
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATI CLINICE

Pachetul minimal de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-

chirurgicala

2. Depistarea bolilor cu potential endemo-epidemic

Pachetul de servicii de baza

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-

chirurgicala

4. Depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL Număr puncte Valoare minim 

garantată a 

punctului pe 

serviciu (lei)

Tarif decontat de 

casa de asigurari 

de sanatate 

pentru medic 

specialist (lei)

Tarif decontat de 

casa de asigurari 

de sanatate pentru 

medic primar (lei)

Consultatia adultului pentru specialități medicale 10,8 2,8 30,24 36,29

Consultatia adultului pentru specialități chirurgicale 11,5 2,8 32,2 38,64

Consultatia de neurologie pentru adult 14,4 2,8 40,32 48,38

Consultatia de psihiatrie pentru adult 21,6 2,8 60,48 72,58

Consultatia de psihiatrie peste varsta de 60 de ani 23,6 2,8 66,08 79,30

Consultatia pentru specialitati medicale peste varsta de 60 de ani 12,8 2,8 35,84 43,01

Consultatia pentru specialitati chirurgicale peste varsta de 60 de 

ani 13,5 2,8 37,8 45,36
Consultatia de neurologie peste varsta de 60 de ani 18 2,8 50,4 60,48

1 consultatie /persoana pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic 

suspicionata si confirmata

2. Consultatia medicala de specialitate pentru afectiunile acute si 

subacute precum si acutizari ale bolilor cronice

3. Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni cronice

1 consultatie /persoana pentru fiecare situatie de urgenta

FRECVENTA/PLAFON

1 consultatie /persoana pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic 

suspicionata si confirmata

FRECVENTA/PLAFON
1 consultatie /persoana pentru fiecare situatie de urgenta, maxim 2 consultatii 

pentru copii de 0-18 ani
maxim 3 consultatii/asigurat/episod ce pot fi acordate intr-un interval de maxim 60 

de zile calendaristice de la data acordarii primei consultatii
maxim 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din 

spital

maxim 4 consultatii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultatii pe luna
maxim 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din 

spital


