
Pachetul minimal de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

c1

1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic

Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

c1

4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic

Denumire serviciu medical Număr puncte 

Valoare garantată 

a punctului pe 

serviciu în vigoare 

(lei)

Tarif decontat 

de casa de 

asigurări de 

sănătate pentru 

medic specialist 

(lei)

Tarif decontat 

de casa de 

asigurări de 

sănătate pentru 

medic primar 

(lei)

c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%

 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă 

între  0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)
16.20 4 64.8 77.8

 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă 

între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)
17.25 4 69 82.8

Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  

pentru specialități medicale             
10.80 4 43.2 51.8

Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 

pentru specialități chirurgicale             
11.50 4 46 55.2

Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani               12.80 4 51.2 61.4

 Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani  13.50 4 54 64.8

3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice

maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii 

pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la 

externarea din spital
1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-

epidemic suspicionată şi confirmată

c2

1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală
1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani

maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani

2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi 

subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice

maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de 

maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii

maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la 

externarea din spital
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1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă

1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic 

suspicionată şi confirmată

FRECVENŢĂ/PLAFON



Servicii diagnostice şi terapeutice

Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii

Specialităţi clinice 

care pot efectua 

serviciul respectiv

Punctaj 

Valoare 

garantată a 

punctului pe 

serviciu în 

vigoare (lei)

Tarif decontat de 

casa de asigurări 

de sănătate pentru 

medic specialist 

(lei)

Tarif decontat de 

casa de asigurări 

de sănătate 

pentru medic 

primar (lei)

c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%

EKG standard                                                            

cardiologie, medicină 

internă, geriatrie şi 

gerontologie, 

pneumologie, 

nefrologie, medicină 

fizică şi de reabilitare

10 4 40 48

determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ    

chirurgie, 

reumatologie, 

neurologie, neurologie 

pediatrică, diabet 

zaharat, nutriţie  şi boli 

metabolice, medicină 

internă, geriatrie şi 

gerontologie, medicină 

fizică şi de reabilitare

10 4 40 48

teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii 

calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)       

neurologie, neurologie 

pediatrică, diabet 

zaharat, nutriţie  şi boli 

metabolice, medicină 

internă, geriatrie şi 

gerontologie, ORL, 

medicină fizică şi de 

reabilitare

10 4 40 48

electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)                        
cardiologie, medicină 

internă
20 4 80 96

tensiune arterială continuă - holter TA                                 
cardiologie, medicină 

internă
20 4 80 96

EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt               cardiologie 20 4 80 96

endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, 

după caz         

gastroenterologie, alte 

specialităţi  clinice 

pentru care medicii 

trebuie să facă dovada 

deţinerii competenţei/ 

atestatului de studii 

complementare

100 4 400 480

endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după 

caz    

gastroenterologie, alte 

specialităţi  clinice 

pentru care medicii 

trebuie să facă dovada 

deţinerii competenţei/ 

atestatului de studii 

complementare

100 4 400 480

administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi 

subcutanat)     

toate specialităţile, 

medicină fizică şi de 

reabilitare

7 4 28 33.6

administrare tratament prin puncţie intravenoasă                        

toate specialităţile, 

inclusiv medicină 

fizică şi de reabilitare

11 4 44 52.8
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