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INDICATORI SERVICII MEDICALE A CAROR PLATA SE FACE PE TARIF PE CAZ REZOLVAT - SISTEM DRG

ICM TRIM. I 2023 (indicele de 
complexitate al cazului) 

TCP  (TARIF PE CAZ 
PONDERAT)

TARIF PE CAZ REZOLVAT 

1 2 3=1*2

1.1876 1657 1967.85

La contractarea serviciilor medicale se are in vedere tariful pe caz rezolvat

La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului 

 ( complexitate) cu tariful pe caz ponderat ( TCP).

    1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:

medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

 1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
    a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;

    b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;

 a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa 

b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.



Nr. 
crt

Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic)
Tarif maximal pe caz rezolvat 

medical – lei - Secția / compartimentul

1 D50.0
Anemia prin carenţă de fier secundară unei 

pierderi de sânge (cronică) 388.30
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

2 E04.2 Guşa multinodulară netoxică 394.45
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

3 E06.3 Tiroidita autoimună
367.39

specialitati medicale (cardiologie si 
medicina interna)

4 E0.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab 351.32
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

5 E0.71
Diabet mellitus tip 1 cu complicatii 

microvasculare multiple 439.15
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

6 E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab 396.22
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

7 E11.71
Diabet mellitus tip 2 cu complicatii 

microvasculare multiple 495.26
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

8 E78.2 Hiperlipidemie mixta 442.14
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

9 G45.0 Sindrom vertebro-bazilar 264.23
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

10 I20.8
Alte forme de angină pectorală (* fără 

coronarografie) 317.13
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

11 I25.9
Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, 

fără coronarografie 350.88
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

12 I34.0
Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie 

de intervenţie chirurgicală) 440.04
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

13 I35.0
Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de 

intervenţie chirurgicală) 464.39
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

14 I35.1
Insuficienţă (valva) aortică (* fără 

coronarografie; fără indicaţie de intervenţie 441.72
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)
15 I67.2 Ateroscleroza cerebrală 373.66 specialitati medicale (cardiologie si 

16 I83.9
Vene varicoase ale extremităţilor inferioare 

fără ulceraţie sau inflamaţie 444.96
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

17 J18.9 Pneumonie, nespecificată 484.15
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

18 J44.0
Boala pulmonară obstructivă cronică cu 

infecţie acută a căilor respiratorii inferioare
435.48

specialitati medicale (cardiologie si 
medicina interna)

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

corespunzătoare:



19 J44.1
Boala pulmonară obstructivă cronică cu 

exacerbare acută, nespecificată 429.53
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

20 J44.9
Boala pulmonară obstructivă cronică, 

nespecificată 417.69
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

21 K21.0
Boala refluxului gastro-esofagian cu 

esofagită 355.99
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

22 K21.9
Boala refluxului gastro-esofagian fără 

esofagită 266.58
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

23 K26.3
Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau 

perforaţie, diagnosticat anterior 232.75
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

24 K29.1 Alte gastrite acute
361.14

specialitati medicale (cardiologie si 
medicina interna)

25 K29.5 Gastrita cronică, nespecificată
363.27

specialitati medicale (cardiologie si 
medicina interna)

26 K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree
359.15

specialitati medicale (cardiologie si 
medicina interna)

27 K70.1 Hepatita alcoolică
314.61

specialitati medicale (cardiologie si 
medicina interna)

28 K76.0
Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, 

neclasificată altundeva 460.24
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

29 K81.1 Colecistita cronică
393.06

specialitati medicale (cardiologie si 
medicina interna)

30 K86.9 Boala pancreasului nespecificată
289.75

specialitati medicale (cardiologie si 
medicina interna)

31 M51.2
Altă deplasare a unui alt disc intervertebral 

specificat, fără indicaţie operatorie   363.15
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

32 M54.4 Lumbago cu sciatică 402.50
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

33 M54.5 Dorsalgie joasă 438.32
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

34 N30.0 Cistita acută 256.59
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

35 N39.0
Infecţia tractului urinar, cu localizare 

nespecificată 246.99
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

36 I25.5 Cardiomiopatie ischemică 317.13
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

37 I70.21
Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu 

claudicaţie intermitentă 317.13
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

38 I80.3
Flebita şi tromboflebita extremităţilor 

inferioare, nespecificată 444.96
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)

39 I87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) 444.96
specialitati medicale (cardiologie si 

medicina interna)


