
Nr. 

crt. 

Denumire caz 

rezolvat cu 

procedură 

chirurgicală 

Cod Denumire procedură chirurgicală 

Tarif maximal 

pe caz rezolvat 

cu procedură 

chirurgicală - 

lei - 

1 Amigdalectomie E04301 Tonsilectomia fără adenoidectomie 589.67

2 Amigdalectomie E04302 Tonsilectomia cu adenoidectomie 589.67

3 Adenoidectomie E04303 Adenoidectomia fără tonsilectomie 589.67

4 Pterigion cu plastie    C01302 Excizia pterigionului  246.93

5

Refacerea staticii 

palpebrare 

(entropion, 

ectropion, 

lagoftalmie) ptoză 

palpebrala 

C08005 
corectia ectropion-ului sau entropion-ului prin 

tehnici de sutura 
246.93

6

Excizie polip 

cervical, dilataţia şi 

chiuretajul uterului 

M02601 Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C] 390.76

7

Excizie polip 

cervical, dilataţia şi 

chiuretajul uterului 

M02602 Chiuretajul uterin fără dilatare 390.76

8

Excizie polip 

cervical, dilataţia şi 

chiuretajul uterului 

M02801 
Dilatarea şi curetajul [D&C] după avort sau 

pentru întrerupere de sarcină 
219.55

9

Excizie polip 

cervical, dilataţia şi 

chiuretajul uterului 

M02802 Curetajul aspirativ al cavităţii uterine 219.55

10

Excizie polip 

cervical, dilataţia şi 

chiuretajul uterului 

M03702 Polipectomia la nivelul colului uterin 390.76

11
Artroscopia 

genunchiului 
O13205 Artroscopia genunchiului 439.53

12

Operaţia 

artroscopică a 

meniscului 

O13404 Meniscectomie artroscopică a genunchiului 371.57

13

Îndepărtarea 

materialului de 

osteosinteză 

O18104 
Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir metalic, 

neclasificată în altă parte 
492.38

14

Îndepărtarea 

materialului de 

osteosinteză 

O18106 
Îndepărtarea de placă, tijă sau cui, neclasificată în 

altă parte 
492.38

15
Reparaţia 

diformităţii 

piciorului 

O20404 Corecţia diformităţii osoase 1,421.61

16
Eliberarea tunelului 

carpal 
A07403 Decompresia tunelului carpian 674.75

17
Excizia chistului 

Baker 
O13601 Excizia chistului Baker 682.96

18

Rezolvarea 

contracturii 

Dupuytren 

O07302 
Fasciotomia subcutanată pentru maladia 

Dupuytren 
674.75

19

Rezolvarea 

contracturii 

Dupuytren 

O08001 
Fasciectomia palmară pentru contractura 

Dupuytren 
674.75

20
Excizia locală a 

leziunilor sânului 
Q00501 Excizia leziunilor sânului 413.52

21 Hemoroidectomia J08504 Hemoroidectomia 631.35

B.2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele maximale pe 
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22
Endoscopie 

digestivă superioară 
J00101 Esofagoscopia flexibilă 371.57

23

Endoscopie 

digestivă superioară 

cu biopsie 

J01202 Esofagoscopia cu biopsie 480.31

24
Endoscopie 

digestivă superioară 
J13901 Panendoscopia până la duoden 371.57

25

Endoscopie 

digestivă superioară 

cu biopsie 

J14201 Panendoscopia până la duoden cu biopsie 480.31

26

Endoscopie 

digestivă superioară 

cu biopsie 

J14202 Endoscopia ileală cu biopsie 480.31

27 Chirurgia varicelor H12002 
Injectări multiple cu substanţe sclerozante la 

nivelul venelor varicoase 
808.68

28 Chirurgia varicelor H12501 Întreruperea joncţiunii safenofemurală varicoasă 808.68

29 Chirurgia varicelor H12502 Întreruperea joncţiunii safenopoplitee varicoasă 808.68

30 Chirurgia varicelor H12503 
Întreruperea joncţiunilor safenofemurală şi safeno-

poplitee varicoase 
808.68

31 Chirurgia varicelor H12601 
Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene 

varicoase 
808.68

32 Chirurgia varicelor H12602 
Întreruperea subfascială a uneia sau mai multor 

vene perforante varicoase 
808.68

33

Debridarea 

nonexcizională a 

tegumentului şi 

ţesutului subcutanat 

P02103 Debridarea nonexcizională a arsurii 162.44

34

Debridarea 

excizională a 

părţilor moi 

O19301 Debridarea excizională a părţilor moi 649.77

35

Debridarea 

excizională a 

tegumentului şi 

ţesutului subcutanat 

P02201 
Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului 

subcutanat 
649.77

36

Aplicarea 

dispozitivului de 

fixare externă 

neclasificată 

O17801 
Aplicarea dispozitivului de fixare externă 

neclasificată altundeva 
965.45

37

Biopsia 

tegumentului şi 

ţesutului subcutanat 

P01701 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat 609.55

38

Incizia şi drenajul 

tegumentelor şi ale 

ţesutului subcutanat 

P00701 
Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al 

ţesutului subcutanat 
519.43

39

Incizia şi drenajul  

tegumentelor şi ale 

ţesutului subcutanat   

P00702 
Incizia şi drenajul   abceselor tegumentelor şi ale 

ţesutului subcutanat 
519.43

40

Incizia şi drenajul  

tegumentelor şi ale 

ţesutului subcutanat   

P00703 
Alte incizii și drenaje ale tegumentelor și țesutului  

subcutanat 
519.43

41

Examinare 

fibroscopică a 

faringelui 

E04701 Examinare fibroscopică a faringelui 444.84



42

Excizia leziunilor 

tegumentare şi 

ţesutului subcutanat 

P01901 
Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului 

subcutanat în alte zone 
555.80

43
Chiuretaj cu biopsia 

de endometru 
M02501 Biopsia de endometru 444.84

44
Chiuretaj cu biopsia 

de col uterin
M03701 Biopsia de col uterin 444.84

45

Îndepărtarea corpilor 

străini din tegument 

şi ţesutul subcutanat 

cu incizie 

P00601 
Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi 

ţesutul subcutanat cu incizie 
454.09

46

Electroterapia 

leziunilor 

tegumentare, leziuni 

multiple/leziune 

unică 

P01309 
Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune 

unică 
273.03

47

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 

555.80

48

Extragerea 

endoscopică a 

stentului ureteral 

K02803 Extragerea endoscopică a stentului ureteral 360.11

49
Rezecţia parţială a 

unghiei încarnate 
P02504 Rezecţia parţială a unghiei încarnate 283.18

50

Îndepărtarea 

dispozitivului de 

fixare externă 

O18108 Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă 379.98

51

Realizarea fistulei 

arteriovenoase la 

persoanele dializate 

H15902 
Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu 

venă) la nivelul membrului inferior 
283.18

52

Realizarea fistulei 

arteriovenoase la 

persoanele dializate 

H15903 
Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu 

venă) la nivelul membrului superior 
283.18

53
Biopsia leziunii 

peniene 
L03701 Biopsia peniana 538.48

54

Biopsia transrectala 

(cu ac de biopsie) a 

prostatei 

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

55

Hidrodilatarea 

vezicii urinare sub 

control endoscopic 

K06801 
Hidrodilatarea vezicii urinare sub control 

endoscopic 
480.31

56

Extragerea 

endoscopica a 

litiazei vezicale 

K05604 Litolapaxia vezicii urinare 480.31

57

Cistostomia 

percutanata cu 

insertia percutanata 

a cateterului 

suprapubic 

K05303 Cistotomia percutanata (cistostomia) 259.72

58 Cistoscopia K04901 Cistoscopia 297.50

59

Terapia chirurgicala 

a tumorilor de perete 

abdominal sau 

ombilic 

J12401 Biopsia peretelui abdominal sau a ombilicului 300.00

60 Terapia chirurgicala

a granulomului  
J12507 Excizia granulomului ombilical 300.00


