
Servicii diagnostice şi terapeutice

Nr. crt.
Denumire procedură 

diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii
Specialităţi clinice care pot efectua 

serviciul respectiv
Punctaj 

Valoare minim 
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%

    A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x x x x x

1 EKG standard                                                            
cardiologie, medicină internă, geriatrie şi 
gerontologie, pneumologie, nefrologie 10 2.8 28 33.6

2 spirometrie                                                             

alergologie şi imunologie clinică, 
pneumologie, medicină internă, geriatrie şi 
gerontologie, pediatrie 10 2.8 28 33.6

3 pulsoximetrie                                                           
medicină internă, geriatrie şi gerontologie, 
cardiologie, pneumologie,pediatrie 10 2.8 28 33.6

4

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 10 2.8 28 33.6

5
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, 
Raisberg)               

neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, 
geriatrie şi gerontologie 10 2.8 28 33.6

    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: 
punctaj 20 puncte  x x x x x

1
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, 
microscop)                ORL 20 2.8 56 67.2

    C. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale 
simple: punctaj 15 puncte    x x x x x

1 tamponament posterior şi/sau anterior ORL                               ORL 15 2.8 42 50.4

2 extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe;           ORL 15 2.8 42 50.4
3 aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie                       ORL 15 2.8 42 50.4

4
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau 
diatermie   ORL 15 2.8 42 50.4

    D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale 
complexe: punctaj 25 puncte x x x x x

1

tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon 
periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, furuncul 
vestibul nazal, othematom ORL 25 2.8 70 84

    E. Proceduri terapeutice/tratamente medicale 
simple: punctaj 7 puncte x x x x x

1 aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)                                    
alergologie şi imunologie clinică, 
pneumologie, pediatrie, ORL 7 2.8 19.6 23.52

2 toaleta auriculară unilateral (două proceduri)                          ORL 7 2.8 19.6 23.52

3
administrare tratament prin injectarea părţilor moi 
(intramuscular, intradermic şi subcutanat)     toate specialităţile 7 2.8 19.6 23.52

    F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de 
complexitate medie: punctaj 11 puncte x x x x x

1 administrare tratament prin puncţie intravenoasă                        toate specialităţile 11 2.8 30.8 36.96

2 infiltraţii nervoase regionale                                          

anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, 
ORL, chirurgie generală, ortopedie şi 
traumatologie, ortopedie pediatrică, 
obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică 
estetică şi microchirurgie reconstructivă, 
neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară 11 2.8 30.8 36.96

    G. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte                                                       x x x x x

1 consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială             30 2.8 84 100.8
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