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NR. 
CRT. DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

c1
Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală  
Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic  

Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei: 
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere;

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE 
DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

FRECVENŢĂ/PLAFON

           PACHETUL MINIMAL DE SERVICII

c2
1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală 
cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată

1 consultaţie/trimestru 
1 consultaţie

NR. 
CRT. DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON

c1
Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală  

Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute 
precum şi acutizări ale bolilor cronice 

Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice 

Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic  

Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 
Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative 
Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei 
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere.
Consultațiile pentru afecțiunile cronice pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloa- 
ce de comunicare. Consultațiile la distanță se acordă şi se decontează conform regle-
mentărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet pentru afecţiunile cronice, 
fiind exceptate de la obligaţia prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie 
sau de la alt medic de specialitate.

c2
- 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă
- maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă
- 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
- 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

- 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
- maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună

- 1 consultaţie/trimestru
- 1 consultaţie

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII
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PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE 
DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

NUMĂR PUNCTE PENTRU
SPECIALITĂŢI MEDICALE

    NUMĂRUL DE PUNCTE PE CONSULTAŢIE, VALABIL PENTRU PACHETELE DE SERVICII:
VALOARE MINIM 

GARANTATĂ A PUNCTULUI 
PE SERVICIU 

ÎN VIGOARE (LEI)

NUMĂR PUNCTE 
PENTRU SPECIALITĂŢI 

CHIRURGICALE

17,25 

11,50

4

4

4
4
4
4

4
4

a. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani
(până la împlinirea vârstei de 4 ani)

b. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă
între 0 şi 3 ani  (până la împlinirea vârstei de 4 ani)

c. Consultaţia peste vârsta de 4 ani
d. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani
e. Consultaţia de planificare familială
f. Consultaţia de neurologie, respectiv de medicină fizică şi de reabilitare a copilului cu 
vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)
g. Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani
h. Consultaţia pentru îngrijiri paliative
SERVICII DIAGNOSTICE ȘI TERAPEUTICE
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NR. 
CRT. DENUMIRE PROCEDURĂ DIAGNOSTICĂ/TERAPEUTICĂ/TRATAMENTE/TERAPII SPECIALITĂŢI CLINICE CARE POT EFECTUA SERVICIUL RESPECTIV

c1
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte
biomicroscopia
biometrie
recoltare test Babeș-Papanicolau
pulsoximetrie
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autofractometrie), astigmometrie
tonometrie
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte
colposcopia
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte
tamponament posterior și/sau anterior ORL
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte
toaleta auriculară unilateral (două proceduri)

c2
x

oftalmologie, neurologie și neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie *)

oftalmologie
obstetrică-ginecologie
medicină internă, geriatrie și gerontologie, cardiologie, pneumologie, pediatrie 

x
oftalmologie 
oftalmologie

x
obstetrică-ginecologie

ORL

ORL




