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LISTA SERVICIILOR MEDICALE STANDARDIZATE ACORDATE ÎN REGIM DE 
SPITALIZARE DE ZI CARE SE DECONTEAZĂ NUMAI DACĂ S-AU EFECTUAT TOATE 

SERVICIILE OBLIGATORII ȘI PENTRU CARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII SE ÎNCHIDE FIŞA 
DE SPITALIZARE DE ZI (FSZ) DUPĂ TERMINAREA VIZITEI/VIZITELOR NECESARE 

FINALIZĂRII SERVICIULUI MEDICAL 
 
 

Denumire serviciu medical Servicii obligatorii Tarif pe serviciu 
medical 

Endoscopie digestivă inferioară fără 
sedare, fără biopsie - colonoscopie 
flexibilă până la cec 

consultație de specialitate; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 
timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 
colonoscopie până la cec 

336,05 lei 

Endoscopie digestivă inferioară fără 
sedare, cu polipectomie și biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la cec 

consultație de specialitate; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 
timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 
colonoscopie până la cec; polipectomie; 
examen anatomo-patologic 

822,05 lei 
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Endoscopie digestivă inferioară fără 
sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă 
până la cec 

consultație de specialitate; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 
timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 
colonoscopie până la cec; examen anatomo-
patologic 

531,15 lei 

Endoscopie digestivă inferioară fără 
sedare, fără biopsie - colonoscopie 
flexibilă până la flexura hepatică 

consultație de specialitate; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 
timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 
colonoscopie până la flexura hepatică 

309,81 lei 

Endoscopie digestivă inferioară fără 
sedare, cu polipectomie și biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la flexura 
hepatică  

consultație de specialitate; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 
timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 
colonoscopie până la până la flexura 
hepatică; polipectomie; examen anatomo-
patologic  

781,05 lei 

Endoscopie digestivă inferioară fără 
sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă 
până la flexura hepatică  

consultație de specialitate; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, 
timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; 
colonoscopie până la flexura hepatică; 
examen anatomo-patologic  

495,15 lei 
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