
Nr. 

crt.
Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală

Cod 

Procedură
Denumire procedură chirurgicală

Tarif pe caz 

rezolvat cu 

procedură 
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 Chirurgia varicelor H12501 Întreruperea joncţiunii safenofemurală varicoasă 808,68

5 Chirurgia varicelor    H12502 Întreruperea joncţiunii safenopoplitee varicoasă 808,68

6 Chirurgia varicelor H12503
Întreruperea joncţiunilor safeno-femurală şi safeno-poplitee 

varicoase
808,68

7 Chirurgia varicelor H12601 Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase 808,68

8 Chirurgia varicelor   H12602
Întreruperea subfascială a uneia sau mai multor vene 

perforante varicoase
808,68

9 Biopsie ganglioni laterocervicali şi supraclaviculari I00601 Biopsie de ganglion limfatic 416,26

10 Terapia chirurgicală a apendicitei cronice J07002 Apendicectomia laparoscopică 742,92

11 Terapia chirurgicală a fisurii perianale  J08101
Excizia fistulei anale implicând jumătatea inferioară a 

sfincterului anal
500,00

12 Terapia chirurgicală a fisurii perianale J08102
Excizia fistulei anale implicând jumătatea superioară a 

sfincterului anal
500,00

13 Hemoroidectomia   J08504 Hemoroidectomia 631,35

14 Colecistectomia laparoscopică  J10102 Colecistectomia laparoscopică 1.050,94

15 Colecistectomia laparoscopică  J10104
Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe 

canalul biliar comun prin ductul cistic
1.050,94

16 Colecistectomia laparoscopică    J10105
Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe 

canalul biliar comun prin coledocotomia laparoscopică
1.050,94

17
Terapia chirurgicală a tumorilor de perete abdominal sau 

ombilic 
J12401 Biopsia peretelui abdominal sau a ombilicului 300,00

18 Terapia chirurgicală a granulomului ombilical J12507 Excizia granulomului ombilical 300,00

19 Cura chirurgicală a herniei inghinale J12603 Cura chirurgicală a herniei inghinale unilaterale 589,67

20 Cura chirurgicală a herniei inghinale J12604 Cura chirurgicală a herniei inghinale bilaterale 589,67

21 Hernia ombilicală  J12801 Cura chirurgicală a herniei ombilicale 589,67

22 Hernia epigastrică  J12802 Cura chirurgicală a herniei epigastrice 589,67

23 Eventraţie postoperatorie   J12903 Cura chirurgicală a eventraţiei postoperatorii cu proteză 589,67

24 Extragerea endoscopică a stentului ureteral   K02803 Extragerea endoscopică a stentului ureteral 360,11

25 Rezecţia endoscopică a ureterocelului  K03801 Rezecţia endoscopică a  ureterocelului 480,31

26 Cistoscopia K04901 Cistoscopia  297,50

27
Cistostomia percutanată cu inserţia percutanată a cateterului 

suprapubic 
K05303 Cistotomia percutanată (cistostomia) 259,72

28 Rezecţia endoscopică vezicală K06001 Rezecţia endoscopică de leziune sau ţesut vezical 480,31

29 Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic    K06801 Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic 480,31

30 Uretrotomia optică internă pentru stricturi uretrale   K07505 Uretrotomia optică 480,31

31 Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale   K07602 Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale 480,31

32 Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice L00302 Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice 480,31

33 Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei   L00404 Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei 538,48

34 Rezecţia endoscopică transuretrală a prostatei L00601 Rezecţia transuretrală a prostatei 742,92

35 Terapia chirurgicală a hidrocelului  L02301 Excizia hidrocelului 480,31

36 Excizia spermatocelului, unilateral L02303 Excizia spermatocelului, unilateral 480,31

37 Excizia spermatocelului, bilateral L02304 Excizia spermatocelului, bilateral 480,31

38 Orhidectomia unilaterală (excizia testicolului)   L02501 Orhidectomia unilaterală 480,31

39 Orhidectomia bilaterală (excizia testicolelor)   L02502 Orhidectomia bilaterală 480,31

40 Terapia chirurgicală a varicocelului L02801 Cura varicocelului 808,68

41 Biopsia leziunii peniene  L03701 Biopsia peniană 538,48

42 Terapia chirurgicală a fimozei L03702 Circumcizia la bărbat 193,54

43 Terapia chirurgicală a fimozei L04101 Reducerea parafimozei 193,54

44 Reparaţia cisto şirectocelului M04403 Corecţia chirurgicală a cistocelului şi rectocelului 480,31

45 Debridarea excizională a părţilor moi    O19301 Debridarea excizională a părţilor moi 649,77

46
Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul 

subcutanat cu incizie  
P00601

Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat 

cu incizie  
454,09

47 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00701
Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului 

subcutanat
519,43

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

subcutanat
519,43

49 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00703 Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat 519,43

50
Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni 

multiple/leziune unică    
P01309 Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unică 273,03

51 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat P01701 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat 609,55

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat corespunzătoare:



52 Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat P01901
Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte 

zone
555,80

53
Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului 

subcutanat 
P02103 Debridarea nonexcizională a arsurii 162,44

54
Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului 

subcutanat 
P02201 Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat 649,77

55 Rezecţia parţială a unghiei încarnate P02504 Rezecţia parţială a unghiei încarnate 283,18

56
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

57
Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea 

fracturilor piramideinazale după un traumatism recent)   
P07001 Rinoplastie implicând corecţia cartilajului 742,92

58
Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea 

fracturilor piramideinazale după un traumatism recent)   
P07002 Rinoplastia implicând corectarea conturului osos 742,92

59
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea 

fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent)   
P07003 Rinoplastie totală 742,92

60 Excizia locală a leziunilor sânului  Q00501 Excizia leziunilor sânului 413,52

NOTĂ:

    Poziţiile 57- 59 din tabelul de mai sus se referă la cura chirurgicală a fracturilor de piramidă nazală după un traumatism recent; nu sunt incluse 


