
SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC 

 

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 
Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate 

 
    Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi) 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu medical Tarif maximal pe serviciu medical 

Tarif pe serviciu 
medical negociat 
şi contractat cu 

casa de asigurări 
de sănătate (lei) 

1 Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic 111 lei/administrare 94,35  

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical  

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu medical Tarif maximal pe serviciu medical 

Tarif pe serviciu 
medical negociat 
şi contractat cu 

casa de asigurări 
de sănătate (lei) 

1 

Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi 
tulburări de somn, boala Parkinson şi alte 
manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, 
miastenia gravis şi sindromul miastenic, neuropatii 
periferice, boli  neurodegenerative ale sistemului 
nervos central, scleroza multiplă, stenoze arteriale 
carotidiene, vertebrale şi artere subclaviculare, 
demenţe, paralizii cerebrale)  

200 lei/asigurat/lună  170 

2 
Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  

200 lei/lună/asigurat  170 
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3 
Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu 
imunosupresoare*)  

200 lei/lună/asigurat  170 

4 

Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, 
sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a 
conştienţei fără diagnostic etiologic fără investigaţii 
de înaltă performanţă   

204,48 lei/asigurat  173,81 

5 

Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă/ 
Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de 
urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea 
nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii   

171 lei/pacient    145,35 

6 
Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ 
conducere cu afecţiuni cardiovasculare grave de 
debut sau devenite cronice 

394 lei/asigurat/anual 334,90 

   *) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-
urilor notate cu (**)1 (**)1β  şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice 
corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

   Manager,                  

               Dr. Sandulescu Catalin Gabriel 
 


