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ANEXA 22 

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

caz rezolvat corespunzătoare: 

Nrt. 

Crt. 

Denumire caz rezolvat cu procedură 

chirurgicală 

Cod 

Procedură 

Denumire procedură 

chirurgicală 

Tarif pe caz 

rezolvat cu 

procedură 

chirurgicală 

 

– lei - 

60 Endoscopie digestivă superioară  J00101 Esofagoscopia flexibilă 371,57 

61 
Endoscopie digestivă superioară cu 

biopsie 
J01202 Esofagoscopia cu biopsie 480,31 

62 Endoscopie digestivă superioară J13901 
Panendoscopia până la 

duoden 
371,57 

63 Endoscopie digestivă superioară  J13903 
Panendoscopia până la 

ileum 
371,57 

64 
Endoscopie digestivă superioară cu 

biopsie   
J14201 

Panendoscopia până la 

duoden cu biopsie 
480,31 

65 
Endoscopie digestivă superioară cu 

biopsie     
J14202 

Endoscopia ileală cu 

biopsie 
480,31 

 

 

 

    B.3.2. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin 

tarif pe serviciu medical şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi 

(FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical. 
 

Nr. 

crt. 

Denumire serviciu medical 

 

Tarif pe serviciu 

medical 

    B.4.1. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se 

decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii şi pentru care în vederea 

decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare 

finalizării serviciului medical. 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire serviciu medical 

 

 

Servicii obligatorii 

Tarif pe 

serviciu 

medical 

19. Endoscopie digestivă inferioară 

cu sedare, fără biopsie - 

colonoscopie flexibilă până la 

cec  

consultație de specialitate; consultație ATI; 

analize medicale de laborator: 

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick 

(inclusiv INR), APTT; EKG;  anestezie 

midazolam/propofol; colonoscopie până la 

cec  

427,26 lei 

20. Endoscopie digestivă inferioară 

fără sedare, fără biopsie - 

colonoscopie flexibilă până la 

cec  

consultație de specialitate; analize medicale 

de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 

timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 

colonoscopie până la cec. 

336,05 lei 

21. Endoscopie digestivă inferioară 

cu sedare, cu polipectomie și 

biopsie - colonoscopie flexibilă 

până la cec 

consultație de specialitate; consultație ATI; 

analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick 

(inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie 

914,02 lei 
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midazolam/propofol; colonoscopie până la 

cec; polipectomie; examen anatomo-

patologic 

22. Endoscopie digestivă inferioară 

fără sedare, cu polipectomie și 

biopsie - colonoscopie flexibilă 

până la cec 

consultație de specialitate; analize medicale 

de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 

timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 

colonoscopie până la cec; polipectomie; 

examen anatomo-patologic  

822,05 lei 

23. Endoscopie digestivă inferioară 

cu sedare, cu biopsie - 

colonoscopie flexibilă până la 

cec 

consultație de specialitate; consultație ATI; 

analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick 

(inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie 

midazolam/propofol; colonoscopie până la 

cec; examen anatomo-patologic. 

 

608,92 lei 

24. Endoscopie digestivă inferioară 

fără sedare, cu biopsie - 

colonoscopie flexibilă până la 

cec 

consultație de specialitate; analize medicale 

de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 

timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 

colonoscopie până la cec; examen anatomo-

patologic 

531,15 lei 

25. Endoscopie digestivă inferioară 

cu sedare, fără biopsie - 

colonoscopie flexibilă până la 

flexura hepatică  

consultație de specialitate; consultație ATI; 

analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick 

(inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie 

midazolam/propofol; colonoscopie până la 

flexura hepatică;  

401,26 lei 

26. Endoscopie digestivă inferioară 

fără sedare, fără biopsie - 

colonoscopie flexibilă până la 

flexura hepatică 

consultație de specialitate; analize medicale 

de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 

timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 

colonoscopie până la flexura hepatică. 

309,81 lei 

27. Endoscopie digestivă inferioară 

cu sedare, cu polipectomie și 

biopsie - colonoscopie flexibilă 

până la flexura hepatică 

consultație de specialitate; consultație ATI; 

analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick 

(inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie 

midazolam/propofol; colonoscopie până la 

flexura hepatică; polipectomie; examen 

anatomo-patologic 

873,02 lei 

28. Endoscopie digestivă inferioară 

fără sedare, cu polipectomie și 

biopsie - colonoscopie flexibilă 

până la flexura hepatică 

consultație de specialitate; analize medicale 

de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 

timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 

colonoscopie până la până la flexura 

hepatică; polipectomie; examen anatomo-

patologic 

781,05 lei 

29. Endoscopie digestivă inferioară 

cu sedare, cu biopsie - 

colonoscopie flexibilă până la 

flexura hepatică 

consultație de specialitate; consultație ATI; 

analize medicale de laborator:  

hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick 

(inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie 

midazolam/propofol; colonoscopie până la 

flexura hepatică; examen anatomo-patologic 

572,92 lei 

30. Endoscopie digestivă inferioară 

fără sedare, cu biopsie - 

consultație de specialitate; analize medicale 

de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 

495,15 lei 
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colonoscopie flexibilă până la 

flexura hepatică 

timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 

colonoscopie până la flexura hepatică; 

examen anatomo-patologic 

 


