUL PSIHIATRIE POROSCHIA TR08 1.657 1,5759 8,29 
387 SPITALUL ORASENESC VIDELE TR12 1.709 1,0609 5,06 

388 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RAMNICU VALCEA VL01 1.738 1,3238 7,20 

389 SPITALUL MUNICIPAL  COSTACHE NICOLESCU  
DRAGASANI VL03 1.709 0,9960 7,59 

390 SPITALUL ORASENESC HOREZU VL04 1.709 1,0007 8,31 
391 SPITALUL ORASENESC BREZOI VL05 1.709 1,1059 6,33 

392 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  C.ANASTASATU  
MIHAESTI VL06 1.657 1,1551 10,15 

393 SC INCARMED SRL RAMNICU VALCEA VL11 1.657 1,1876 3,68 
394 SC RAPITEST CLINICA SRL VL15 1.657 1,6325 3,20 

395 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  SF. PANTELIMON  
FOCSANI VN01 1.738 1,4108 6,10 

396 SPITALUL MUNICIPAL ADJUD VN02 1.709 1,2907 8,22 
397 SPITALUL ORASENESC PANCIU VN04 1.709 1,1834 4,21 
398 SPITALUL COMUNAL VIDRA VN07 1.709 0,8545 4,72 
399 SPITAL MATERNA SRL VN09 1.657 1,3166 2,88 
400 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI VS01 1.738 1,4887 6,62 

401 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA  ELENA BELDIMAN  
BARLAD VS02 1.738 1,3098 8,39 

402 SPITALUL MUNICIPAL HUSI VS04 1.709 1,2115 5,72 
403 SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI VS07 1.657 1,3807 18,47 

 
     *) ICM pentru  trimestrul I 2023 este egal cu ICM pentru anul 2022  propriu spitalului. 
 
    **) TCP pentru trimestrul I 2023 este egal cu TCP pentru anul 2022, ajustat în raport cu rata de inflaţie 
stabilită pentru luna septembrie 2022.   
 1. TCP-ul pentru trimestrul I 2023 se poate majora cu până la 40% pentru poziţia 30 (B_02), poziţia 56 
(B_18) şi pentru poziţia 68 (B_33), având în vedere strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii. 
             2. TCP-ul pentru trimestrul I 2023 se poate majora cu până la 15% pentru poziţia 13 (AG02), 
poziţia 29 (B_01), poziţia 31 (B_03), poziţia 33 (B_05), poziţia 51 (B_15), poziţia 58 (B_20), poziţia 60 
(B_22), poziţia 62 (B_25), poziţia 64 (B_28), poziţia 65 (B_29), poziţia 70 (B_35), poziţia 78 (B_80), 
poziţia 115 (BV03), poziţia 136 (CJ03), poziţia 204 (GL02), poziţia 236 (IS02), poziţia 259 (M07), 
poziţia  266 (M15), poziţia 319 (PH99), poziţia 326 (SB08), poziţia 365 (TM01) şi poziţia 367 (TM03), 
având în vedere strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii.  
 
    ***) Durata medie de spitalizare a fiecărui spital pentru trimestrul I 2023 este durata medie de 
spitalizare realizată de spital în anul 2021. Pentru spitalele cu o durată medie de spitalizare realizată în 
anul 2021 mai mică decât media celor mai mici 5 durate de spitalizare pe secţii realizate în anul 2021 
prevăzute în anexa nr. 25 la prezentul ordin, durata medie de spitalizare în trimestrul I 2023 este de 2,70.  
 
   



Anexa 3 
(Anexa nr. 23 C la normele metodologice) 
 

 
TARIFELE MAXIMALE PE ZI DE SPITALIZARE, PE SECŢIE/COMPARTIMENT  

PENTRU SPITALELE DE BOLI CRONICE ŞI DE RECUPERARE, 
 PRECUM ŞI PENTRU SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE DE CRONICI/RECUPERARE  

ŞI NEONATOLOGIE - PREMATURI DIN ALTE SPITALE INCLUSIV  
PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE 

  

 
     

Nr. 
crt. Denumire secţie/compartiment 

Codul 
secţiei/ 

Compartime
ntului*) 

Tarif maximal 
pe zi de 

spitalizare  
2023 
(lei) 

1.  Cronici                                                     1061 229,82 
2.  Geriatrie şi gerontologie                                   1121 198,25 
3.  Neonatologie (prematuri)                                    1222 515,00 
4.  Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II                                               1222.1 664,11 
5.  Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III                                       1222.2 1.107,54 
6.  Pediatrie (Recuperare pediatrică)                           1272 230,73 
7.  Pediatrie cronici                                           1282 322,25 
8.  Pneumoftiziologie                                            1301 232,03 
9.  Pneumoftiziologie pediatrică                                1302 299,03 
10.  Psihiatrie cronici (lungă durată)                          1333.1 112,79 
11.  Psihiatrie cronici                                        1333.2 130,13 
12.  Recuperare, medicină fizică şi balneologie               1371 234,25 
13.  Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii           1372 125,75 
14.  Recuperare medicală - cardiovasculară                       1383 235,36 
15.  Recuperare medicală – neurologie               1393 252,34 
16.  RecuCperare medicală - ortopedie şi traumatologie         1403 311,21 
17.  Recuperare medicală - respiratorie                          1413 297,38 
18.  Recuperare neuro-psiho-motorie                              1423 239,79 
19.  Îngrijiri paliative                                     1061PAL 273,08 
20.  Recuperare medicală                                     1393REC 244,71 

 
*) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi 
codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare 
din România, cu completările ulterioare. 
     
NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2023 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de 
spitalizare prevăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 10 şi 11 a secţiei 
de recuperare medicală neurologie şi recuperare neuro-psiho-motorie prevăzute la poz. 15 şi 18, din 
tabelul de mai sus, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiilor de 



pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pentru care tarifele maximale se 
pot majora cu până la 15%. 
 
NOTA 2: Pentru secţia clinică recuperare neuromusculară, recuperare medicală, neurologie din structura 
Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni", secţia clinică (IV) de recuperare medicală neurologie 
din cadrul Institutului Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie, secţia de recuperare 
neuro-psiho-motorie pentru copii de la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru 
Copii "Dr. N. Robănescu" şi secţia de recuperare neurologică de la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, 
tariful pe zi de spitalizare este 512,96 lei/zi. 
 
 

TARIFUL MEDIU PE CAZ - MAXIMAL PENTRU SPITALELE DE ACUŢI NON DRG, 
RESPECTIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ACUŢI 

 DIN SPITALELE DE BOLI CRONICE ŞI DE RECUPERARE 
 

Nr. 
Crt. Grupa Secţia/compartimentul 

(acuţi) 

Codul 
secţiei/ 

Comparti
mentului

*) 

Tarif 
maximal pe 

zi de 
spitalizare   

2023 
(lei)  

1.  Medicale Boli infecţioase                          1011   1.307,49 
2.  Medicale Boli infecţioase copii                       1012 1.086,26 
3.  Medicale Boli parazitare                           1033   2.004,36 
4.  Medicale Cardiologie                                1051 1.167,26 
5.  Medicale Cardiologie copii                             1052 1.050,20 
6.  Medicale Dermatovenerologie                        1071 1.239,56 
7.  Medicale Dermatovenerologie copii                     1072 907,74 
8.  Medicale   Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice                                       
1081 

1.194,26 
9.  Medicale Diabet zaharat, nutriţie  şi boli 

metabolice copii     
1082 

1.230,41 
10.  Medicale Endocrinologie                               1101 1.049,32 
11.  Medicale Endocrinologie copii                          1102 1.130,62 
12.  Medicale Gastroenterologie                         1111   1.287,02 
13.  Medicale   Hematologie                               1131   1.702,62 
14.  Medicale Hematologie copii                            1132 1.102,39 
15.  Medicale Imunologie clinică şi alergologie                                              1151   

1.291,75 
16.  Medicale   Imunologie clinică şi  alergologie 

copii                                        
1152 

963,93 
17.  Medicale Medicină internă                              1171 1.061,27 
18.  Medicale Nefrologie                                1191   1.299,47 
19.  Medicale Nefrologie copii                             1192 972,69 
20.  Medicale Neonatologie (nn şi prematuri)                                               1202 

1.028,28 
21.  Medicale Neonatologie (nou-născuţi)                                            1212 

948,50 



22.  Medicale Neurologie                                 1231 1.460,87 
23.  Medicale Neurologie pediatrică                      1232 1.182,06 
24.  Medicale Oncologie medicală                          1241   1.156,80 
25.  Medicale Oncopediatrie                              1242 1.418,76 
26.  Medicale Pediatrie                                    1252 1.011,99 
27.  Medicale Pneumologie                                1291 1.164,44 
28.  Medicale Pneumologie copii                             1292 887,90 
29.  Medicale Psihiatrie acuţi                            1311 1.555,75 
30.  Medicale Psihiatrie pediatrică                       1312 1.504,56 
31.  Medicale Psihiatrie (Nevroze)                        1321 1.575,65 
32.  Medicale Psihiatrie (acuţi şi cronici)                                                 1343 1.655,46 
33.  Medicale Reumatologie                                 1433 1.111,45 
34.  Chirurgicale Arşi                                       2013 3.602,32 
35.  Chirurgicale Chirurgie cardiovasculară                   2033 4.860,31 
36.  Chirurgicale Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari                                             2043 

3.772,90 
37.  Chirurgicale Chirurgie generală                         2051 1.471,81 
38.  Chirurgicale Chirurgie şi ortopedie pediatrică                                               2092 

1.126,19 
39.  Chirurgicale Chirurgie pediatrică                        2102 1.417,25 
40.  Chirurgicale Chirurgie plastică şi reparatorie                                              2113 

1.587,48 
41.  Chirurgicale Chirurgie toracică                        2123   1.865,34 
42.  Chirurgicale Chirurgie vasculară                        2133 2.658,56 
43.  Chirurgicale Ginecologie                                  2141 858,84 
44.  Chirurgicale Neurochirurgie                              2173 2.362,97 
45.  Chirurgicale Obstetrică                                    2181 1.097,14 
46.  Chirurgicale Obstetrică-ginecologie                        2191 941,70 
47.  Chirurgicale Oftalmologie                                  2201 788,22 
48.  Chirurgicale Oftalmologie copii                            2202 855,43 
49.  Chirurgicale Ortopedie şi traumatologie                                            2211 

1.493,09 
50.  Chirurgicale Ortopedie pediatrică                          2212 1.111,32 
51.  Chirurgicale Otorinolaringologie (ORL)                  2221 1.340,06 
52.   Chirurgicale Otorinolaringologie 

(ORL) copii                                                    
2222 

1.427,69 
53.  Chirurgicale Urologie                                    2301 1.214,37 
54.  Stomatologie Chirurgie maxilo-facială                    6013 1.175,67 

 

     
*) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi 
codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare 
din România, cu completările ulterioare. 
    NOTĂ: Tariful contractat pentru anul 2023 nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal 
prevăzut în tabel.” 
 
 



 
 
 
 
 


