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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 (lei) 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 
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