
    1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
    a) urgenţă medico-chirurgicală;

a1)

Tarif negociat şi 
contractat cu CAS  

(lei)

Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă 57 lei/pacient

171 lei/pacient 

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

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

Tarif maximal pe 
serviciu medical (lei)

    1.3. 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. 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.



PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

    1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:

    b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

      a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme, doar în unităţile sanitare cu 
paturi 
care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;



Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi

Nr. Crt.
Denumire caz rezolvat cu procedură 

chirurgicală
Cod 

Procedură
Denumire procedură chirurgicală

Tarif maximal 
pe caz 

rezolvat cu 
procedură 

chirurgicală 
(lei)

Tarif pe caz rezolvat cu 
procedură chirurgicală 
negociat şi contractat 

cu casa de asigurări de 
sănătate (lei)

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

246.93

23 Pterigion cu plastie C01302 Excizia pterigionului 246.93

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

C08003
Corecţia ectropionului sau entropionului 
prin strângerea sau scurtarea 
retractorilor inferiori

246.93

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

C08004
corecţia ectropionului sau entropionului 
prin alte corecţii ale retractorilor inferiori

246.93

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

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

246.93

120 Excizia tumorii corneoconjunctivale  C01201  Excizia tumorii limbus-ului 246.93

121 Excizia tumorii corneoconjunctivale C01202
Excizia tumorii limbus-ului cu  
keratectomie

246.93

122 Excizia tumorii corneoconjunctivale  C02201 Excizia pingueculei 246.93
123 Repoziţionarea cristalinului subluxat C04401 Repoziţionarea cristalinului artificial  246.93
124 Dacriocistorinostomia C08802 Dacriocistorinostomia 589.67

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

125 Dacriocistorinostomia   C09001
Procedee închise de restabilire a 
permeabilităţii sistemului canalicular 
lacrimal, un ochi

589.67

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

246.93

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Fiecare unitate sanitară afişează numai cazurile rezolvate cu procedură chirurgicală contractate cu casa de asigurări de sănătate



Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)

Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif maximal pe serviciu medical

Tarif pe serviciu medical 
negociat şi contractat cu 

casa de asigurări de 
sănătate (lei)

5 Strabism la copii - reeducare ortooptică 50 lei/şedinţă

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical 

Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif maximal pe serviciu medical

Tarif pe serviciu medical 
negociat şi contractat cu 

casa de asigurări de 
sănătate (lei)

23 Blocaj nervi periferici 120,50 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 și 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 
indicație în scop diagnostic sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetica a probelor prelevate.Testarea genetică a 

   ****) 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, 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, 
cu modificările şi completările ulterioare

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

1
1.050 lei/asigurat/un serviciu pentru fiecare 
ochi, maxim 2 servicii pe CNP

Implant de cristalin**)                          



    *******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat.

    *****) sub ghidaj Rx
    ******) sub ghidaj Rx şi maşina de ablaţie



Fiecare unitate sanitară afişează numai secțiile/compartimentele contractate cu casa de asigurări de sănătate

Nr. 
crt.

Grupa
Secţia/compartiment

ul (acuţi)
Codul secţiei/

Compartimentului*
Tarif mediu pe caz - 

maximal 2018 (lei)

Tarif mediu pe caz 
negociat şi contractat 
cu casa de asigurări 

de sănătate (lei)

47.  Chirurgicale Oftalmologie 2201 680,09
48.  Chirurgicale Oftalmologie copii 2202 738,08

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNILE ACUTE PENTRU 
CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF MEDIU PE CAZ REZOLVAT (SPITALE NON-DRG)
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