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Evaluarea Sindromului Post Covid-19 413.75

Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată A04.9 304.46

Infecţia intestinală virală, nespecificată   A08.4 241.74

Alte anemii prin carenţă de fier D50.8 532.02

Ganglioni limfatici măriţi localizaţi R59.0 512.98

Hepatita reactivă nespecifică K75.2 474.96

Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab E13.65 427.32

Pneumonie, nespecificată   J18.9 417.73

Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva K73.2 405.55

Pneumonia lobară, nespecificată J18.1 402.62

Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie 

chirurgicală)
I35.0 400.68

Alte pneumonii bacteriene   J15.8 398.65

Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva K76.0 397.10

Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului N93.8 389.85

Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată I80.3 383.92

Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare I83.0 383.92

Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau 

inflamaţie
I83.9 383.92

Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) I87.2 383.92

Hiperlipidemie mixta E78.2 381.48

Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie 

de intervenţie chirurgicală)
I35.1 381.12

Alte boli pulmonare interstiţiale specificate J84.8 380.09

Boala pulmonara interstitiala, nespecificata J84.9 435.21

Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie 

chirurgicală)
I34.0 379.67

Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple E10.71 378.90

Dorsalgie joasă M54.5 378.19

Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate J18.8 375.98

Pneumonia virală, nespecificată J12.9 372.77

Malnutriţia proteino-energetică moderată E44.0 362.46

Malnutriţia proteino-energetică uşoară E44.1 362.46

Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată J44.9 360.39

Bronşiectazia J47 355.11

Lumbago cu sciatică M54.4 347.28

Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab E11.65 341.86

Anemia prin carenţă de fier, nespecificată D50.9 340.34

Guşa multinodulară netoxică E04.2 340.34

Colecistita cronică K81.1 339.14

Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge 

(cronică)
D50.0 335.03

Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată Z50.9 331.17

Alte îngrijiri medicale specificate Z51.88 331.17

Hipotiroidism postprocedural E89.0 328.89

Sindromul intestinului iritabil cu diaree K58.0 322.47

Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native I25.11 322.40

Ateroscleroza cerebrală I67.2 322.40

Tarif caz rezolvat / serviciu 

medical 2021 conform 

Anexa 22

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

SPITALIZARE DE ZI

Tipurile de servicii medicale/cazuri rezolvate 

medicale/chirurgicale 2021

Cod diagnostic/Cod 

Procedura/Denumire 

serviciu medical conf 
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Alte boli cerebrovasculare, specificate I67.8 322.40

Tiroidita autoimună E06.3 316.99

Gastrita cronică, nespecificată K29.5 313.43

Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără 

indicaţie operatorie
M51.2 313.33

Alte gastrite acute K29.1 311.60

Sindromul intestinului iritabil fără diaree K58.9 309.88

Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită K21.0 307.15

Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii E11.9 305.81

Obezitate datorită unui exces caloric E66.0 305.19

Infecţia bacteriană, nespecificată A49.9 304.46

Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab E10.65 303.12

Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără 

coronarografie
I25.9 302.74

Unghia încarnată  L60.0 297.32

Alte colecistite K81.8 290.90

Sindroame după chirurgia gastrică K91.1 285.59

Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) I20.8 273.62

Cardiomiopatie ischemică I25.5 273.62

Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie 

intermitentă
I70.21 273.62

Hepatita alcoolică K70.1 271.45

Alte boli specificate ale vezicii biliare K82.8 263.17

Boala pancreasului nespecificată K86.9 250.00

Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei S61.0 246.68

Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii S61.88 245.74

Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate K52.9 241.02

Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită K21.9 230.01

Hipertrofia prepuţului, fimoza, parafimoza N47 229.22

Sindrom vertebro-bazilar G45.0 227.98

Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al 

trunchiului
D17.1 225.87

Cistita acută N30.0 221.39

Gastro-duodenita, nespecificată K29.9 216.25

Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată N39.0 213.11

Gonartroza, nespecificată M17.9 202.45

Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, 

diagnosticat anterior
K26.3 200.82

Edem localizat R60.0 198.65

Coxartroza, nespecificată M16.9 196.79

Dispepsia K30 180.12

Astmul cu predominenţă alergică J45.0 177.30

Alte infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu localizări 

multiple
J06.8 171.71

Amigdalita acută, nespecificată J03.9 165.12

Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate J06.9 163.56

Altă durere abdominală şi nespecificată R10.4 134.41

Amplasarea şi ajustarea unei proteze urinare Z46.6 127.48

Examinare fibroscopică a faringelui E04701 444.84

Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple E10.71 378.90

Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple E11.71 427.32

Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab E13.65 427.32

Endoscopie digestiva superioara J00101 371.57

Endoscopie digestiva superioara cu biopsie J01202 480.31

Endoscopie digestiva inferioara J05501 634.10

Endoscopie digestiva inferioara J05501 634.10

Endoscopie digestiva inferioara cu biopsie J06101 742.92

Endoscopie digestiva inferioara cu biopsie J06101 742.92
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Endoscopie digestiva inferioara cu polipectomie si biopsie J06102 478.18

Hemoroidectomia J08504 631.35

Extragerea endoscopică a stentului ureteral K02803 360.11

Cistoscopia K04901 297.50

Uretrotomia optică internă pentru stricturi uretrale K07505 480.31

Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei L00404 538.48

Terapia chirurgicală a fimozei L03702 193.54

Terapia chirurgicală a fimozei L03702 193.54

Indepartarea materialului de osteosinteza O18104 492.38

Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă O18108 379.98

Debridarea excizională a părţilor moi O19301 649.77

Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat 

cu incizie
P00601 454.09

Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00701 519.43

Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00701 519.43

Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00701 519.43

Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune 

unică
P01309 273.03

Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat P01701 609.55

Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat P01901 555.80

Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului 

subcutanat
P02103 162.44

Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat P02201 649.77

Rezecţia parţială a unghiei încarnate P02504 238.18

Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului 

subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde
P02902 555.80

Excizia locală a leziunilor sânului Q00501 413.52

Boli inflamatorii intestinale – administrare si prescriere 

tratament biologic
95.52

Boli rare 200.00

Chimioterapie cu monitorizare 280.00

Ciroza hepatica virala - monitorizare ?i prescriere tratament 

antiviral
121.80

Endoscopie digestiva inferioara cu sedare, cu biopsie - 

colonoscopie flexibila pana la cec
427.26

Endoscopie digestiva inferioara cu sedare, cu biopsie - 

colonoscopie flexibila pana la flexura hepatica
572.92

Endoscopie digestiva inferioara cu sedare, cu polipectomie si 

biopsie - colonoscopie flexibila pana la cec
914.02

Endoscopie digestiva inferioara cu sedare, fara biopsie - 

colonoscopie flexibila pana la cec
531.15

Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, cu biopsie - 

colonoscopie flexibila pana la cec
531.15

Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, cu biopsie - 

colonoscopie flexibila pana la flexura hepatica
495.15

Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, cu polipectomie si 

biopsie - colonoscopie flexibila pana la cec
822.05

Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, cu polipectomie si 

biopsie - colonoscopie flexibila pana la flexura hepatica
781.05

Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, fara biopsie - 

colonoscopie flexibila pana la cec
531.15

Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, fara biopsie - 

colonoscopie flexibila pana la flexura hepatica
401.26

Implant de cristalin *) 1,050.00

Implantarea cateterului venos central cu camera implantabila 

destinat administrarii de chimioterapice (in cure lungi de 6 - 24 

luni) pentru pacientii oncologici si hematologici. Tariful aferent 

acestui serviciu include costul cateterului venos central si

1,200.00
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Iridectomia sau capsulotomia cu laser 150.00

Monitorizare afectiuni oncologice, cu investigatii de inalta 

performanta
409.00

Monitorizare afectiuni oncologice, fara investigatii de inalta 

performanta
204.48

Monitorizare boli neurologice (epilepsie si tulburari de somn, 

boala Parkinson si alte manifestări extrapiramidale, boli 

neuromusculare, miastenia gravis si sindromul miastenic, 

neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sistemului 

nervos central,

200.00

Monitorizare lunara și prescriere tratament antiviral B, C, D 61.62

Monitorizarea bolilor hematologice 200.00

Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame 

vertiginoase si crize de pierdere a constientei fara diagnostic 

etiologic, cu investigatii de inalta performanta

409.00

Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame 

vertiginoase si crize de pierdere a constientei fara diagnostic 

etiologic, fara investigatii de inalta performanta

204.48

Scleroza multipla 200.00

Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografica 

(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu 

toxina botulinica pentru adulti; Terapia paraliziilor 

cerebrale/paraliziilor care genereaza spasticitate cu dirijare 

electromiografic

905.28

Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografica 

(cervicale, cranio-faciale, ale membrelor, laringiene, etc.) fara 

toxina botulinica

1,461.05

Terapia distoniilor musculare fara dirijare electromiografica 

(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu 

toxina botulinica pentru adulti; Terapia paraliziilor 

cerebrale/paraliziilor care genereaza spasticitate fara dirijare 

electromiogr

1,245.12

Terapia spasticitatii membrului superior aparuta ca urmare a 

unui accident vascular cerebral pentru pacientul adult-cu toxina 

botulinica

1999.36

Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor 

piramideinazale după un traumatism recent)   P07001
742.92

Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor 

piramideinazale după un traumatism recent)   P07002
742.92

Biopsie ganglioni laterocervicali şi supraclaviculari I00601 416.26

Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) 

ptoză palpebrală
C08004 246.93

Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) 

ptoză palpebrală
C08005 246.93

Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) 

ptoză palpebrală
C08006 246.93

Eliberarea tunelului carpian A07403 674.75

Rezolvarea        contracturii        Dupuytren O07302 674.75

Rezolvarea contracturii Dupuytren O0800 674.75

Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate H15902
238.18

Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate H15903
238.18

Urticaria alergică (fără Edem Quinke) L50.0 204.48
Hepatită cronica virală B fărăagent delta – monitorizare 

tratament antiviral B18.1
470.00

 Diareea  şi gastro-enterita probabil infecţioase A09 255.40

Repoziţionarea cristalinului artificial C04401 246.93

Rezecţia endoscopică a ureterocelului K03801 480.31

Biopsia leziunii peniene L03701 538.48
Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) 

ptoză palpebrală C08003
246.93

Aplicarea dispozitivului de fixare externăneclasificată altundeva O17801
965.45

Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J14201 480.31
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Endoscopie digestivă superioară J14201 371.57

Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J01202 480.31

 Îndepărtarea materialului de osteosinteză O18106 492.38
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor 

piramidei nazale după un traumatism recent) P07009
742.92

Endoscopie digestivă superioară J00101 371.57
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor 

piramidei nazale după un traumatism recent)  P07008
742.92

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor 

piramidei nazale după un traumatism recent) P07007 
742.92

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor 

piramidei nazale după un traumatism recent) P07006
742.92

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi mobilizarea fracturilor 

piramidei nazale după un traumatism recent) P07005
742.92

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor 

piramidei nazale după un traumatism recent) P07004
742.92

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor 

piramidei nazale după un traumatism recent) P07003
742.92

Endoscopie      digestivă  inferioarăcu  sedare,  cu  polipectomie  

și biopsie  -  colonoscopie  flexibilăpână la flexura hepatică
873.02

Endoscopie      digestivă  inferioară cu    sedare,    fără    biopsie    

-    colonoscopie  flexibilă  până  la  flexura hepatică
401.26

Ciroză hepatică – monitorizare pacienți cu ascită/hidrotorax
258.39

Ciroza hepatica – monitorizare  cu  proceduri de 

înaltăperformanta la pacienții cu suspiciune de hepatocarcinom 

(Serviciu anual per asigurat) 
409.00

Discografie stimulată 400.00
Terapia    distoniilor    musculare    fără    dirijare    

electromiografică    (cervicale,    craniofaciale, ale membrelor, 

laringiene etc.) fără toxină botulinică
133.57

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.

960.00

Monitorizarea      pacemakerelor/defibrilatorului implantabil
309.00

Boli endocrine (acromegalie în tratament medicamentos şi 

tumori neuroendocrine)
200.00

    *) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acordă o singură dată pentru 

fiecare ochi.
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