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Lista servicii in spitalizare de zi in decontare cu CASMB 

B.1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi 
tarifele maximale pe caz rezolvat medical corespunzătoare: 

    
 
    B.2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele 
maximale pe caz rezolvat corespunzătoare: 

 Nrt. 
Crt. 

Denumire caz rezolvat 
cu procedură 
chirurgicală 

Cod 
Procedură 

Denumire procedură chirurgicală 

Tarif 
maximal 

pe caz 
rezolvat 
cu proc. 

chirurgic.  
 

– lei - 

Nr. 
Crt. 

Cod 
diagnostic 

Denumire afecţiune (diagnostic) 

Tarif 
maximal 

pe caz 
rezolvat 
medical  

- lei - 

1.  I20.8 Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) 273,62 

2.  I25.11 Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native 322,40 

3.  I25.9 Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără 
coronarografie  

302,74 

4.  I34.0 Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie 
chirurgicală) 

379,67 

5.  I35.0 Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie 
chirurgicală) 

400,68 

6.  I35.1 Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie 
de intervenţie chirurgicală)   

381,12 

7.  I67.2 Ateroscleroza cerebrală 322,40 

8.  I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate     322,40 

9.  I83.9 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau 
inflamaţie  

383,92 

10.  I25.5 Cardiomiopatie ischemică     273,62 

11.  I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie 
intermitentă  

273,62 

12.  I80.3 Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată   383,92 

13.  I83.0 Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare 383,92 

14.  I87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) 383,92 
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74 Chirurgia varicelor    H12002 Injectări multiple cu substanţe 
sclerozante la nivelul venelor 
varicoase 

808,68 

75 Chirurgia varicelor  
   

H12501 Întreruperea joncţiunii 
safenofemurală varicoasă 

808,68 

76 Chirurgia varicelor     
   

H12502 Întreruperea joncţiunii 
safenopoplitee varicoasă 

808,68 

77 Chirurgia varicelor  
    

H12503 Întreruperea joncţiunilor safeno-
femurală şi safeno-poplitee varicoase 

808,68 

78 Chirurgia varicelor  
  

H12601 Întreruperea a mai multor vene 
tributare unei vene varicoase 

808,68 

79 Chirurgia varicelor    
     

H12602 Întreruperea subfascială a uneia sau 
mai multor vene perforante 
varicoase 

808,68 

80 Debridarea 
nonexcizională a 
tegumentului şi 
ţesutului subcutanat  

P02103 Debridarea nonexcizională a arsurii 162,44 

81 Debridarea excizională 
a părţilor moi     

O19301 Debridarea excizională a părţilor moi 649,77 

82 Debridarea excizională 
a tegumentului şi 
ţesutului subcutanat  

P02201 Debridarea excizională a 
tegumentului şi ţesutului subcutanat 

649,77 

99 Coronarografie H06801 Coronarografie 1.050,94 

100 Realizarea fistulei 
arteriovenoase la 
persoanele dializate     

H15902 Efectuarea unei fistule 
arteriovenoase native (cu venă) la 
nivelul membrului inferior 

283,18 

101 Realizarea fistulei 
arteriovenoase la 
persoanele dializate    
   

H15903 Efectuarea unei fistule 
arteriovenoase native (cu venă) la 
nivelul membrului superior 

283,18 

 
 
 
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 maximal pe 
serviciu medical 

50 Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării 
de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice 

960 lei/asigurat 
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(în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, 
dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului 
venos central long-life. 

51 Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă 
destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) 
pentru pacienţii oncologici şi hematologici.   
Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos 
central şi camerei implantabile.    

1.200 lei/asigurat 

52 Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil 309 
lei/asigurat/anual 

53 Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă pentru 
asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite 
cronice 

327 
lei/asigurat/anual 

54 Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ conducere cu 
afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice 

394 
lei/asigurat/anual 

58 Implantare cateter peritoneal (tariful include şi costul cateterului)     690 lei/asigurat 

 
 
 
 
 
 
 
      
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 și 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 

14. Depistarea si controlul factorilor de 
risc ai bolilor cardiovasculare-tip I 
 
1 serviciu/asigurat/an 

Consultații de specialitate (cardiologie), 
Glicemie, Hemoglobina glicata, Colesterol 
seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, 
Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric, TGO, 
TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele 
glezna-brat (Doppler), Ecografie cardiaca, 
Calcularea riscului cardiovascular pe baza 
modelului Heart Score, Educatie in domeniul 
preventiei cardiovasculare 

 
 
216,11 lei 

15.  Depistarea si controlul factorilor de 
risc ai bolilor cardiovasculare- tip II 

Consultații de specialitate (cardiologie), 
Glicemie, Hemoglobina glicata, Colesterol 
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1 serviciu/asigurat/an 

seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, 
Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric, TGO, 
TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele 
glezna-brat (Doppler), Ecografie cardiaca, 
Ecografie vasculara (artere) sau Monitorizare 
Holter tensiune arteriala, Calcularea riscului 
cardiovascular pe baza modelului Heart 
Score, Educatie in domeniul preventiei 
cardiovasculare 

 
 
246,11 lei 

 
16. 

Depistarea si controlul factorilor de 
risc ai bolilor cardiovasculare- tip III 
 
1 serviciu/asigurat/an 

Consultații de specialitate (cardiologie), 
Glicemie, Hemoglobina glicata, Colesterol 
seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, 
Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric, TGO, 
TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele 
glezna-brat (Doppler), Ecografie cardiaca, 
Ecografie vasculara (artere), Monitorizare 
Holter tensiune arteriala,  Calcularea riscului 
cardiovascular pe baza modelului Heart 
Score, Educatie in domeniul preventiei 
cardiovasculare 

 
 
 
 
 
276,11 lei 
 
 

 


