
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)

1 Miringotomia cu inserţia de tub    D01003 Miringotomia cu inserţie de tub, unilateral 283.18 283.18

2 Miringotomia cu inserţia de tub D01004 Miringotomia cu inserţie de tub, bilateral 283.18 283.18

3 Amigdalectomie E04301 Tonsilectomia fără adenoidectomie 589.67 573.48
4 Amigdalectomie   E04302 Tonsilectomia cu adenoidectomie 589.67 589.67

17 Biopsie ganglioni laterocervicali şi 
supraclaviculari I00601 Biopsie de ganglion limfatic 416.26 410.29

19 Implantare cateter pleural  G04103 Inserția catetetrului intercostal pentru 
drenaj 653.15 587.01

20 Adenoidectomie E04303 Adenoidectomia fără tonsilectomie 589.67 589.67

21 Extracţia de corpi străini prin bronhoscopie G02502 Bronhoscopia cu extracţia unui corp 
străin 526.19 526.19
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44 Îndepărtarea materialului de osteosinteză O18106  Îndepărtarea de placă, tijă sau cui, 
neclasificată în altă parte 492.38 487.01

45 Reparaţia diformităţii piciorului O20404 Corecţia diformităţii osoase 1,421.61 1396.61
57 Hemoroidectomia   J08504 Hemoroidectomia 631.35 593.85
62 Endoscopie digestivă superioară J00101 Esofagoscopia flexibilă 371.57 371.57

80 Debridarea nonexcizională a tegumentului şi 
ţesutului subcutanat P02103 Debridarea nonexcizională a arsurii 162.44 162.44

81 Debridarea excizională a părţilor moi    O19301 Debridarea excizională a părţilor moi 649.77 608.36

82 Debridarea excizională a tegumentului şi 
ţesutului subcutanat P02201 Debridarea excizională a tegumentului şi 

ţesutului subcutanat 649.77 564.89

83 Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru 
întrerupere de sarcină  M02801 Dilatarea şi chiuretajul[D&C] după avort 

sau pentru întrerupere de sarcină 219.55 965.45

84 Aplicarea dispozitivului de fixare externă 
neclasificată altundeva O17801 Aplicarea dispozitivului de fixare externă 

neclasificată altundeva 965.45 566.89

87 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale 
ţesutului subcutanat P00702 Incizia şi drenajul abceselor 

tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat 519.43 480.18

89 Examinare fibroscopică a faringelui E04701 Examinare fibroscopică a faringelui 444.84 417.46

90 Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului 
subcutanat P01901 Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului 

subcutanat în alte zone 555.8 555.61

93 Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi 
ţesutul subcutanat cu incizie  P00601 Îndepărtarea corpilor străini din tegument 

şi ţesutul subcutanat cu incizie  454.09 454.09

94 Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni 
multiple/leziune unică    P01309 Electroterapia leziunilor tegumentare, 

leziune unică 273.03 252.47

95
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

555.8 514.89

43 Îndepărtarea materialului de osteosinteză O18104 Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir 
metalic, neclasificată în altă parte 492.38 492.38



142 Terapia chirurgicală a granulomului ombilical J12507 Excizia granulomului ombilical 300 288.87


