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Condiţii specifice componentă de asigurare Acoperire pentru spitalizare şi 
intervenţii chirurgicale din accident şi îmbolnăvire 

Asigurarea Voluntară de Sănătate de Grup 
 

Exemplarul clientului 
 

Am primit condițiile contractuale: 
 

Nume  Semnătura  Data primirii  
 
 
Art. 1. Reguli introductive  
1.1. Condițiile Generale ale Contractului de Asigurare 
Voluntară de Sănătate de Grup (în continuare „Contractul de 
Asigurare”) sunt valabile și se aplică în mod corespunzător 
prezentelor Condiții Specifice.  
1.2. Prezentele Condiții Specifice constituie parte 
integrantă a Contractului de Asigurare al NN Asigurări de 
Viață S.A.  
1.3. Această componentă de asigurare acoperă spitalizarea 
şi intervenţiile chirurgicale din accident şi îmbolnăvire 
suferite de către Asigurat pe perioada de valabilitate a 
componentei de asigurare. 
 
Art. 2. Intrarea în vigoare a componentei de 
asigurare 
Prezenta componenta de asigurare intră în vigoare la în 
conformitate cu prevederile art. 6.1. din Condiţiile Generale. 
 
Art. 3. Încetarea componentei de asigurare  
3.1. Prezenta componentă de asigurare își încetează 
efectele de plin drept față de Contractant prin încetarea 
Contractului de Asigurare în conformitate cu prevederile 
Art. 8 al Condițiilor Generale ale Contractului de Asigurare.  
3.2. Prezenta componentă de asigurare își încetează 
efectele de plin drept față de Asigurat în următoarele 
situații:  
a) în urma și la data încetării calității de Asigurat, în 
conformitate cu prevederile Art. 9 al Condițiilor Generale ale 
Contractului de Asigurare;  
b) în urma și la data solicitării Contractantului. 
 
Art. 4. Plata Indemnizației de asigurare  
4.1. În cazul în care Asiguratul este spitalizat şi/sau suferă o 
intervenție chirurgicală pe durata de valabilitate a asigurării, 
Asigurătorul îi va plăti Indemnizația de asigurare, calculată 
după cum urmează: 
- suma menţionată în Certificatul Individual de Asigurare/zi 
de spitalizare.  Două zile din fiecare perioadă de spitalizare 
acoperită  sunt deduse din calculul Indemnizaţiei de 
spitalizare. În decursul unui an de asigurare, Asigurătorul va 
plăti indemnizația de spitalizare corespunzătoare numărului 
efectiv de zile de spitalizare, dar nu mai mult de 180 de zile 

de spitalizare în total sau 90 de zile de spitalizare pentru 
același eveniment asigurat. 
- suma rezultată prin aplicarea unui procent corespunzător 
asupra cuantumului Sumei Asigurate specificată în 
Certificatul Individual de Asigurare pentru componenta de 
Intervenții chirurgicale din îmbolnăvire și accident, conform 
Anexei 1 la prezentele Condiţii Specifice de asigurare. 
Această anexă este considerată exhaustivă și despăgubirile 
se vor limita la procedurile chirurgicale menționate în 
cuprinsul acesteia. Cuantumul maxim al Indemnizației 
plătibile de către Asigurător pentru interventii chirurgicale 
este maxim 100% din Suma Asigurată/an de asigurare 
aferentă componentei de Intervenții chirurgicale din 
îmbolnăvire și accident, specificată în Certificatul Individual 
de Asigurare. Două sau mai multe Intervenții chirurgicale 
efectuate sub aceeași anestezie vor fi considerate ca una 
singură și se va plăti Indemnizația corespunzătoare 
Intervenției chirurgicale cu cel mai mare procent din Suma 
asigurată.  
Două sau mai multe Intervenții chirurgicale efectuate în 
același timp, în aceeași zonă a corpului, vor genera plata 
Indemnizației corespunzătoare Intervenției chirurgicale cu 
cel mai mare procent din Suma asigurată.  
Intervențiile chirurgicale ce se efectuează în mai multe 
etape vor fi considerate ca una singură.  
4.2. Spitalizarea sau intervenția chirurgicală poate avea loc 
în spitale din afara rețelei medicale NN sau în spitale de stat:  
Contractantul/Asiguratul trebuie să informeze Asigurătorul 
despre producerea Evenimentului asigurat, în termen de 
maximum 10 zile lucrătoare de la externare sau de la 
stabilirea diagnosticului. Anunţul poate fi făcut prin e-
mail/poştă prin completarea  formularului standard pus la 
dispoziție de către Asigurător, semnat de Asigurat, însoțit de 
documentele menționate în formular care atestă 
producerea evenimentului.  
Asigurătorul are dreptul de a refuza plata Indemnizației de 
asigurare în cazul în care nu se respectă prevederile 
Contractului de Asigurare sau nu sunt prezentate 
documentele menționate mai jos, dacă din această cauză nu 
a putut stabili împrejurările producerii Evenimentului 
asigurat.  
Spitalizarea sau intervenţia chirurgicală poate avea loc în 
spitalele din rețeaua medicală NN. 



 

 

Lista spitalelor și clinicilor din Rețeaua medicală NN este 
disponibilă pe site-ul oficial NN Asigurări de Viață S.A. – 
www.nn.ro/reteauamedicala. 
Înainte de data internării în Spital, Asiguratul are obligaţia de 
a solicita Asigurătorului scrisoarea de preautorizare pe 
adresa de e-mail Evenimenteasigurate@nn.ro, scrisoare 
care confirmă calitatea sa de asigurat şi în care este 
menţionată suma care urmează să fie acoperită prin 
intermediul poliţei de asigurare de grup. Indemnizația de 
asigurare aferentă intervenţiei chirurgicale va fi decontată 
direct de către Asigurător, către Spital. Costurile serviciilor 
medicale neacoperite de asigurare sau neautorizate de către 
Asigurător vor fi suportate de către Asigurat care le va plăti 
direct Spitalului. 
Asiguratul trimite documentele solicitate către Asigurător 
prin email şi în maximum 48 de ore, după primirea tuturor 
informațiilor solicitate, Asigurătorul va trimite Asiguratului 
scrisoarea de preautorizare sau refuzul autorizării prealabile 
a Evenimentului asigurat. 
În situaţia în care Asiguratul nu solicită Asigurătorului 
scrisoarea de preautorizare sau în situația în care 
spitalizarea și/sau intervenţia chirurgicală nu are/au loc în 
spitalele din rețeaua medicală NN, costurile serviciilor 
medicale vor fi acoperite integral de către Asigurat, urmând 
ca acesta să contacteze Asigurătorul pentru decontarea 
cheltuielilor, în limitele şi condiţiile poliţei de asigurare. 
NN Asigurări de Viață, va solicita Furnizorului de servicii 
medicale următoarele informații:  
• copia actului de identitate a Asiguratului;  
• copia recomandării spitalizării/intervenției chirurgicale și 
datele de contact ale medicului care recomandă 
tratamentul;  
• copia rezultatelor consulturilor și investigațiilor efectuate 
pentru stabilirea diagnosticului (de exemplu: investigații 
radiologice, analize, certificate medicale);  
• istoricul medical al Asiguratului (copie fișă medicală 
personală);  
• în caz de Accident, copia documentelor medicale care 
atestă producerea accidentului.  
Prin semnarea prezentelor condiții contractuale, 
Contractantul este de acord ca orice actualizare/modificare 
a Rețelei medicale NN să vă fie comunicată prin intermediul 
paginii de internet a NN Asigurări de Viață S.A, la adresa 
www.nn.ro/reteauamedicala. 
4.3. În scopul anunțării evenimentului și întocmirii dosarului 
de daună Contractantul/Asiguratul se obligă să transmită 
Asigurătorului următoarele documente:  
a) Copia actului de identitate al Asiguratului – semnată de 
Asigurat;  
b) Copie completă după foaia de observație din spital a 
Asiguratului;  
c) Copia biletului de ieșire din spital;  
d) Documente justificative de decontare emise de către 
Furnizorii de servicii medicale pentru serviciile medicale 
oferite Asiguratului (facturi, chitanţe, bonuri etc); 
e) Copia completă a fișei de consultații medicale întocmită 
de către medicul de familie;  
f) Documente medicale referitoare la istoricul medical care 
să cuprindă data apariției primelor simptome ale afecțiunii și 
data diagnosticării acesteia;  

g) Certificat de analiză toxicologică a Asiguratului în cazul în 
care aceasta a fost impusă prin lege;  
h) Copii traduse în limba română după documente emise de 
către autorități legal competente dacă evenimentul s-a 
produs în afara teritoriului României;  
i) Documente emise de către autorităţile competente, care 
să ateste împrejurările producerii Accidentului/Orice alte 
documente emise de către autorități legal competente, care 
să ateste împrejurările producerii Accidentului și care sunt 
solicitate de către Asigurător pentru a determina legalitatea 
plății sau pentru a determina nivelul corespunzător al 
Indemnizației.  
4.4. Detalii referitoare la procedura de evaluare a 
evenimentului asigurat se pot obține la numărul de telefon 
sau adresa de e-mail comunicate de către Asigurător în 
cuprinsul Condiţiilor Generale ale Contractului de Asigurare. 
 
Art. 5 – Perioada de aşteptare 
5.1. Prezenta componentă de asigurare are o perioadă de 
așteptare de 3 luni numai în cazul spitalizării şi/sau a 
intervențiilor chirurgicale cauzate de o îmbolnăvire, 
perioadă în care evenimentul asigurat nu va fi despăgubit. 
Perioada de așteptare se calculează începând de la Data 
începerii contractului, menționată ca atare în cadrul Poliței 
de asigurare. În cazul creșterii sumei asigurate perioada de 
așteptare se reaplică, pentru diferența de sumă asigurată.  
 
Art. 6. Excluderi  
6.1. Toate excluderile prevăzute în Art.13 al Condițiilor 
Generale ale Contractului de Asigurare se aplică în mod 
corespunzător și prezentelor Condiții Specifice.  
6.2. Asigurătorul nu acoperă riscul pentru spitalizări şi/sau 
intervențiile chirurgicale survenite, direct sau indirect, ca 
urmare a/pentru:  
a) tentativei de suicid sau uneiacțiuni de auto-vătămare/ 
automutilare;  
b) participării Asiguratului la competiții, acțiuni hazardate, 
antrenamente, sporturi sau activități recreative care implică 
riscuri serioase cum ar fi, de exemplu - dar fără a se limita la 
- parapantism, parașutism, planorism, deltaplanorism, 
acrobație aeriană sau skydiving, acrobație, sporturi cu 
motor, cascadorie, speologie, scufundări sub 40 m, escalada 
și alpinismul montan, săriturile cu coarda elastică etc.;  
c) aviația, într-un alt mod decât ca pasager sau membru al 
echipajului pe o linie cu licență;  
d) oricărei acțiuni a asiguratului sub influența alcoolului, 
drogurilor, substanțelor toxice sau narcotice, consumului de 
substanțe farmaceutice în conflict cu cele prescrise sau fără 
prescripție medicală pe numele Asiguratului;  
e) conducerii unui vehicul fără permis de conducere;  
f) boli psihice;  
g) HIV/SIDA: infecția cu HIV sau orice stare din cauza SIDA;  
h) efectuarea tratamentelor de chirurgiei plastice sau 
procedurilor cosmetice, cu excepția celor rezultate în urma 
unui accident care a survenit pe perioada de valabilitate a 
componentei de asigurare;  
i) corecția deficiențelor de vedere sau de refracție, cu 
excepția celor rezultate în urma unui accident care a 
survenit pe perioada de valabilitate a componentei de 
asigurare;  



 

 

j) tratamentul anomaliilor congenitale sau consecințelor 
acestora;  
k) tratamente dentare și stomatologice, cu excepția celor 
rezultate în urma unui accident care a survenit pe perioada 
de valabilitate a componentei de asigurare;  
l) tratamentul arsurilor de gradul I;  
m) consulturi sau controale de rutină ale stării de sănătate;  
n) tratamentul pentru infertilitate, inseminare artificială, 
avort indus sau spontan;  
o) sarcina, complicațiil sarcinii și nașterii;  
p) procedurilor/tehnicilor de tratament efectuate fără 
indicație medicală. 
q) tratamentul unei afecțiuni pre-existente datei de intrare 
în vigoare a Contractului de Asigurare;  
r) orice fel de tratament efectuat în centre de tratament de 
durată precum geriatrice, pentru convalescență, de 
recuperare, pentru reabilitare etc.;  
s) tratamentul chirurgical al obezității;  
t) intervenții chirurgicale pentru afecțiuni localizate la nivelul 
țesutului cutanat şi subcutanat;  
u) orice altă intervenție chirurgicală care nu se regăsește în 
Anexă.  
 
Art. 6. Definiții  
Toți termenii definiți în Art. 17 al Condițiilor Generale ale 
Contractului de Asigurare sunt valabili și în cazul acestor 
Condiții Specifice, exceptând termenii definiți mai jos: 
 

Decontare Modalitatea de plată utilizată de 
Asigurător pentru achitarea serviciilor 
medicale acoperite prin Contractul de 
Asigurare (conform anexei la prezentele 
condiții specifice) către Asigurat sau către 
Furnizorul de servicii medicale din rețeaua 
agreată, dupa ce acestea au fost prestate 
Asiguratului. 

Intervenție 
chirurgicală 

Procedură sau tehnică medicală efectuată 
asupra Asiguratului într-un spital, de către 
un medic specialist într-o disciplină 
chirurgicală, cuprinsă integral din punct de 
vedere calendaristic în cadrul duratei de 
valabilitate a prezentei componente de 
asigurare și care este considerată necesară 
de către un medic specialist pentru 
vindecarea sau ameliorarea unei boli sau 
vătămări corporale suferite de Asigurat. 
Procedura sau tehnica medicală trebuie să 
implice o incizie și să fie efectuată sub o 
anestezie locală sau generală, de către un 
medic chirurg cu drept de liberă practică, 
în prezența unui medic anestezist. 

Spital Instituție sanitară care îndeplinește 
concomitent următoarele cerințe:  

• Funcționează în temeiul legii, în cadrul 
sistemului medical public sau privat și în 
condiții de deplină autorizare și/sau 
acreditare;  
• Acordă permanent asistență medicală de 
specialitate (pentru diagnosticul și 
tratamentul medical sau chirurgical al 
persoanelor bolnave sau accidentate) prin 
personal calificat: medici specialiști și 
asistenți medicali cu diplomă recunoscută 
și cu drept de exercitare a profesiei;  
• Dispune de echipamente și instrumente 
adecvate efectuării procedurilor specifice 
de diagnostic și tratament;  
• Ține o evidență clară a pacienților 
internați, cu menționarea evoluției zilnice 
și a procedurilor terapeutice care se 
execută pentru fiecare pacient.  
Nu se consideră a fi spital:  
• Instituții destinate îngrijirii alcoolicilor 
sau persoanelor dependente de droguri;  
• Sanatorii (balneo-climaterice, TBC, 
recuperare neuro-psihomotorie);  
• Instituții pentru tratarea bolilor psihice;  
• Instituții de reabilitare;  
• Azile pentru bătrâni. 

Spitalizare Orice perioadă de internare într-un spital a 
Asiguratului, perioadă considerată de către 
un medic specialist necesară pentru 
ameliorarea sau vindecarea unei boli sau a 
unei vătămări corporale suferite de 
Asigurat și care este cuprinsă integral, din 
punct de vedere calendaristic, în cadrul 
duratei de valabilitate a prezentei 
componente de asigurare. 

O zi de 
spitalizare 

Intervalul de 24 ore petrecut de către 
Asigurat în spital. Prima zi de spitalizare, 
care începe la ora de internare a 
Asiguratului, odată cu luarea în evidență ca 
atare a acestuia de către spital și se 
termină la orele 24.00 ale aceleiași zile, 
este calculată ca o zi de spitalizare 
întreagă. Ultima zi de spitalizare care 
începe la ora 0.00 și se termină la 
momentul externării se consideră o zi de 
spitalizare întreagă. 

 
Art. 7. Prezentele Condiții Specifice intră în vigoare de la 
data de 15.05.2020 și se vor aplica Contractelor încheiate 
după această dată, care au ataşată prezenta componentă de 
asigurare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Lupaș-Țicu 
Director Arie Marketing și Operațiuni 

 
 

Gerke Anno Witteveen 
Director Executiv Financiar 

 NN Asigurări de Viață S.A. 
C.U.I. 9100488 



 

 

 
Anexa 1. Lista intervențiilor chirurgicale 
 
 
Nr. 
crt.  Lista intervențiilor și procedurilor chirurgicale  Plată % 

1 Excizia majoră de țesut cerebral, Emisferectomie  50 
2 Excizia majoră de țesut cerebral, Lobectomie cerebrală totală  50 
3 Excizia majoră de țesut cerebral, Lobectomie cerebrală parțială  50 
4 Excizia majoră de țesut cerebral cu craniotomie  50 
5 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al lobului frontal  50 
6 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al lobului temporal  25 
7 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al lobului parietal  25 
8 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al lobului occipital  25 
9 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al cerebelului  25 

10 Excizia leziunii țesutului cerebral al trunchiului cerebral  25 
11 Excizia leziunii țesutului cerebral, Alta procedura specificată  25 
12 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Leucotomie stereotactică  25 
13 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Ablația stereotactică a țesutului talamusului  25 
14 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Ablația stereotactică a țesutului globus pallidus  25 
15 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Ablația stereotactică a țesutului trunchiului cerebral  25 
16 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Alta procedura specificată  25 
17 Drenarea leziunii țesutului cerebral, Drenarea abcesului țesutului cerebral  25 
18 Drenarea leziunii țesutului cerebral, Evacuarea hematomului din lobul temporal al creierului  25 
19 Drenarea leziunii țesutului cerebral, Evacuarea hematomului din cerebel  25 

20 
Drenarea leziunii țesutului cerebral, Evacuarea hematomului intracerebral nespecificata in alta 
parte  25 

21 Drenarea leziunii țesutului cerebral, Alta procedura specificată  25 
22 Neurostimularea creierului, Implantarea unui neurostimulator în creier  25 
23 Neurostimularea creierului, Menținerea neurostimulatorului în creier  25 
24 Operație asupra neurostimulatorului din creier nespecificata in alta parte  25 
25 Inserția de electrozi de neurostimulare în creier  25 
26 Neurostimularea creierului  25 
27 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Ventriculocisternostomie  37 
28 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Crearea unei anastomoze ventriculovasculare  37 
29 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Crearea unui șunt ventriculopleural  37 
30 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Crearea unui șunt ventriculoperitoneal  37 

31 
Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Crearea unui rezervor subcutanat de lichid 
cefalorahidian  37 

32 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Alta procedura specificată  37 

33 
Operații terapeutice endoscopice asupra ventriculului cerebral, Extirparea endoscopică a leziunii 
ventriculului cerebral  12 

34 Operații terapeutice endoscopice asupra ventriculului cerebral, Alta procedura specificată  12 
35 Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală primară la nivelul nervului facial (vii)  25 
36 Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală secundară la nivelul nervului facial (vii)  25 

37 
Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală la nivelul nervului facial (vii) nespecificata 
in alta parte  25 

38 
Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală primară la nivelul nervului cranian 
nespecificata in alta parte  25 

39 
Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală secundară la nivelul nervului cranian 
nespecificata in alta parte  25 

40 
Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală la nivelul nervului cranian nespecificata in 
alta parte  25 

41 Grefă la nivelul nervului cranian, Alta procedura specificată  25 
42 Extirparea extracraniană a nervului vag (x), Vagotomia tronculară extracraniană  25 
43 Extirparea extracraniană a nervului vag (x), Vagotomia gastrică proximală  25 
44 Extirparea extracraniană a nervului vag (x), Vagotomia extracraniană selectivă  25 



 

 

45 Extirparea extracraniană a nervului vag (x), Alta specificată  25 
46 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului optic (ii)  25 
47 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului oculomotor (iii)  25 
48 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului trigemen (v)  25 
49 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului facial (vii)  25 
50 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului auditiv (viii)  25 
51 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului glosofaringian (ix)  25 
52 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului vag (x)  25 
53 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului cranian specificat nespecificata in alta parte  25 
54 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului optic (ii)  12 
55 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului oculomotor (iii)  12 
56 Explorarea a nervului cranian, Extrapolarea nervului trigemen (v)  12 
57 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului facial (vii)  12 
58 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului auditiv (viii)  12 
59 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului glosofaringian (ix)  12 
60 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului vag (x)  12 
61 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului cranian nespecificata in alta parte  12 
62 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii meningelui cortexului cerebral  37 
63 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii meningelui crestei sfenoide a craniului  37 
64 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii meningelui regiunii cerebrale subfrontale  37 
65 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii meningelui regiunii cerebrale parasagitale  37 
66 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii coasei creierului  37 
67 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii cortului cerebelului  37 
68 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Alta procedura specificată  37 
69 Repararea durei, Repararea meningoencefalocelului  37 
70 Repararea durei, Repararea durei fosei craniene anterioare  37 
71 Repararea durei, Repararea durei fosei craniene mediane  37 
72 Repararea durei, Repararea durei fosei craniene posterioare  37 
73 Repararea durei, Repararea durei bolții craniene  37 
74 Repararea durei, Alta procedura specificată  37 
75 Drenarea spațiului extradural, Evacuarea hematomului extradural  25 
76 Drenarea spațiului extradural, Alta procedura specificată  25 
77 Drenarea spațiului subdural, Evacuarea hematomului subdural  25 
78 Drenarea spațiului subdural, Drenarea abcesului spațiului subdural  25 
79 Drenarea spațiului subdural, Alta procedura specificată  25 
80 Extirparea parțială a măduvei spinării, Cordectomia maduvei spinarii  25 
81 Extirparea parțială a măduvei spinării, Extirparea leziunii măduvei spinării  25 
82 Excizia leziunii măduvei spinării intramedulare  25 
83 Excizia leziunii măduvei spinării extradurale  25 
84 Extirparea parțială a măduvei spinării, Alta specificată  25 
85 Excizia nervului periferic, Sacrificarea totală a nervului periferic  12 
86 Excizia nervului periferic, Sacrificarea parțială a nervului periferic  12 
87 Excizia nervului periferic, Alta procedura specificată  12 
88 Repararea microchirurgicală a nervului periferic  12 

89 
Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul articulației radio-carpiene, Eliberarea tunelului 
carpian  12 

90 Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul încheieturii, Eliberarea canalului Guyon  12 
91 Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul articulației radio-carpiene, Alta specificată  12 
92 Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul gleznei, Eliberarea tunelului tarsian  12 
93 Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul gleznei, Alta procedura specificată  12 
94 Revizia eliberării nervului periferic  12 



 

 

95 Excizia glandei pituitare, Hipofizectomie trans-etmoidală  37 
96 Excizia glandei pituitare, Hipofizectomie trans-sfenoidală  37 
97 Excizia glandei pituitare, Hipofizectomie trans-septală  37 
98 Excizia glandei pituitare, Hipofizectomie trans-craniană  37 
99 Excizia glandei pituitare, Alta procedura specificată  37 

100 Distrugerea chirurgicala a glandei pituitare  37 
101 Operații asupra glandei pineale  25 
102 Excizia totală a glandei tiroide  25 
103 Excizia glandei paratiroide, Paratiroidectomie globală și transpoziția de țesut paratiroidian  25 
104 Excizia glandei paratiroide, Paratiroidectomie globală nespecificata in alta parte  25 
105 Excizia glandei paratiroide, Paratiroidectomie parțială și transpoziția de țesut paratiroidian  25 
106 Excizia glandei paratiroide, Paratiroidectomie parțială nespecificata in alta parte  25 
107 Excizia glandei paratiroide, Excizia leziunii glandei paratiroide  25 
108 Excizia glandei paratiroide, Alta procedura specificată  25 
109 Transplant glanda timus  25 
110 Excizia glandei timus, Timectomie trans-sternală  25 
111 Excizia glandei timus, Timectomie trans-cervicală  25 
112 Excizia glandei timus, Alta procedura specificată  25 
113 Excizia glandei suprarenale, Suprarenalectomie bilaterală și transpoziția de țesut suprarenal  25 
114 Excizia glandei suprarenale, Suprarenalectomie bilaterală nespecificata in alta parte  25 
115 Excizia glandei suprarenale, Suprarenalectomie unilaterală  25 
116 Excizia glandei suprarenale, Suprarenalectomie parțială  25 
117 Excizia glandei suprarenale, Alta procedura specificată  25 

118 
Excizia totală a sânului, Mastectomie totală și excizia ambilor mușchi pectorali și a unei părți din 
peretele toracic  25 

119 
Excizia totală a sânului, Mastectomie totală și excizia ambilor mușchi pectorali nespecificata in alta 
parte  25 

120 Excizia totală a sânului, Mastectomie totală și excizia mușchiului pectoralis minor  25 
121 Excizia totală a sânului, Mastectomie totală nespecificata in alta parte  25 
122 Excizia totală a sânului, Mastectomie subcutanată  25 
123 Excizia totală a sânului, Alta procedura specificată  25 
124 Altă excizie a sânului, Sectorectomia sanului  12 
125 Altă excizie a sânului, Excizia parțială a sânului nespecificata in alta parte  12 
126 Altă excizie a sânului, Excizia leziunii sânului  12 
127 Altă excizie a sânului, Alta procedura specificată  12 
128 Hemitiroidectomie  12 
129 Incizie la nivelul sânului, Drenarea leziunii sânului  5 
130 Incizie la nivelul sânului, Capsulotomia sânului  5 
131 Incizie la nivelul sânului, Explorarea sânului  5 
132 Incizie la nivelul sânului, Alta procedura specificată  5 
133 Excizia totală a ochiului  25 
134 Operații asupra mamelonului  12 
135 Operații asupra mamelonului, Excizia mamelonului  12 
136 Operații asupra mamelonului, Extirparea leziunii mamelonului  12 
137 Operații asupra mamelonului, Alta procedura specificată  12 
138 Incizie la nivelul orbitei  5 
139 Operații ale cantusului  5 
140 Extirparea leziunii palpebrale  5 
141 Corectarea deformației palpebrale  5 
142 Corectarea ptozei palpebrale  5 
143 Incizie la nivelul pleoapei  5 
144 Operații asupra glandei lacrimale  5 



 

 

145 Conexiune între aparatul lacrimal și nas  5 
146 Operații asupra canalului nazo-lacrimal  5 
147 Extirparea leziunii de conjunctivă  5 
148 Repararea conjunctivei  5 
149 Incizie la nivelul conjunctivei  5 
150 Extirparea leziunii de cornee  5 
151 Incizie la nivelul corneei  5 
152 Excizia sclerei  5 
153 Operații de încovoiere pentru lipirea retinei  5 
154 Operații de filtrare asupra irisului  5 
155 Incizie la nivelul irisului  5 
156 Extirparea corpului ciliar  5 
157 Extracția extracapsulară a cristalinului  5 
158 Extracția intracapsulară a cristalinului  5 
159 Incizie la nivelul capsulei cristalinului  5 
160 Inserția protezei cristalinului  5 
161 Operații asupra corpului vitros  5 
162 Fotocoagularea retinei în vederea desprinderii  5 
163 Distructia leziunii retinei  5 
164 Distrugerea leziunii subretinale  5 
165 Operații asupra segmentului posterior al ochiului  5 
166 Extirparea leziunii urechii externe  5 
167 Repararea timpanului  5 
168 Drenarea urechii medii  5 
169 Excizia totală a faringelui  50 
170 Excizia totală a laringelui  50 
171 Transplant plămân (numai primitor)  50 
172 Reconstrucția lanțului oscioarelor urechii medii  12 
173 Extirparea leziunii urechii medii  12 
174 Excizia nasului, Excizia totală a nasului  5 
175 Excizia nasului, Alta procedura specificată  5 
176 Operații asupra cornetului nazal  5 
177 Operații asupra cornetului nazal, Diatermie submucoasă pentru cornetul nazal  5 
178 Operații asupra cornetului nazal, Excizia cornetului nazal nespecificata in alta parte  5 
179 Operații asupra cornetului nazal, Excizia leziunii cornetului nazal nespecificata in alta parte  5 
180 Operații asupra cornetului nazal, Alta procedura specificată  5 
181 Operații asupra sinusului sfenoid, Drenajul sinusului sfenoid  5 
182 Repararea sinusului sfenoid  5 
183 Operații asupra sinusului sfenoid, Alta procedura specificată  5 
184 Operații asupra unui sinus nazal nespecificat, Excizia sinusului nazal nespecificata in alta parte  5 

185 
Operații asupra unui sinus nazal nespecificat, Excizia leziunii sinusului nazal nespecificata in alta 
parte  5 

186 
Operații asupra unui sinus nazal nespecificat, Rinotomie laterală în sinusul nazal nespecificata in 
alta parte  5 

187 Operații asupra unui sinus sfenoid nespecificat, Alta procedura specificată  5 
188 Operații asupra vegetației adenoide, Adenoidectomie totală  5 
189 Operații asupra vegetației adenoide, Alta procedura specificată  5 
190 Alte operații pe cale deschisă asupra faringelui, Excizia pe cale deschisă a leziunii de faringe  5 
191 Alte operații pe cale deschisă asupra faringelui, Operații asupra pungii faringiene  5 
192 Alte operații pe cale deschisă asupra faringelui, Alta procedura specificată  5 
193 Reconstrucția laringelui, Reconstrucția laringo-traheală utilizând grefă de cartilaj  25 



 

 

194 Reconstrucția laringelui, Laringo-traheoplastie nespecificata in alta parte  25 
195 Reconstrucția laringelui, Divizarea stenozei laringelui și inserția unei proteze în laringe  25 
196 Reconstrucția laringelui, Alta procedura specificată  25 
197 Extirparea endoscopică micro-terapeutică a leziunii laringelui cu ajutorul laserului  5 
198 Excizia parțială a traheii, Excizia pe cale deschisă a leziunii de trahee  25 
199 Excizia parțială a traheii, Alta procedura specificată  25 
200 Așezarea pe cale deschisă a protezei în trahee  12 

201 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Rezecția 
endoscopică prin fibră optică a leziunii tractului respirator inferior  5 

202 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Distrugerea 
endoscopică cu laser prin fibră optică a leziunii tractului respirator inferior  5 

203 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Distrugerea 
endoscopică prin fibră optică a leziunii tractului respirator inferior nespecificata in alta parte  5 

204 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Îndepărtarea 
endoscopică prin fibră optică a corpului străin din tractul respirator inferior  5 

205 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Alta 
procedura specificată  5 

206 

Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid, Rezecția endoscopică a leziunii tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid  5 

207 

Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid, Distrugerea endoscopică cu laser a leziunii tractului respirator inferior utilizând 
un bronhoscop rigid  5 

208 

Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid, Distrugerea endoscopică a leziunii tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid  5 

209 

Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid, Îndepărtarea endoscopică a corpului străin din tractul respirator inferior utilizând 
un bronhoscop rigid  5 

210 
Operații terapeutice endoscopice asupra tractului respirator inferior utilizând un bronhoscop rigid, 
Alta procedura specificată  5 

211 Excizia totală a limbii  50 
212 Excizia parțială a limbii  25 
213 Excizia plămânului, Pneumonectomie totală  25 
214 Excizia plămânului, Bilobectomie pulmonară  25 
215 Excizia plămânului, Lobectomie pulmonară  25 
216 Excizia plămânului, Excizia unui segment pulmonar  25 
217 Excizia plămânului, Lobectomie pulmonară parțială nespecificata in alta parte  25 
218 Reducția volumului pulmonar  25 
219 Excizia plămânului, Alta procedura specificată  25 
220 Extirparea pe cale deschisă a plămânului, Excizia pe cale deschisă a leziunii pulmonare  25 

221 
Extirparea pe cale deschisă a leziunii pulmonare, Rezectia deschisă a leziunii pulmonare 
nespecificata in alta parte  25 

222 Extirparea pe cale deschisă a leziunii pulmonare, Alta procedura specificată  25 
223 Extirparea leziunii debolta palatina  5 
224 Excizia amigdalei  5 
225 Excizia amigdalei, Tonsilectomie bilaterală prin ghilotinare  5 
226 Excizia amigdalei, Tonsilectomie bilaterală cu laser  5 
227 Excizia amigdalei, Excizia bilaterală a amigdalei nespecificata in alta parte  5 
228 Excizia amigdalei, Excizia amigdalei linguale  5 
229 Excizia amigdalei, Alta procedura specificată  5 
230 Excizia glandei salivare, Excizia totală a glandei parotide  25 
231 Excizia glandei salivare, Excizia parțială a glandei parotide  25 
232 Excizia glandei salivare, Excizia glandei parotide nespecificata in alta parte  25 



 

 

233 Excizia glandei salivare, Excizia glandei submandibulare  25 
234 Excizia glandei salivare, Excizia glandei sublinguale  25 
235 Excizia glandei salivare, Alta procedura specificată  25 
236 Extirparea leziunii glandei salivare, Excizia leziunii glandei parotide  5 
237 Extirparea leziunii glandei salivare, Excizia leziunii glandei submandibulare  10 
238 Extirparea leziunii glandei salivare, Excizia leziunii glandei sublinguale  5 
239 Extirparea leziunii glandei salivare, Excizia leziunii glandei salivare nespecificata in alta parte  5 
240 Extirparea leziunii glandei salivare, Rezectia leziunii glandei salivare  5 
241 Extirparea leziunii glandei salivare, Alta procedura specificată  5 
242 Incizie la nivelul glandei salivare, Incizie la nivelul glandei parotide  5 
243 Incizie la nivelul glandei salivare, Incizie la nivelul glandei submandibulare  5 
244 Incizie la nivelul glandei salivare, Incizie la nivelul glandei sublinguale  5 
245 Incizie la nivelul glandei salivare, Alta procedura specificată  5 
246 Transpoziția canalului salivar, Transpoziția canalului parotid  5 
247 Transpoziția canalului salivar, Transpoziția canalului submandibular  5 
248 Transpoziția canalului salivar, Alta procedura specificată  5 

249 
Extracția pe cale deschisă de calcul din canalul salivar, Extracția pe cale deschisă de calcul din 
canalul parotid  5 

250 
Extracția pe cale deschisă de calcul din canalul salivar, Extracția pe cale deschisă de calcul din 
canalul submandibular  5 

251 Extracția pe cale deschisă de calcul din canalul salivar, Alta procedura specificată  5 
252 Ligaturarea canalului salivar, Ligaturarea canalului parotid  5 
253 Ligaturarea canalului salivar, Ligaturarea canalului submandibular  5 
254 Ligaturarea canalului salivar, Alta procedura specificată  5 
255 Operații pe cale deschisă asupra canalului salivar  5 
256 Dilatarea canalului salivar, Dilatarea canalului parotid  5 
257 Dilatarea canalului salivar, Dilatarea canalului submandibular  5 
258 Dilatarea canalului salivar, Alta procedura specificată  5 
259 Excizia esofagului și stomacului, Esofagogastrectomie și anastomoza esofagului la stomac  25 
260 Excizia esofagului și stomacului, Esofagogastrectomie și anastomoza esofagului la jejunul transpus  25 

261 
Excizia esofagului și stomacului, Esofagogastrectomie și anastomoza esofagului la jejun 
nespecificata in alta parte  25 

262 Excizia esofagului și stomacului, Alta procedura specificată  25 
263 Excizia totală a esofagului, Esofagectomie totală și anastomoza faringelui la stomac  50 
264 Excizia totală a esofagului, Esofagectomie totală și interpunerea jejunului atașat microvascular  50 
265 Excizia totală a esofagului, Esofagectomie totală și interpunerea jejunului nespecificata in alta parte  50 
266 Excizia totală a esofagului, Esofagectomie totală și interpunerea colonului nespecificata in alta parte  50 
267 Excizia totală a esofagului, Alta procedura specificată  50 
268 Excizia parțială a esofagului, Esofagectomie parțială și anastomoza esofagului de un capăt la altul  25 
269 Excizia parțială a esofagului, Esofagectomie parțială și interpunerea jejunului atașat microvascular  50 
270 Excizia parțială a esofagului, Esofagectomie parțială și anastomoza esofagului la jejunul transpus  25 

271 
Excizia parțială a esofagului, Esofagectomie parțială și anastomoza esofagului la jejun nespecificata 
in alta parte  25 

272 
Excizia totală a esofagului, Esofagectomie parțială și interpunerea colonului nespecificata in alta 
parte  25 

273 Excizia parțială a esofagului, Alta procedura specificată  25 
274 Extirparea pe cale deschisă a leziunii esofagiene  12 
275 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin anastomoza esofagului la esofag  50 
276 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin anastomoza esofagului la stomac  50 
277 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin anastomoza interpunerea jejunului atașat microvascular  50 
278 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin interpunerea jejunului nespecificata in alta parte  50 

279 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin interpunerea colonului atașat microvascular  50 
280 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin interpunerea colonului nespecificata in alta parte  50 
281 Bypass esofagian, Alta procedura specificată  50 



 

 

282 Repararea herniei diafragmatice, Repararea hiatului esofagian utilizând abordul toracic  25 

283 
Repararea herniei diafragmatice, Repararea herniei diafragmatice utilizând abordul toracic 
nespecificata in alta parte  25 

284 Repararea herniei diafragmatice, Repararea hiatului esofagian utilizând abordul abdominal  25 

285 
Repararea herniei diafragmatice, Repararea herniei diafragmatice utilizând abordul abdominal 
nespecificata in alta parte  25 

286 Repararea herniei diafragmatice, Alta procedura specificată  25 
287 Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și excizia țesutului înconjurător  50 
288 Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și anastomoza esofagului la duoden  50 
289 Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și interpunerea jejunului  50 
290 Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și anastomoza esofagului la jejunul transpus  50 

291 
Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și anastomoza esofagului la jejun nespecificata in 
alta parte  50 

292 Excizia totală a stomacului, Alta procedura specificată  50 
293 Conectarea stomacului la duoden, Conversie din anastomoza anterioară a stomacului la duoden  12 
294 Conectarea stomacului la duoden, Bypass stomacal prin anastomoza esofagului la duoden  12 
295 Conectarea stomacului la duoden, Bypass stomacal prin anastomoza stomacului la duoden  12 
296 Conectarea stomacului la duoden, Alta procedura specificată  12 

297 
Conectarea stomacului la jejunul transpus, Conversie din anastomoza anterioară a stomacului la 
jejunul transpus  12 

298 
Conectarea stomacului la jejunul transpus, Bypass stomacal prin anastomoza stomacului la jejunul 
transpus  12 

299 
Conectarea stomacului la jejunul transpus, Conversie la anastomoza stomacului prin jejunul 
transpus  12 

300 Conectarea stomacului la jejunul transpus, Alta procedura specificată  12 
301 Incizie la nivelul pilorului, Piloromiotomie  25 
302 Incizie la nivelul pilorului, Repararea atreziei congenitale de pilor  25 
303 Incizie la nivelul pilorului, Piloroplastie nespecificata in alta parte  25 
304 Incizie la nivelul pilorului, Revizia piloroplastiei  25 
305 Incizie la nivelul pilorului, Închiderea piloroplastiei  25 
306 Incizie la nivelul pilorului, Dilatarea pe cale deschisă a pilorului  25 
307 Incizie la nivelul pilorului, Alta procedura specificată  25 
308 Excizia duodenului, Gastroduodenectomie  50 
309 Excizia duodenului, Excizia totală a duodenului  50 
310 Excizia duodenului, Excizia parțială a duodenului  50 
311 Excizia duodenului, Alta procedura specificată  50 
312 Extirparea pe cale deschisă a leziunii duodenale, Excizia leziunii duodenale  25 
313 Extirparea pe cale deschisă a leziunii duodenale, Distrugerea pe cale deschisă a leziunii duodenale  25 
314 Extirparea pe cale deschisă a leziunii duodenale, Alta procedura specificată  25 
315 Bypass duodenal, Bypass duodenal prin anastomoza stomacului la jejun  50 
316 Bypass duodenal, Bypass duodenal prin anastomoza duodenului la duoden  50 
317 Bypass duodenal, Bypass duodenal prin anastomoza duodenului la jejun  50 
318 Bypass duodenal, Bypass duodenal prin anastomoza duodenului la colon  50 
319 Bypass duodenal, Alta procedura specificată  50 
320 Excizia jejunului, Jejunectomie totală și anastomoza stomacului până la ileon  50 
321 Excizia jejunului, Jejunectomie totală și anastomoza duodenului până la ileon  50 
322 Excizia jejunului, Jejunectomie totală și anastomoza duodenului până la colon  50 
323 Excizia jejunului, Jejunectomie parțială și anastomoza jejunului până la ileon  50 

324 Excizia jejunului, Jejunectomie parțială și anastomoza duodenului până la colon  50 
325 Excizia jejunului, Alta procedura specificată  50 
326 Extirparea leziunii de jejun, Excizia leziunii de jejun  25 
327 Extirparea leziunii de jejun, Alta procedura specificată  25 
328 Bypass de jejun, Bypass de jejun prin anastomoza jejunului la jejun  50 



 

 

329 Bypass de jejun, Bypass de jejun prin anastomoza jejunului la ileon  50 
330 Bypass de jejun, Bypass de jejun prin anastomoza jejunului la colon  50 
331 Bypass de jejun, Alta procedura specificată  50 
332 Transplantarea ileonului  50 
333 Excizia ileonului, Ileectomie și anastomoza stomacului până la ileon  50 
334 Excizia ileonului, Ileectomie și anastomoza duodenului până la ileon  50 
335 Excizia ileonului, Ileectomie și anastomoza ileonului până la ileon  50 
336 Excizia ileonului, Ileectomie și anastomoza ileonului până la colon  50 
337 Excizia ileon, Alta procedura specificată  50 
338 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de ileon, Excizia diverticulului Meckel  25 
339 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de ileon, Excizia leziunii de ileon nespecificata in alta parte  25 
340 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de ileon, Distrugerea pe cale deschisă a leziunii de ileon  25 
341 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de ileon, Alta procedura specificată  25 
342 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza jejunului la ileon  50 
343 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza ileonului la ileon  50 
344 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza ileonului la cec  50 
345 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza ileonului la colonul transversal  50 
346 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza ileonului la colon nespecificata in alta parte  50 
347 Comutare duodenală  50 
348 Excizia ileonului, Alta procedura specificată  50 
349 Excizia totală a colonului și rectului, Panproctocolectomie si ileostomie  50 

350 
Excizia totală a colonului și rectului, Panproctocolectomie și anastomoza ileonului la anus și crearea 
pungii  50 

351 
Excizia totală a colonului și rectului, Panproctocolectomie și anastomoza ileonului la anus 
nespecificata in alta parte  50 

352 Excizia totală a colonului și rectului, Alta procedura specificată  50 
353 Excizia totală a colonului, Colectomie totală și anastomoza ileonului la rect  50 
354 Excizia totală a colonului, Colectomie totală și ileostomie și crearea fistulei rectale  50 
355 Excizia totală a colonului, Colectomie totală și ileostomie nespecificata in alta parte  50 
356 Excizia totală a colonului, Alta procedura specificată  50 

357 
Excizia extinsă a hemicolonului drept, Hemicolectomie dreaptă extinsă și anastomoză de la un capăt 
la altul  50 

358 
Excizia extinsă a hemicolonului drept, Hemicolectomie dreaptă extinsă și anastomoza ileonului la 
colon  50 

359 
Excizia extinsă a hemicolonului drept, Hemicolectomie dreaptă extinsă și anastomoză nespecificata 
in alta parte  50 

360 Excizia extinsă a hemicolonului drept, Hemicolectomie dreaptă extinsă și ileostomie  50 
361 Excizia extinsă a hemicolonului drept, Alta procedura specificată  50 
362 Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și anastomoză de la un capăt la altul  50 
363 Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și anastomoza ileonului până la colon  50 
364 Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și anastomoză nespecificata in alta parte  50 
365 Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și ileostomie  50 

366 
Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și exteriorizarea intestinului nespecificata in 
alta parte  50 

367 Excizia colonului transversal, Alta procedura specificată  50 

368 
Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și anastomoza de la un capăt la altul a 
colonului la rect  50 

369 
Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și anastomoza de la un capăt la altul a 
colonului la colon  50 

370 Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și anastomoză nespecificata in alta parte  50 
371 Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și ileostomie  50 

372 
Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și exteriorizarea intestinului nespecificata in 
alta parte  50 

373 Excizia hemicolonului stâng, Alta procedura specificată  50 



 

 

374 
Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și anastomoza de la un capăt la altul a ileonului la 
rect  50 

375 Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și anastomoza colonului la rect  50 
376 Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și anastomoză nespecificata in alta parte  50 
377 Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și ileostomie  50 

378 
Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și exteriorizarea intestinului nespecificata in alta 
parte  50 

379 Excizia colonului sigmoid, Alta procedura specificată  50 
380 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza ileonului la colon  50 
381 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza cecului la colonul sigmoid  50 
382 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza colonului transversal la colonul sigmoid  50 
383 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza colonului transversal la rect  50 
384 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza colonului la rect nespecificata in alta parte  50 
385 Bypass de colon, Alta procedura specificată  50 
386 Extirparea endoscopică a leziunii de colon  5 
387 Extirparea endoscopică a leziunii de intestin inferior utilizând un sigmoidoscop cu fibră optică  5 
388 Extirparea endoscopică a leziunii de colon sigmoid utilizând un sigmoidoscop rigid  5 
389 Excizia subtotală a colonului și rectului și crearea pungii colonice și anastomoza colonului la anus  12 
390 Excizia subtotală a colonului și rectului și crearea pungii colonice nespecificata in alta parte  12 
391 Excizia subtotală a colonului și crearea pungii colonice și anastomoza colonului la rect  12 
392 Excizia subtotală a colonului și crearea pungii colonice nespecificata in alta parte  12 
393 Altă excizie subtotală a colonului specificata  12 
394 Excizia rectului, Excizia abdominoperineală a rectului și colostomie terminală  50 
395 Excizia rectului, Proctectomie și anastomoza colonului la anus  50 
396 Excizia rectului, Rezecția anterioară a rectului și anastomoza colonului la rect utilizând cleme  50 
397 Excizia rectului, Rezecția anterioară a rectului și anastomoză nespecificata in alta parte  50 
398 Excizia rectului, Rectosigmoidectomie și închiderea pungii rectale și exteriorizarea intestinului  50 
399 Excizia rectului, Rezecția anterioară a rectului și exteriorizarea intestinului  50 
400 Rezecția perineală a rectului  50 
401 Excizia rectului, Alta procedura specificată  50 
402 Fixarea rectului pentru prolaps, Fixarea anterioară a rectului  5 
403 Fixarea rectului pentru prolaps, Fixarea posterioară a rectului utilizând material protetic  5 
404 Fixarea rectului pentru prolaps, Fixarea posterioară a rectului nespecificata in alta parte  5 
405 Fixarea rectului pentru prolaps, Fixarea rectului utilizând fascia lata  5 
406 Fixarea rectului pentru prolaps, Alta procedura specificată  5 
407 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Excizia trans-sfincterică a mucoasei rectului  5 
408 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Excizia trans-sfincterică a leziunii d 5 
409 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Distrugerea trans-sfincterică a leziunii de rect  5 
410 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Anastomoza trans-sfincterică a colonului la anus  5 
411 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Alta procedura specificată  5 
412 Alte operații asupra rectului prin anus  5 
413 Operații perineale pentru prolapsul rectal, Inserția suturii circulare în jurul sfincterului perianal  25 

414 
Operații perineale pentru prolapsul rectal, Plierea perineală a mușchilor levator ani și sfincterelor 
anale  25 

415 
Operații perineale pentru prolapsul de rect, Excizia prolapsului mucoasei rectale nespecificata in 
alta parte  25 

416 
Operații perineale pentru prolapsul de rect, Repararea perineală a prolapsului rectal nespecificata 
in alta parte  25 

417 Operații perineale pentru prolapsul rectal, Alta procedura specificată  25 
418 Excizia anusului  50 
419 Excizia leziunii anale, Excizia de polip anal  50 
420 Excizia leziunii anale, Excizia de papilom epitelial anal  50 
421 Excizia leziunii anale, Alta procedura specificată  50 
422 Distrugerea leziunii anale  50 
423 Repararea anusului, Repararea posterioară a sfincterului anal  12 
424 Repararea anusului, Repararea anterioară a sfincterului anal  12 
425 Repararea anusului, Alta procedura specificată  12 



 

 

426 Apendicectomie  12 
427 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de colon  12 
428 Excizia de hemoroid  5 
429 Distrugerea de hemoroid  5 
430 Dilatarea sfincterului anal  5 
431 Operații asupra regiunii perianale   5 
432 Operații asupra anusului  5 
433 Drenare prin regiunea perianală, Drenarea abcesului ischiorectal  5 
434 Drenare prin regiunea perianală, Drenarea abcesului perianal  5 
435 Drenare prin regiunea perianal, Drenarea abcesului perirectal  5 
436 Drenare prin regiunea perianală, Alta procedura specificată  5 
437 Excizia sinusului pilonidal  5 
438 Excizia parțială a ficatului, Hemihepatectomie dreaptă  37 
439 Excizia parțială a ficatului, Hemihepatectomie stângă  37 
440 Excizia parțială a ficatului, Rezecția unui segment de ficat  37 
441 Hemihepatectomie dreaptă extinsă  37 
442 Hemihepatectomie stângă extinsă  37 
443 Excizia parțială a ficatului, Alta procedura specificată  37 
444 Extirparea leziunii hepatice, Excizia leziunii hepatice  12 
445 Extirparea leziunii hepatice, Distrugerea leziunii hepatice  12 
446 Excizia de leziuni hepatice multiple  12 
447 Extirparea leziunii hepatice, Alta procedura specificată  12 

448 
Operații terapeutice endoscopice asupra ficatului utilizând un laparoscop, Îndepărtarea 
endoscopică a unui calcul din ficat utilizând un laparoscop  5 

449 
Operații terapeutice endoscopice asupra ficatului utilizând un laparoscop, Inserția endoscopică a 
unei canule în vezica biliară utilizând un laparoscop  5 

450 Operații terapeutice endoscopice asupra ficatului utilizând un laparoscop, Alta specificată  5 
451 Operații transluminale asupra unul vas de sânge hepatic  5 
452 Excizia vezicii biliare, Colecistectomie totală și excizia țesutului înconjurător  25 
453 Excizia vezicii biliare, Colecistectomie totală și explorarea canalului coledoc  25 
454 Excizia vezicii biliare, Colecistectomie totală  25 
455 Excizia vezicii biliare, Alta procedura specificată  25 
456 Incizie la nivelul vezicii biliare, Îndepărtarea pe cale deschisă a unui calcul din vezica biliară  12 
457 Incizie la nivelul vezicii biliare, Drenarea vezicii biliare  12 
458 Incizie la nivelul vezicii biliare, Drenarea țesutului care înconjoară vezica biliară  12 
459 Incizie la nivelul vezicii biliare, Alta procedura specificată  12 

460 
Excizia canalului biliar, Excizia ampulei lui Vater și replantarea canalului coledoc în interiorul 
duodenului  25 

461 Excizia canalului biliar, Excizia parțială a canalului biliar și anastomoza canalului biliar la duoden  25 
462 Excizia canalului biliar, Excizia parțială a canalului biliar și anastomoza canalului biliar la jejun  25 

463 
Excizia canalului biliar, Excizia parțială a canalului biliar și anastomoza de la un capăt la altul a 
canalului biliar  25 

464 Excizia canalelor biliare extrahepatice  25 
465 Excizia canalului biliar, Alta procedura specificată  25 
466 Transplantare ficat (numai primitor)  50 
467 Transplantare pancreas (numai primitor)  50 
468 Excizia totală a pancreasului, Pancreatectomie totală și excizia țesutului înconjurător  50 
469 Excizia totală a pancreasului, Pancreatectomie totală nespecificata in alta parte  50 
470 Excizia totală a pancreasului, Excizia pancreasului transplantat  50 
471 Excizia totală a pancreasului, Alta procedura specificată  50 
472 Excizia capului pancreasului, Pancreaticoduodenectomie și excizia țesutului înconjurător  50 
473 Excizia capului pancreasului, Pancreaticoduodenectomie și rezecția antrului stomacului  50 
474 Excizia capului pancreasului, Pancreaticoduodenectomie nespecificata in alta parte  50 



 

 

475 Excizia subtotală a capului pancreasului cu păstrarea duodenului și drenaj  50 
476 Excizia capului pancreasului, Alta procedura specificată  50 
477 Extirparea leziunii pancreatice  25 
478 Incizie la nivelul pancreasului, Alta procedura specificată  12 

479 
Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Drenare percutanată a leziunii pancreatice și 
inserția unui tub de citogastrostomie nespecificata in alta parte  5 

480 
Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Drenare percutanată a leziunii pancreatice și 
inserția unui dren extern temporar  5 

481 
Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Drenare percutanată a leziunii pancreatice 
nespecificata in alta parte  5 

482 Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Aspirare percutanată a leziunii pancreatice  5 
483 Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Alta procedura specificată  5 
484 Excizia totală a splinei  25 

485 
Corecția tetralogiei lui Fallot, Corecția tetralogiei lui Fallot utilizând un tub cu supapă pentru efluxul 
ventricular drept  50 

486 
Corecția tetralogiei lui Fallot, Corecția tetralogiei lui Fallot utilizând un tub pentru efluxul ventricular 
drept nespecificata in alta parte  50 

487 
Corecția tetralogiei lui Fallot, Corecția tetralogiei lui Fallot utilizând un bandaj pentru efluxul 
ventricular drept  50 

488 Repararea tetralogiei lui Fallot cu valvă pulmonară absentă  50 
489 Repararea atreziei pulmonare de tip Fallot cu colaterale aortopulmonare  50 
490 Corecția tetralogiei lui Fallot, Alta procedura specificată  50 

491 
Operații de inversie atrială pentru transpoziția vaselor mari, Reconstrucția atriului utilizând un 
bandaj atrial pentru transpoziția vaselor mari  50 

492 
Operații de inversie atrială pentru transpoziția vaselor mari, Reconstrucția atriului utilizând un 
perete atrial pentru transpoziția vaselor mari  50 

493 Operații de inversie atrială pentru transpoziția vaselor mari, Alta procedura specificată  50 

494 
Corecția conexiunii venoase pulmonare total anormale, Corecția conexiunii venoase pulmonare 
total anormale la vasul supracardiac  50 

495 
Corecția conexiunii venoase pulmonare total anormale, Corecția conexiunii venoase pulmonare 
total anormale la sinusul coronarian  50 

496 
Corecția conexiunii venoase pulmonare total anormale, Corecția conexiunii venoase pulmonare 
total anormale la vasul infradiafragmatic  50 

497 Corecția conexiunii venoase pulmonare total anormale, Alta procedura specificată  50 
498 Repararea ventriculului drept cu dublă cale ieșire, cu tunel intraventricular  50 
499 Repararea ventriculului drept cu dublă cale ieșire, de tip Fallot  50 
500 Repararea ventriculului drept cu dublă cale ieșire 50 
501 Repararea ventriculului stâng cu dublă cale ieșire  50 
502 Altă reparație specificată a unui ventricul cu dublă cale ieșire  50 

503 
Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea defectului de sept atrioventricular 
utilizând bandaje protetice duale  50 

504 
Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea defectului de sept atrioventricular 
utilizând un bandaj protetic nespecificata in alta parte  50 

505 
Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea defectului de sept atrioventricular 
utilizând o grefă tisulară  50 

506 Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea ostium primum persistent  50 

507 
Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea primară a defectului de sept 
atrioventricular nespecificata in alta parte  50 

508 Închiderea defectului de sept atrioventricular, Alta procedura specificată  50 

509 
Închiderea defectului de sept interatrial, Închiderea defectului de sept interatrial utilizând un 
bandaj protetic  50 

510 
Închiderea defectului de sept interatrial, Închiderea defectului de sept interatrial utilizând un 
bandaj pericardial  50 

511 
Închiderea defectului de sept interatrial, Închiderea defectului de sept interatrial utilizând o grefă 
tisulară nespecificata in alta parte  50 



 

 

512 
Închiderea defectului de sept interatrial, Închiderea primară a defectului de sept interatrial 
nespecificata in alta parte  50 

513 Închiderea defectului de sept interatrial, Alta procedura specificată  50 

514 
Închiderea defectului de sept interventricular, Închiderea defectului de sept interventricular 
utilizând un bandaj protetic  50 

515 
Închiderea defectului de sept interventricular, Închiderea defectului de sept interventricular 
utilizând un bandaj pericardial  50 

516 
Închiderea defectului de sept interventricular, Închiderea defectului de sept interventricular 
utilizând o grefă tisulară nespecificata in alta parte  50 

517 
Închiderea defectului de sept interventricular, Închiderea primară a defectului de sept 
interventricular nespecificata in alta parte  50 

518 Închiderea unor defecte multiple de sept interventricular  50 
519 Închiderea defectului de sept interventricular utilizând o proteză transluminală intraoperatorie  50 
520 Închiderea defectului de sept interventricular, Alta procedura specificată  50 

521 
Închiderea unui defect de sept cardiac nespecificat, Închiderea unui defect de sept cardiac utilizând 
un bandaj protetic nespecificata in alta parte  50 

522 
Închiderea unui defect de sept cardiac nespecificat, Închiderea unui defect de sept cardiac utilizând 
un bandaj pericardial nespecificata in alta parte  50 

523 
Închiderea unui defect de sept cardiac nespecificat, Închiderea primară a unui defect de sept 
cardiac nespecificata in alta parte  50 

524 Închiderea unui defect de sept cardiac nespecificat, Alta procedura specificată  50 
525 Închiderea transluminală percutanată a defectului de sept interventricular utilizând o proteză  25 

526 
Închiderea transluminală percutanată a defectului de sept interventricular nespecificata in alta 
parte  25 

527 Închiderea transluminală percutanată a defectului de sept interatrial utilizând o proteză  25 
528 Închiderea transluminală percutanată a defectului de sept interatrial nespecificata in alta parte  25 
529 Închiderea transluminală percutanată a defectului unui sept nespecificat utilizând o proteză  25 
530 Altă închiderea transluminală a defectului unui sept  25 

531 
Operații terapeutice transluminale asupra unui sept cardiac, Septostomie atrială transluminală 
percutanată cu balon  25 

532 
Operații terapeutice transluminale asupra unui sept cardiac, Septostomie atrială transluminală 
percutanată nespecificata in alta parte  25 

533 Închiderea transluminală percutanată a fenestrării de sept atrial cu o proteză  25 
534 Fenestrarea transluminală percutanată a septului atrial  25 
535 Închiderea transluminală percutanată a orificiului oval deschis cu o proteză  25 
536 Operații terapeutice transluminale asupra unui sept cardiac, Alta procedura specificată  25 
537 Crearea unui canal cardiac cu valvă, Crearea unui canal cu valvă între atriul și ventriculul inimii  25 

538 
Crearea unui canal cardiac cu valvă, Crearea unui canal cu valvă între atriul drept și artera 
pulmonară  25 

539 
Crearea unui canal cardiac cu valvă, Crearea unui canal cu valvă între ventriculul drept al inimii și 
artera pulmonară  25 

540 
Crearea unui canal cardiac cu valvă, Crearea unui canal cu valvă între ventriculul stâng al inimii și 
aortă  25 

541 Crearea unui canal cu valvă între ventriculul stâng al inimii și artera pulmonară  25 
542 Crearea unui canal cardiac cu valvă, Alta procedura specificată  25 

543 
Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între atriul și ventriculul inimii nespecificata in alta 
parte  25 

544 
Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între atriul drept și artera pulmonară nespecificata in 
alta parte  25 

545 
Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între ventriculul drept al inimii și artera pulmonară 
nespecificata in alta parte  25 

546 Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între ventriculul drept al inimii și vena cava  25 
547 Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între ventriculul stang al inimii și aorta  25 
548 Crearea altui canal cardiac, Alta procedura specificată  25 
549 Reconstructia atriului, Corectarea sinusului venos persistent  25 



 

 

550 Reconstructia atriului, Corectarea drenajului venos pulmonar parțial anormal  25 
551 Reparație de cor triatriatum  25 
552 Repararea anormalității sinusului coronar  25 
553 Înnoirea atriului, Alta procedura specificată  25 
554 Transplantare inimă (numai primitor)  50 
555 Transplantare inimă și plămân (numai primitor)  50 
556 Repararea plastică a valvei mitrale, Înlocuirea prin alogrefă a valvei mitrale  50 
557 Repararea plastică a valvei mitrale, Înlocuirea prin xenogrefă a valvei mitrale  50 
558 Repararea plastică a valvei mitrale, Înlocuirea protetică a valvei mitrale  50 
559 Repararea plastică a valvei mitrale, Înlocuirea valvei mitrale nespecificata in alta parte  50 
560 Repararea plastică a valvei mitrale, Valvuloplastie mitrală nespecificata in alta parte  50 
561 Repararea plastică a valvei mitrale, Alta procedura specificată  50 
562 Repararea plastică a valvei aortice, Înlocuirea prin alogrefă a valvei aortice  50 
563 Repararea plastică a valvei aortice, Înlocuirea prin xenogrefă a valvei aortice  50 
564 Repararea plastică a valvei aortice, Înlocuirea protetică a valvei aortice  50 
565 Repararea plastică a valvei aortice, Înlocuirea valvei aortice nespecificata in alta parte  50 
566 Repararea plastică a valvei aortice, Valvuloplastie aortică nespecificata in alta parte  50 
567 Repararea plastică a valvei aortice, Alta procedura specificată  50 
568 Repararea plastică a valvei tricuspide, Înlocuirea prin alogrefă a valvei tricuspide  50 
569 Repararea plastică a valvei tricuspide, Înlocuirea prin xenogrefă a valvei tricuspide  50 
570 Repararea plastică a valvei tricuspide, Înlocuirea protetică a valvei tricuspide  50 
571 Repararea plastică a valvei tricuspide, Înlocuirea valvei tricuspide nespecificata in alta parte  50 
572 Repararea plastică a valvei tricuspide, Valvuloplastie tricuspidă nespecificata in alta parte  50 
573 Repararea plastică a valvei tricuspide, Alta procedura specificată  50 
574 Repararea plastică a valvei pulmonare, Înlocuirea prin alogrefă a valvei pulmonare  50 
575 Repararea plastică a valvei pulmonare, Înlocuirea prin xenogrefă a valvei pulmonare  50 
576 Repararea plastică a valvei pulmonare, Înlocuirea protetică a valvei pulmonare  50 
577 Repararea plastică a valvei pulmonare, Înlocuirea valvei pulmonare nespecificata in alta parte  50 
578 Repararea plastică a valvei pulmonare, Valvuloplastie pulmonară nespecificata in alta parte  50 
579 Repararea plastică a valvei pulmonare, Alta procedura specificată  50 
580 Valvectomie tricuspidă  12 
581 Valvectomie pulmonară  12 
582 Altă excizie specificată a unei valve a inimii  12 

583 
Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Infundibulectomie a inimii 
utilizând un bandaj  12 

584 
Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Infundibulectomie a inimii 
nespecificata in alta parte  12 

585 
Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Repararea stenozei sub-
aortice  12 

586 
Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Repararea stenozei supra-
aortice  12 

587 Excizia inelului supramitral  12 
588 Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Alta procedura specificată  12 

589 
Înlocuirea grefei de venă safenă a arterei coronare, Înlocuirea grefei de venă safenă a unei artere 
coronare  50 

590 
Înlocuirea grefei de venă safenă a arterei coronare, Înlocuirea grefei de venă safenă a două artere 
coronare   50 

591 
Înlocuirea grefei de venă safenă a arterei coronare, Înlocuirea grefei de venă safenă a trei artere 
coronare  50 

592 
Înlocuirea grefei de venă safenă a arterei coronare, Înlocuirea grefei de venă safenă a patru sau mai 
multe artere coronare  50 

593 Înlocuirea autogrefei unei artere coronare nespecificata in alta parte  50 
594 Înlocuirea autogrefei a două artere coronare nespecificata in alta parte  50 
595 Înlocuirea autogrefei a trei artere coronare nespecificata in alta parte  50 



 

 

596 Înlocuirea autogrefei a patru sau mai multe artere coronare nespecificata in alta parte  50 
597 Înlocuirea autogrefei arterei coronare, Alta procedura specificată  50 
598 Înlocuirea alogrefei a două artere coronare (numai primitor)  50 
599 Înlocuirea alogrefei a trei artere coronare (numai primitor) Î 50 
600 Înlocuirea alogrefei a patru sau mai multe artere coronare (numai primitor) 50 
601 Înlocuirea alogrefei arterei coronare, Alta procedura specificată (numai primitor)  50 
602 Înlocuirea protetică a arterei coronare, Înlocuirea protetică a unei artere coronare  50 
603 Înlocuirea protetică a arterei coronare, Înlocuirea protetică a două artere coronare  50 
604 Înlocuirea protetică a arterei coronare, Înlocuirea protetică a trei artere coronare  50 
605 Înlocuirea protetică a arterei coronare, Înlocuirea protetică a patru sau mai multe artere coronare  50 
606 Conectarea arterei toracice la artera coronară  50 

607 
Operații transluminale de diagnosticare asupra arterei coronare, Angioscopie transluminală 
percutanată  5 

608 Ecografie intravasculară a arterei coronare  5 
609 Operații transluminale de diagnosticare asupra arterei coronare, Alta procedura specificată  5 

610 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Ablația pe cale deschisă a nodului 
atrioventricular  25 

611 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Excizia epicardială a focusului 
ritmogenic  25 

612 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Excizia endocardială a focusului 
ritmogenic  25 

613 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Divizarea pe cale deschisă a căii 
auxiliare din interiorul inimii  25 

614 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Divizarea pe cale deschisă a 
sistemului conductor al inimii nespecificata in alta parte  25 

615 Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Alta procedura specificată  25 

616 
Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Implantarea unui sistem intravenos de stimulare 
cardiacă  12 

617 
Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Reașezarea unui conductor al sistemului 
intravenos de stimulare cardiacă  12 

618 
Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Reînnoirea sistemului intravenos de stimulare 
cardiacă  12 

619 
Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Îndepărtarea sistemului intravenos de stimulare 
cardiacă  12 

620 Implantarea unui sistem intravenos de stimulare cardiacă, cu o singură cameră  12 
621 Implantarea unui sistem intravenos de stimulare cardiacă, cu două camere  12 
622 Implantarea unui sistem intravenos de stimulare cardiacă biventricular   12 
623 Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Alta procedura specificată  12 

624 
Cateterizarea inimii, Cateterizarea unei combinații a părților dreaptă și stângă ale inimii 
nespecificata in alta parte  5 

625 Cateterizarea inimii, Cateterizarea părții drepte a inimii nespecificata in alta parte  5 
626 Cateterizarea inimii, Cateterizarea părții stângi a inimii nespecificata in alta parte  5 
627 Cateterizarea părții stângi a inimii prin intermediul puncționării atriale trans-septale  5 
628 Cateterizarea inimii, Alta procedura specificată  5 
629 Excizia pericardului, Excizia leziunii de pericard  50 
630 Excizia pericardului, Alta procedura specificată  50 
631 Incizie la nivelul pericardului, Eliberarea adeziunilor de pericard  37 
632 Incizie la nivelul pericardului, Fenestrarea pericardului  37 
633 Incizie la nivelul pericardului, Alta procedura specificată  37 
634 Pericardiocenteză transluminală percutanată  12 
635 Altă drenare transluminală specificată a pericardului  12 

636 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Corectarea truncus 
arteriosus persistent  50 

637 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Aplicarea unei benzi la 
nivelul truncus arteriosus persistent  50 



 

 

638 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Repararea hemitruncus 
arteriosus  50 

639 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Închiderea ferestrei 
aortopulmonare  50 

640 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Alta procedura 
specificată  50 

641 Corectarea pe cale deschisă a ductus arteriosus deschis, Divizarea ductus arteriosus deschis  25 
642 Corectarea pe cale deschisă a ductus arteriosus deschis, Divizarea ductus arteriosus deschis  25 

643 
Corectarea pe cale deschisă a ductus arteriosus deschis, Închiderea ductus arteriosus deschis 
nespecificata in alta parte  25 

644 Corectarea pe cale deschisă a ductus arteriosus deschis, Alta procedura specificată  25 
645 Operații pe cale deschisă asupra ambelor artere pulmonare  50 

646 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la aortă, utilizând o proteză tubulară de 
interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare principale de la aorta ascendentă, 
utilizând interpunerea  50 

647 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la aortă, utilizând o proteză tubulară de 
interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare drepte de la aorta ascendentă, utilizând 
interpunerea  50 

648 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la aortă, utilizând o proteză tubulară de 
interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare stângi de la aorta ascendentă, utilizând 
interpunerea  50 

649 
Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la aortă, utilizând o proteză tubulară de 
interpunere, Alta procedura specificată  50 

650 Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei ferestre aortopulmonare  50 

651 
Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei anastomoze la artera pulmonară 
principală de la aorta ascendentă nespecificata in alta parte  50 

652 
Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei anastomoze la artera pulmonară 
dreaptă de la aorta ascendentă nespecificata in alta parte  50 

653 
Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei anastomoze la artera pulmonară 
stângă de la aorta descendentă nespecificata in alta parte  50 

654 
Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei anastomoze la artera pulmonară de la 
aortă nespecificata in alta parte  50 

655 Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Alta procedura specificată  50 

656 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la artera subclaviculară, utilizând o proteză 
tubulară de interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare drepte de la artera 
subclaviculară dreaptă  50 

657 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la artera subclaviculară, utilizând o proteză 
tubulară de interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare stângi de la artera 
subclaviculară stângi  50 

658 
Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la artera subclaviculară, utilizând o proteză 
tubulară de interpunere, Alta procedura specificată  50 

659 
Altă conectare la artera pulmonară de la artera subclaviculară, Crearea unei anastomoze la artera 
pulmonară dreaptă de la artera subclaviculară dreaptă nespecificata in alta parte  50 

660 
Altă conectare la artera pulmonară de la artera subclaviculară, Crearea unei anastomoze la artera 
pulmonară stângă de la artera subclaviculară stângă nespecificata in alta parte  50 

661 
Altă conectare la artera pulmonară de la artera subclaviculară, Crearea unei anastomoze la artera 
pulmonară de la artera subclaviculară nespecificata in alta parte  50 

662 
Dilatarea transluminală percutanată cu balon a anastomozei dintre artera pulmonară și artera 
subclaviculară  50 

663 Ocluzia transluminală percutanată a anastomozei dintre artera pulmonară și artera subclaviculară  50 
664 Altă conectare la artera pulmonară de la artera subclaviculară, Alta procedura specificată  50 
665 Repararea arterei pulmonare, Repararea arterei pulmonare utilizând o proteză  50 
666 Repararea arterei pulmonare, Repararea arterei pulmonare utilizând un bandaj  50 
667 Repararea arterei pulmonare, Repararea arterei pulmonare anormale nespecificata in alta parte  50 
668 Repararea arterei pulmonare, Alta procedura specificată  50 

669 
Operații transluminale asupra arterei pulmonare, Embolectomie transluminală percutanată a 
arterei pulmonare   12 



 

 

670 
Operații transluminale asupra arterei pulmonare, Embolizare transluminală percutanată a arterei 
pulmonare  12 

671 Angioplastie transluminală percutanată, cu balon și tăiere, a arterei pulmonare  12 
672 Angioplastie transluminală percutanată cu balon a arterei pulmonare  12 
673 Angioplastie transluminală percutanată cu balon și stentarea arterei pulmonare  12 
674 Operații transluminale asupra arterei pulmonare, Alta procedura specificată  12 

675 
Bypass-ul extraanatomic al aortei, Bypass de urgență al aortei prin anastomoza arterei axilare la 
artera femurală  50 

676 
Bypass-ul extraanatomic al aortei, Bypass-ul aortei prin anastomoza arterei axilare la artera 
femurală nespecificata in alta parte  50 

677 Bypass-ul extraanatomic al aortei, Alta procedura specificată  50 

678 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă ascendentă cu anevrism prin anastomoza   50 

679 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă toracică cu anevrism prin anastomoza  50 

680 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă abdominală suprarenală cu anevrism prin anastomoză   50 

681 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă abdominală infrarenală cu anevrism prin anastomoză   50 

682 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă abdominală cu anevrism prin anastomoza   50 

683 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei bifurcații 
aortice cu anevrism prin anastomoza aortei la artera iliacă   50 

684 Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Alta procedura specificată  50 

685 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă ascendentă cu 
anevrism prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

686 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă toracică cu 
anevrism prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

687 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă abdominală 
suprarenală cu anevrism prin anastomoza aortei  50 

688 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă abdominală 
infrarenală cu anevrism prin anastomoza aortei  50 

689 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă abdominală cu 
anevrism prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

690 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unei bifurcații aortice cu anevrism prin 
anastomoza aortei la artera iliacă nespecificata in alta parte  50 

691 Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Alta procedura specificată  50 

692 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
ascendentă prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

693 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
toracică prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

694 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
abdominală suprarenală prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

695 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
abdominală infrarenală prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

696 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
abdominală prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

697 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al bifurcației aortice prin 
anastomoza aortei la artera iliacă nespecificata in alta parte  50 

698 Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Alta procedura specificată  50 

699 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă ascendentă prin anastomoza 
aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

700 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă toracică prin anastomoza aortei 
la aortă nespecificata in alta parte 50 

701 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă abdominală suprarenală prin 
anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 



 

 

702 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă abdominală infrarenală prin 
anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

703 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă abdominală prin anastomoza 
aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

704 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul bifurcației aortice prin anastomoza aortei la artera 
iliacă nespecificata in alta parte  50 

705 Alt bypass al unui segment aortic, Alta procedura specificată  50 
706 Repararea plastică a aortei, Repararea plastică a aortei și anastomoza de la un capăt la altul a aortei  50 
707 Repararea plastică a aortei, Repararea plastică a aortei utilizând un lambou subclavicular  50 
708 Repararea plastică a aortei, Repararea plastică a aortei utilizând o grefă tip bandaj  50 
709 Repararea plastică a aortei, Eliberarea inelului vascular al aortei  50 
710 Repararea plastică a aortei, Revizia reparării plastice aortei  50 
711 Repararea plastică a aortei și inserția unei grefe în formă de tub  50 
712 Repararea arcului aortic întrerupt  50 
713 Repararea plastică a aortei, Alta procedura specificată  50 
714 Operații transluminale asupra aortei, Angioplastie transluminală percutanată cu balon a aortei  25 

715 
Operații transluminale asupra aortei, Angioplastie transluminală percutanată a aortei nespecificata 
in alta parte  25 

716 Operații transluminale asupra aortei, Embolectomie transluminală percutanată a bifurcației aortice  25 
717 Operații transluminale asupra aortei, Alta procedura specificată  25 

718 
Operații transluminale asupra arterei carotide, Angioplastie transluminală percutanată a arterei 
carotide  25 

719 Repararea endovasculară a arterei carotide  25 
720 Operații transluminale asupra arterei carotide, Alta specificată  25 

721 
Operații transluminale asupra arterei cerebrale, Embolizare transluminală percutanată a arterei 
cerebrale  25 

722 Inserția transluminală percutanată a unui stent în interiorul arterei cerebrale  25 
723 Operații transluminale asupra arterei cerebrale, Alta procedura specificată  25 

724 
Operații transluminale asupra arterei subclacivulare, Angioplastie transluminală percutanată a 
arterei subclaviculare  25 

725 
Operații transluminale asupra arterei subclaviculare, Embolectomie transluminală percutanată a 
arterei subclaviculare  25 

726 
Operații transluminale asupra arterei subclaviculare, Embolizare transluminală percutanată a 
arterei subclaviculare  25 

727 Operații transluminale asupra arterei subclaviculare, Alta procedura specificată  25 

728 
Operații transluminale asupra arterei renale, Angioplastie transluminală percutanată a arterei 
renale  25 

729 
Operații transluminale asupra arterei renale, Embolectomie transluminală percutanată a arterei 
renale  25 

730 Operații transluminale asupra arterei renale, Embolizare transluminală percutanată a arterei renale  25 
731 Operații transluminale asupra arterei renale, Alta procedura specificată  25 

732 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere iliace 
comune cu anevrism prin anastomoza aortei  37 

733 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu 
anevrism prin anastomoza aortei la artera iliacă externă  37 

734 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere cu 
anevrism de la nivelul piciorului prin anastomoza aortei la artera iliacă comună  37 

735 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere cu 
anevrism de la nivelul piciorului prin anastomoza aortei la superficial  37 

736 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu 
anevrism prin anastomoza arterei iliace la artera iliacă  37 

737 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere cu 
anevrism de la nivelul piciorului prin anastomoza arterei iliace la artera femurală  37 

738 Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Alta procedura specificată  37 



 

 

739 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

740 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

741 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale  37 

742 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale  37 

743 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

744 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

745 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

746 Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Alta proceduraspecificată  37 

747 
Operații transluminale asupra arterei femurale, Angioplastie transluminală percutanată a arterei 
femurale  25 

748 
Operații transluminale asupra arterei femurale, Embolectomie transluminală percutanată a arterei 
femurale  25 

749 
Operații transluminale asupra arterei femurale, Embolizare transluminală percutanată a arterei 
femurale  25 

750 Operații transluminale asupra arterei femurale, Alta procedura specificată  25 
751 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt portocaval  25 
752 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt mezocaval  25 

753 
Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt portosistemic nespecificata 
in alta parte  25 

754 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt splenorenal distal  25 
755 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt splenorenal proximal  25 
756 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Alta procedura specificată  25 
757 Ligaturarea unei vene varicoase de la nivelul piciorului, Ligaturarea unei vene safene lungi  5 
758 Ligaturarea unei vene varicoase de la nivelul piciorului, Ligaturarea unei vene safene scurte  5 

759 
Ligaturarea unei vene varicoase de la nivelul piciorului, Ligaturarea unei vene varicoase recurente 
de la nivelul piciorului  5 

760 Ligaturarea unei vene varicoase de la nivelul piciorului, Alta procedura specificată  5 
761 Stripping-ul unei vene varicoase de la nivelul piciorului  5 
762 Transplantare rinichi (numai primitor)  50 
763 Extirparea pe cale deschisă a leziunii stomacale  25 
764 Excizia totală a rinichiului, Nefrectomie și excizia țesutului perirenal  12 
765 Excizia totală a rinichiului, Nefroureterectomie nespecificata in alta parte  12 
766 Excizia totală a rinichiului, Excizia unei jumătăți de rinichi în formă de potcoavă  12 
767 Excizia totală a rinichiului, Nefrectomie nespecificata in alta parte  12 
768 Excizia totală a rinichiului, Alta procedura specificată  12 
769 Repararea pe cale deschisă a rinichiului, Pieloplastie pe cale deschisă  37 
770 Repararea pe cale deschisă a rinichiului, Alta procedura specificată  37 
771 Incizie la nivelul rinichiului, Îndepărtarea pe cale deschisă a unui calcul din rinichi  12 
772 Incizie la nivelul rinichiului, Alta procedura specificată  12 
773 Operații terapeutice endoscopice asupra unui calcul renal  5 
774 Alte operații terapeutice endoscopice asupra rinichiului  5 
775 Fragmentarea extracorporală a unui calcul renal  5 
776 Îndepărtarea endoscopică a unui calcul din ureter  5 
777 Excizia ureterului, Ureterectomie totală  12 
778 Excizia ureterului, Excizia unui segment de ureter  12 
779 Excizia ureterului, Alta procedura specificată  12 
780 Fragmentarea extracorporală a unui calcul de ureter  5 



 

 

781 Excizia totală a vezicii, Cistoprostatectomie  50 
782 Excizia totală a vezicii, Cistouretrectomie  50 
783 Excizia totală a vezicii, Cistectomie nespecificata in alta parte  50 
784 Excizia totală a vezicii, Cistectomie simplă  50 
785 Excizia totală a vezicii, Alta procedura specificată  50 
786 Excizia parțială a vezicii, Diverticulectomia vezicii  12 
787 Excizia parțială a vezicii, Alta procedura specificată  12 
788 Drenarea pe cale deschisă a vezicii, Uretrostomie perineală și drenarea vezicii  5 
789 Drenarea pe cale deschisă a vezicii, Cistostomie și inserția unui tub suprapubian în vezică  5 
790 Drenarea pe cale deschisă a vezicii, Alta procedura specificată  5 
791 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Excizia totală a prostatei și capsulei prostatei  5 
792 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Prostatectomie retropubiană  5 
793 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Prostatectomie transvezicală  5 
794 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Prostatectomie perineală  5 
795 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Alta procedura specificată  5 
796 Operații pe cale deschisă asupra prostatei  5 
797 Operații pe cale deschisă asupra colului vezical masculin  5 
798 Operații terapeutice endoscopice asupra colului vezical masculin  5 
799 Operații terapeutice endoscopice asupra prostatei  5 
800 Extirparea scrotului, Excizia scrotului 5 
801 Extirparea scrotului, Excizia leziunii de scrot  5 
802 Excizia scrotului, Alta procedura specificată  5 
803 Excizia bilaterală a testiculelor, Orhidectomie subcapsulară bilaterală  12 
804 Excizia bilaterală a testiculelor, Orhidectomie bilaterală nespecificata in alta parte  12 
805 Excizia bilaterală a testiculelor, Alta procedura specificată  12 
806 Altă excizie a testiculului, Orhidectomie subcapsulară nespecificata in alta parte  5 
807 Altă excizie a testiculului, Excizia unui testicul aberant  5 
808 Altă excizie a testiculului, Orhidectomie nespecificata in alta parte  5 
809 Altă excizie a testiculului, Alta procedura specificată  5 
810 Extirparea leziunii de testicul, Excizia leziunii de testicul  5 
811 Extirparea leziunii de testicul, Distrugerea leziunii de testicul  5 
812 Extirparea leziunii de testicul, Alta procedura specificată  5 
813 Operații asupra hidrocelului  5 
814 Operații asupra epididimului, Epididimectomie bilaterală  5 
815 Operații asupra epididimului, Epididimectomie unilaterală  5 
816 Operații asupra epididimului, Excizia leziunii de epididim  5 
817 Operații asupra epididimului, Alta procedura specificată  5 
818 Excizia vasului deferent, Vasectomie bilaterală  5 
819 Excizia vasului deferent, Ligaturarea vasului deferent nespecificata in alta parte  5 
820 Excizia vasului deferent, Alta procedura specificată  5 
821 Operații asupra varicocelului, Ligaturarea varicocelului  5 
822 Operații asupra varicocelul, Alta procedura specificată  5 
823 Operații asupra vezicii seminale  5 
824 Amputarea penisului, Amputarea totală a penisului  12 
825 Amputarea penisului, Amputarea parțială a penisului  12 
826 Amputarea penisului, Alta procedura specificată  12 
827 Extirparea leziunii peniene  5 

828 
Înlocuirea protetică hibridă primară a articulației umărului utilizând ciment nespecificata in alta 
parte  25 

829 
Conversia la înlocuirea protetică hibridă a articulației umărului utilizând ciment nespecificata in alta 
parte  25 



 

 

830 Înlocuirea protetică hibridă a articulației umărului utilizând ciment, Alta procedura specificată  25 
831 Rezecția scapulară extra-articulară cu reconstrucția umărului  25 
832 Altă reconstrucție complexă a umărului specificată  25 
833 Operații asupra glandei Bartholin, Excizia glandei Bartholin  5 
834 Operații asupra glandei Bartholin, Marsupializarea glandei Bartholin  5 
835 Excizia glandei Bartholin, Excizia leziunii glandei Bartholin  5 
836 Operații asupra glandei Bartholin, Operații asupra canalului Bartholin  5 
837 Operații asupra glandei Bartholin, Alta specificată  5 
838 Excizia vulvei, Excizia totală a vulvei  12 
839 Excizia vulvei, Excizia parțială a vulvei  12 
840 Excizia vulvei, Marsupializarea leziunii vulvei  12 
841 Excizia vulvei, Excizia leziunii vulvei nespecificata in alta parte  12 
842 Excizia vulvei, Alta procedura specificată  12 
843 Repararea vulvei  5 

844 
Repararea bolții vaginale, Repararea bolții vaginale utilizând abordul combinat abdominal și vaginal 
nespecificata in alta parte  5 

845 Repararea bolții vaginale, Sacrocolpopexie  5 

846 
Repararea bolții vaginale, Repararea bolții vaginale utilizând abordul abdominal nespecificata in alta 
parte  5 

847 
Repararea bolții vaginale, Repararea bolții vaginale utilizând abordul vaginal nespecificata in alta 
parte  5 

848 Repararea bolții vaginale cu meșă, utilizând abordul abdominal  5 
849 Repararea bolții vaginale cu meșă, utilizând abordul vaginal  5 
850 Repararea bolții vaginale, Alta procedura specificată  5 
851 Excizia vaginului, Colpectomie totală  12 
852 Excizia vaginului, Colpectomie parțială  12 
853 Excizia vaginului, Alta procedura specificată  12 
854 Excizia unei benzi a vaginului  5 
855 Extirparea leziunii vaginale  5 
856 Operații asupra pungii lui Douglas  5 
857 Excizia colului uterin, Amputarea colului uterin  12 
858 Excizia colului uterin, Excizia leziunii de col uterin  12 
859 Excizia colului uterin, Alta procedura specificată  12 
860 Distrugerea leziunii de col uterin  5 
861 Alte operații asupra colului uterin  5 
862 Chiuretaj uterin  5 
863 Excizia bilaterală a unei anexe a uterului, Ooforectomie bilaterală nespecificata in alta parte  12 
864 Excizia bilaterală a unei anexe a uterului, Alta procedura specificată  12 

865 
Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Salpingooforectomie unilaterală nespecificata in alta 
parte  12 

866 
Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Salpingooforectomie a trompei uterine solitare rămase și 
ovarului nespecificata in alta parte  12 

867 Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Salpingectomie unilaterală nespecificata in alta parte  12 

868 
Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Salpingectomie a trompei uterine solitare rămase 
nespecificata in alta parte  12 

869 Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Ooforectomie unilaterală nespecificata in alta parte  12 

870 
Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Ooforectomie a ovarului solitar rămas nespecificata in 
alta parte  12 

871 Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Alta procedura specificată  12 
872 Excizia parțială a ovarului, Excizia unei porțiuni de țesut în formă de pană de la nivelul ovarului  5 
873 Excizia parțială a ovarului, Excizia leziunii ovariene  5 
874 Excizia parțială a ovarului, Marsupializarea leziunii ovariene  5 



 

 

875 Excizia parțială a ovarului, Alta procedura specificată  5 
876 Distrugerea pe cale deschisă a leziunii ovariene, Cauterizarea pe cale deschisă a leziunii ovariene  5 
877 Distrugerea pe cale deschisă a leziunii ovariene, Alta procedura specificată  5 
878 Repararea ovarului, Replantarea ovarului  5 
879 Repararea ovarului, Fixarea ovarului nespecificata in alta parte  5 
880 Repararea ovarului, Sutura ovarului  5 
881 Repararea ovarului, Sutura rupturii de corpus luteum  5 
882 Repararea ovarului, Alta procedura specificată  5 
883 Operații pe cale deschisă asupra ovarului  5 
884 Operații terapeutice endoscopice asupra ovarului, Extirparea endoscopică a leziunii ovariene  5 
885 Operații terapeutice endoscopice asupra ovarului, Eliberarea endoscopică a adeziunilor ovariene  5 
886 Operații terapeutice endoscopice asupra ovarului, Drenarea endoscopică a unui chist ovarian  5 
887 Drilling ovarian (endoscopic)  5 
888 Operații terapeutice endoscopice asupra ovarului, Alta procedura specificată  5 
889 Excizie plastică de piele de la nivelul gâtului sau capului 5 
890 Excizie plastică de piele din peretele abdominal  5 
891 Excizie plastică de piele din alt loc 5 
892 Excizie controlată microscopic a unei leziuni epiteliale  5 
893 Grefă de piele cu păr la nivelul scalpului  5 
894 Grefă de piele cu păr la nivelul altui loc  5 
895 Grefă de mucoasă  5 
896 Grefarea de alt țesut pe piele  5 
897 Excizia parțială a peretelui toracic  25 
898 Excizia pe cale deschisă a pleurei 25 
899 Repararea unei rupturi de diafragmă, Repararea rupturii traumatice de diafragmă  25 
900 Repararea rupturii de diafragmă  25 

901 
Repararea primară a unei hernii inghinale, Repararea primară a unei hernii inghinale utilizând 
inserția de material natural  12 

902 
Repararea primară a unei hernii inghinale, Repararea primară a unei hernii inghinale utilizând 
inserția de material protetic  12 

903 Repararea primară a unei hernii inghinale, Repararea primară a unei hernii inghinale utilizând suturi  12 

904 
Repararea primară a unei hernii inghinale, Repararea primară a unei hernii inghinale și reducția 
herniei glisante  12 

905 Repararea primară a unei hernii inghinale, Alta procedura specificată  12 

906 
Repararea primară a unei hernii femurale, Repararea primară a unei hernii femurale utilizând 
inserția de material natural  12 

907 
Repararea primară a unei hernii femurale, Repararea primară a unei hernii femurale utilizând 
inserția de material protetic  12 

908 Repararea primară a unei hernii femurale, Repararea primară a unei hernii femurale utilizând suturi  12 
909 Repararea primară a unei hernii femurale, Alta procedura specificată 12 

910 
Repararea unei hernii femurale recurente, Repararea unei hernii femurale recurente utilizând 
inserția de material natural  12 

911 
Repararea unei hernii femurale recurente, Repararea unei hernii femurale recurente utilizând 
inserția de material protetic  12 

912 
Repararea unei hernii femurale recurente, Repararea unei hernii femurale recurente utilizând 
suturi  12 

913 Repararea unei hernii femurale recurente, Alta procedura specificată  12 

914 
Repararea unei hernii ombilicale, Repararea unei hernii ombilicale utilizând inserția de material 
natural  12 

915 
Repararea unei hernii ombilicale, Repararea unei hernii ombilicale utilizând inserția de material 
protetic  12 

916 Repararea unei hernii ombilicale, Repararea unei hernii ombilicale utilizând suturi  12 
917 Repararea unei hernii ombilicale, Alta procedura specificată  12 



 

 

918 
Repararea primară a unei hernii incizionale, Repararea primară a unei hernii incizionale utilizând 
inserția de material natural  12 

919 
Repararea primară a unei hernii incizionale, Repararea primară a unei hernii incizionale utilizând 
inserția de material protetic  12 

920 
Repararea primară a unei hernii incizionale, Repararea primară a unei hernii incizionale utilizând 
suturi  12 

921 Repararea primară a unei hernii incizionale, Alta procedura specificată  12 

922 
Repararea altei hernii a peretelui abdominal, Repararea unei hernii ventrale utilizând inserția de 
material natural  12 

923 
Repararea altei hernii a peretelui abdominal, Repararea unei hernii ventrale utilizând inserția de 
material protetic  12 

924 Repararea altei hernii a peretelui abdominal, Repararea unei hernii ventrale suturi  12 
925 Repararea altei hernii a peretelui abdominal, Alta procedura specificată  12 
926 Drenarea pe cale deschisă a peritoneului, Drenarea pe cale deschisă a abcesului subdiafragmatic  12 
927 Drenarea pe cale deschisă a peritoneului, Drenarea pe cale deschisă a abcesului pelvian  12 

928 
Drenarea pe cale deschisă a peritoneului, Drenarea pe cale deschisă a abcesului abdominal 
nespecificata in alta parte  12 

929 Drenarea pe cale deschisă a peritoneului, Alta procedura specificată  12 
930 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a brațului superior  5 
931 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a antebrațului  5 
932 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a coapsei  5 
933 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a compartimentului anterior al piciorului inferior  5 
934 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a compartimentului posterior al piciorului inferior  5 
935 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a piciorului nespecificata in alta parte  5 
936 Eliberarea fasciei, Alta procedura specificată  5 
937 Operații asupra fasciei  5 
938 Fixarea pe cale chirurgicală a fracturii de coloană vertebrală  50 
939 Excizia unui tendon, Sacrificarea tendonului  5 
940 Excizia unui tendon, Excizia leziunii de tendon  5 
941 Excizia unui tendon, Alta procedura specificată  5 

942 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale cervicale, Decompresie anterioară 
primară a coloanei vertebrale cervicale și fuziunea articulației coloanei vertebrale cervicale  25 

943 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale cervicale, Decompresie anterioară 
primară a coloanei vertebrale cervicale nespecificata in alta parte  25 

944 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale cervicale, Foraminotomie primară a 
coloanei vertebrale cervicale  25 

945 Corpectomie anterioară primară a coloanei vertebrale cervicale și reconstrucție  25 

946 
Decompresie primară a fosei posterioare și coloanei vertebrale cervicale superioare și 
Instrumentare  25 

947 
Decompresie primară a fosei posterioare și coloanei vertebrale cervicale superioare nespecificata in 
alta parte  25 

948 Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale cervicale, Alta procedura specificată  25 

949 
Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale toracice, Decompresie primară a coloanei 
vertebrale toracice și fuziunea articulației coloanei vertebrale toracice  25 

950 
Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale toracice, Decompresie primară a coloanei 
vertebrale toracice nespecificata in alta parte  25 

951 Corpectomie anterioară primară a coloanei vertebrale toracice și reconstrucție  25 
952 Corpectomie anterioară de revizie a coloanei vertebrale toracice și reconstrucție  25 
953 Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale toracice, Alta procedura specificată  25 

954 

Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Decompresie extinsă 
primară a coloanei vertebrale lombare și fuzionarea intertransversală a articulației coloanei 
vertebrale  25 

955 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Decompresie extinsă 
primară a coloanei vertebrale lombare nespecificata in alta parte  25 



 

 

956 

Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Decompresia posterioară 
primară a coloanei vertebrale lombare și fuzionarea intertransversală a articulației coloanei 
vertebrale  25 

957 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Laminectomie posterioară 
primară a coloanei vertebrale lombare  25 

958 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Decompresie posterioară 
primară a coloanei vertebrale lombare nespecificata in alta parte  25 

959 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Foraminotomie laterală 
primară a coloanei vertebrale  25 

960 Corpectomie anterioară primară a coloanei vertebrale și reconstrucție  25 
961 Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Alta specificată  25 

962 
Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale nespecificate, Decompresie primară a coloanei 
vertebrale și fuziunea articulației coloanei vertebrale nespecificata in alta parte  25 

963 
Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale nespecificate, Decompresie primară a coloanei 
vertebrale nespecificata in alta parte  25 

964 Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale nespecificate, Alta procedura specificată  25 

965 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară prin laminectomie a unui disc 
intervertebral cervical  25 

966 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară prin hemilaminectomie a unui 
disc intervertebral cervical  25 

967 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară prin fenestrare a unui disc 
intervertebral cervical  25 

968 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral cervical și fuzionarea intercorp a articulației coloanei vertebrale  25 

969 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral cervical nespecificata in alta parte  25 

970 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Microdiscectomie primară a unui disc 
intervertebral cervical  25 

971 Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Alta procedura specificată  25 

972 
Excizia primară a unui disc intervertebral toracic, Excizia primară anterolaterală a unui disc 
intervertebral toracic și grefă  25 

973 
Excizia primară a unui disc intervertebral toracic, Excizia primară anterolaterală a unui disc 
intervertebral toracic nespecificata in alta parte  25 

974 
Excizia primară a unui disc intervertebral toracic, Costotransversectomie primară a unui disc 
intervertebral toracic  25 

975 Excizia primară a unui disc intervertebral toracic, Alta procedura specificată  25 

976 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară prin laminectomie a unui disc 
intervertebral lombar  25 

977 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară prin fenestrare a unui disc 
intervertebral lombar  25 

978 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral lombar și fuzionarea intercorp a articulației coloanei vertebrale  25 

979 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral lombar nespecificata in alta parte  25 

980 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral lombar și fuzionarea posterioară a grefei articulației coloanei vertebrale  25 

981 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral lombar și instrumentarea posterioară  25 

982 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Microdiscectomie primară a unui disc 
intervertebral lombar  25 

983 Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Alta procedura specificată  25 
984 Înlocuirea protetică a unui disc intervertebral cervical  12 
985 Înlocuirea protetică a unui disc intervertebral toracic  12 
986 Înlocuirea protetică a unui disc intervertebral lombar  12 
987 Altă înlocuire protetică specificată a discului intervertebral  12 
988 Extirparea leziunii de coloană vertebrală, Excizia leziunii unei vertebre cervicale  12 



 

 

989 Extirparea leziunii de coloană vertebrală, Excizia leziunii unei vertebre toracice  12 
990 Extirparea leziunii de coloană vertebrală, Excizia leziunii unei vertebre lombare  12 
991 Extirparea leziunii de coloană vertebrală, Alta procedura specificată  12 

992 
Decompresia fracturii de coloană vertebrală, Decompresie complexă a fracturii de coloană 
vertebrală  12 

993 
Decompresia fracturii de coloană vertebrală, Decompresi a anterioară a fracturii de coloană 
vertebrală  12 

994 
Decompresia fracturii de coloană vertebrală, Decompresia posterioară a fracturii de coloană 
vertebrală  12 

995 Vertebroplastia fracturii de coloană vertebrală  12 
996 Decompresia fracturii de coloană vertebrală, Alta procedura specificată  12 
997 Transplant de măduvă osoasă (numai primitor)   50 
998 Înlocuirea protetică a osului, Înlocuirea protetică articulată a osului   12 
999 Înlocuirea endoprotetică masivă prin implantare a osului  12 

1000 Înlocuirea endoprotetică prin implantare a osului nespecificata in alta parte  12 
1001 Înlocuirea protetică a osului, Alta procedura specificată  12 

1002 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi intracapsulare a gâtului femurului și fixarea utilizând un cui sau un șurub  5 

1003 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi a osului lung și fixarea internă rigidă nespecificata in alta parte  5 

1004 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi a osului lung și fixarea internă flexibilă  5 

1005 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi a osului scurt și fixarea utilizând un șurub  5 

1006 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unui 
fragment de os și fixarea utilizând un șurub  5 

1007 Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Alta procedura specificată  5 

1008 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea externă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi de os și fixarea de schelet  5 

1009 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea externă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi de os și fixarea utilizând un sistem funcțional de fixare  5 

1010 Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea externă, Alta procedura specificată  5 
1011 Puncționarea terapeutică a osului, Introducerea de substanță terapeutică în interiorul osului  5 
1012 Puncționarea terapeutică a osului, Introducerea de substanță distructivă în interiorul osului  5 
1013 Puncționarea terapeutică a osului, Perforarea terapeutică a osului nespecificata in alta parte  5 
1014 Puncționarea terapeutică a osului, Alta procedura specificată  5 
1015 Înlocuirea protetică totală a articulației șoldului utilizând ciment  37 
1016 Înlocuirea protetică totală a articulației șoldului fără ciment 37 
1017 Înlocuirea protetică totală a articulației genunchiului utilizând ciment  37 
1018 Înlocuirea protetică totală a articulației genunchiului fără ciment  37 
1019 Înlocuirea protetică totală a altei articulații utilizând ciment  37 
1020 Înlocuirea protetică totală a altei articulații fără ciment  37 
1021 Înlocuirea protetică a capului femurului utilizând ciment  37 
1022 Înlocuirea protetică a capului femurului fără ciment  37 
1023 Înlocuirea protetică a capului humerusului utilizând ciment  37 
1024 Înlocuirea protetică a capului humerusului fără ciment  37 
1025 Reducția primară pe cale deschisă a dislocării traumatice a unei articulații  5 
1026 Operații terapeutice endoscopice asupra cavității altei articulații  5 
1027 Puncționarea unei articulații, Aspirarea articulației  5 
1028 Puncționarea unei articulații, Injectarea de substanță terapeutică în interiorul articulației  5 
1029 Puncționarea unei articulații, Injecție în interiorul articulației nespecificata in alta parte  5 
1030 Puncționarea unei articulații, Alta procedura specificată  5 
1031 Amputarea ambelor brațe  50 



 

 

1032 Amputarea ambelor picioare  50 
1033 Înlocuirea protetică hibridă a articulației șoldului utilizând o componentă acetabulară cimentată  37 
1034 Înlocuirea protetică hibridă a articulației șoldului utilizând o componentă femurală cimentată  37 
1035 Înlocuirea protetică totală a articulației umărului utilizând ciment  37 
1036 Înlocuirea protetică totală a articulației umărului fără ciment  37 
1037 Înlocuirea protetică totală a articulației umărului  37 
1038 Replantarea unui membru superior  37 
1039 Replantarea unui membru inferior  37 
1040 Amputarea unui braț la sau deasupra cotului  25 
1041 Amputarea unui picior la sau deasupra genunchiului  25 
1042 Implantarea unei proteze pentru un membru  12 
1043 Amputarea unui braț sub cot  12 
1044 Amputarea unui picior sub genunchi  12 
1045 Amputarea unei mâini  12 
1046 Amputarea unui picior  12 
1047 Histerectomie totala transabdiminala  25 
1048 Histerectomie totala transvaginala  12 
1049 Histerectomie subtotala (partiala)  12 
1050 Meniscectomie 12 
1051 Plastie ligamente incrucisate anterioare 12 
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Condiţii specifice componentă de asigurare Acoperire pentru spitalizare şi 
intervenţii chirurgicale din accident şi îmbolnăvire 

Asigurarea Voluntară de Sănătate de Grup 
 

Exemplar de returnat la sediul central 
 

Am primit condițiile contractuale: 
 

Nume  Semnătura  Data primirii  
 
 
Art. 1. Reguli introductive  
1.4. Condițiile Generale ale Contractului de Asigurare 
Voluntară de Sănătate de Grup (în continuare „Contractul de 
Asigurare”) sunt valabile și se aplică în mod corespunzător 
prezentelor Condiții Specifice.  
1.5. Prezentele Condiții Specifice constituie parte 
integrantă a Contractului de Asigurare al NN Asigurări de 
Viață S.A.  
1.6. Această componentă de asigurare acoperă spitalizarea 
şi intervenţiile chirurgicale din accident şi îmbolnăvire 
suferite de către Asigurat pe perioada de valabilitate a 
componentei de asigurare. 
 
Art. 2. Intrarea în vigoare a componentei de 
asigurare 
Prezenta componenta de asigurare intră în vigoare la în 
conformitate cu prevederile art. 6.1. din Condiţiile Generale. 
 
Art. 3. Încetarea componentei de asigurare  
3.1. Prezenta componentă de asigurare își încetează 
efectele de plin drept față de Contractant prin încetarea 
Contractului de Asigurare în conformitate cu prevederile 
Art. 8 al Condițiilor Generale ale Contractului de Asigurare.  
3.2. Prezenta componentă de asigurare își încetează 
efectele de plin drept față de Asigurat în următoarele 
situații:  
a) în urma și la data încetării calității de Asigurat, în 
conformitate cu prevederile Art. 9 al Condițiilor Generale ale 
Contractului de Asigurare;  
b) în urma și la data solicitării Contractantului. 
 
Art. 4. Plata Indemnizației de asigurare  
4.1. În cazul în care Asiguratul este spitalizat şi/sau suferă o 
intervenție chirurgicală pe durata de valabilitate a asigurării, 
Asigurătorul îi va plăti Indemnizația de asigurare, calculată 
după cum urmează: 
- suma menţionată în Certificatul Individual de Asigurare/zi 
de spitalizare.  Două zile din fiecare perioadă de spitalizare 
acoperită  sunt deduse din calculul Indemnizaţiei de 
spitalizare. În decursul unui an de asigurare, Asigurătorul va 
plăti indemnizația de spitalizare corespunzătoare numărului 
efectiv de zile de spitalizare, dar nu mai mult de 180 de zile 

de spitalizare în total sau 90 de zile de spitalizare pentru 
același eveniment asigurat. 
- suma rezultată prin aplicarea unui procent corespunzător 
asupra cuantumului Sumei Asigurate specificată în 
Certificatul Individual de Asigurare pentru componenta de 
Intervenții chirurgicale din îmbolnăvire și accident, conform 
Anexei 1 la prezentele Condiţii Specifice de asigurare. 
Această anexă este considerată exhaustivă și despăgubirile 
se vor limita la procedurile chirurgicale menționate în 
cuprinsul acesteia. Cuantumul maxim al Indemnizației 
plătibile de către Asigurător pentru interventii chirurgicale 
este maxim 100% din Suma Asigurată/an de asigurare 
aferentă componentei de Intervenții chirurgicale din 
îmbolnăvire și accident, specificată în Certificatul Individual 
de Asigurare. Două sau mai multe Intervenții chirurgicale 
efectuate sub aceeași anestezie vor fi considerate ca una 
singură și se va plăti Indemnizația corespunzătoare 
Intervenției chirurgicale cu cel mai mare procent din Suma 
asigurată.  
Două sau mai multe Intervenții chirurgicale efectuate în 
același timp, în aceeași zonă a corpului, vor genera plata 
Indemnizației corespunzătoare Intervenției chirurgicale cu 
cel mai mare procent din Suma asigurată.  
Intervențiile chirurgicale ce se efectuează în mai multe 
etape vor fi considerate ca una singură.  
4.2. Spitalizarea sau intervenția chirurgicală poate avea loc 
în spitale din afara rețelei medicale NN sau în spitale de stat:  
Contractantul/Asiguratul trebuie să informeze Asigurătorul 
despre producerea Evenimentului asigurat, în termen de 
maximum 10 zile lucrătoare de la externare sau de la 
stabilirea diagnosticului. Anunţul poate fi făcut prin e-
mail/poştă prin completarea  formularului standard pus la 
dispoziție de către Asigurător, semnat de Asigurat, însoțit de 
documentele menționate în formular care atestă 
producerea evenimentului.  
Asigurătorul are dreptul de a refuza plata Indemnizației de 
asigurare în cazul în care nu se respectă prevederile 
Contractului de Asigurare sau nu sunt prezentate 
documentele menționate mai jos, dacă din această cauză nu 
a putut stabili împrejurările producerii Evenimentului 
asigurat.  
Spitalizarea sau intervenţia chirurgicală poate avea loc în 
spitalele din rețeaua medicală NN. 



 

 

Lista spitalelor și clinicilor din Rețeaua medicală NN este 
disponibilă pe site-ul oficial NN Asigurări de Viață S.A. – 
www.nn.ro/reteauamedicala. 
Înainte de data internării în Spital, Asiguratul are obligaţia de 
a solicita Asigurătorului scrisoarea de preautorizare pe 
adresa de e-mail Evenimenteasigurate@nn.ro, scrisoare 
care confirmă calitatea sa de asigurat şi în care este 
menţionată suma care urmează să fie acoperită prin 
intermediul poliţei de asigurare de grup. Indemnizația de 
asigurare aferentă intervenţiei chirurgicale va fi decontată 
direct de către Asigurător, către Spital. Costurile serviciilor 
medicale neacoperite de asigurare sau neautorizate de către 
Asigurător vor fi suportate de către Asigurat care le va plăti 
direct Spitalului. 
Asiguratul trimite documentele solicitate către Asigurător 
prin email şi în maximum 48 de ore, după primirea tuturor 
informațiilor solicitate, Asigurătorul va trimite Asiguratului 
scrisoarea de preautorizare sau refuzul autorizării prealabile 
a Evenimentului asigurat. 
În situaţia în care Asiguratul nu solicită Asigurătorului 
scrisoarea de preautorizare sau în situația în care 
spitalizarea și/sau intervenţia chirurgicală nu are/au loc în 
spitalele din rețeaua medicală NN, costurile serviciilor 
medicale vor fi acoperite integral de către Asigurat, urmând 
ca acesta să contacteze Asigurătorul pentru decontarea 
cheltuielilor, în limitele şi condiţiile poliţei de asigurare. 
NN Asigurări de Viață, va solicita Furnizorului de servicii 
medicale următoarele informații:  
• copia actului de identitate a Asiguratului;  
• copia recomandării spitalizării/intervenției chirurgicale și 
datele de contact ale medicului care recomandă 
tratamentul;  
• copia rezultatelor consulturilor și investigațiilor efectuate 
pentru stabilirea diagnosticului (de exemplu: investigații 
radiologice, analize, certificate medicale);  
• istoricul medical al Asiguratului (copie fișă medicală 
personală);  
• în caz de Accident, copia documentelor medicale care 
atestă producerea accidentului.  
Prin semnarea prezentelor condiții contractuale, 
Contractantul este de acord ca orice actualizare/modificare 
a Rețelei medicale NN să vă fie comunicată prin intermediul 
paginii de internet a NN Asigurări de Viață S.A, la adresa 
www.nn.ro/reteauamedicala. 
4.3. În scopul anunțării evenimentului și întocmirii dosarului 
de daună Contractantul/Asiguratul se obligă să transmită 
Asigurătorului următoarele documente:  
a) Copia actului de identitate al Asiguratului – semnată de 
Asigurat;  
b) Copie completă după foaia de observație din spital a 
Asiguratului;  
c) Copia biletului de ieșire din spital;  
d) Documente justificative de decontare emise de către 
Furnizorii de servicii medicale pentru serviciile medicale 
oferite Asiguratului (facturi, chitanţe, bonuri etc); 
e) Copia completă a fișei de consultații medicale întocmită 
de către medicul de familie;  
f) Documente medicale referitoare la istoricul medical care 
să cuprindă data apariției primelor simptome ale afecțiunii și 
data diagnosticării acesteia;  

g) Certificat de analiză toxicologică a Asiguratului în cazul în 
care aceasta a fost impusă prin lege;  
h) Copii traduse în limba română după documente emise de 
către autorități legal competente dacă evenimentul s-a 
produs în afara teritoriului României;  
i) Documente emise de către autorităţile competente, care 
să ateste împrejurările producerii Accidentului/Orice alte 
documente emise de către autorități legal competente, care 
să ateste împrejurările producerii Accidentului și care sunt 
solicitate de către Asigurător pentru a determina legalitatea 
plății sau pentru a determina nivelul corespunzător al 
Indemnizației.  
4.4. Detalii referitoare la procedura de evaluare a 
evenimentului asigurat se pot obține la numărul de telefon 
sau adresa de e-mail comunicate de către Asigurător în 
cuprinsul Condiţiilor Generale ale Contractului de Asigurare. 
 
Art. 5 – Perioada de aşteptare 
5.1. Prezenta componentă de asigurare are o perioadă de 
așteptare de 3 luni numai în cazul spitalizării şi/sau a 
intervențiilor chirurgicale cauzate de o îmbolnăvire, 
perioadă în care evenimentul asigurat nu va fi despăgubit. 
Perioada de așteptare se calculează începând de la Data 
începerii contractului, menționată ca atare în cadrul Poliței 
de asigurare. În cazul creșterii sumei asigurate perioada de 
așteptare se reaplică, pentru diferența de sumă asigurată.  
 
Art. 6. Excluderi  
6.1. Toate excluderile prevăzute în Art.13 al Condițiilor 
Generale ale Contractului de Asigurare se aplică în mod 
corespunzător și prezentelor Condiții Specifice.  
6.2. Asigurătorul nu acoperă riscul pentru spitalizări şi/sau 
intervențiile chirurgicale survenite, direct sau indirect, ca 
urmare a/pentru:  
a) tentativei de suicid sau uneiacțiuni de auto-vătămare/ 
automutilare;  
b) participării Asiguratului la competiții, acțiuni hazardate, 
antrenamente, sporturi sau activități recreative care implică 
riscuri serioase cum ar fi, de exemplu - dar fără a se limita la 
- parapantism, parașutism, planorism, deltaplanorism, 
acrobație aeriană sau skydiving, acrobație, sporturi cu 
motor, cascadorie, speologie, scufundări sub 40 m, escalada 
și alpinismul montan, săriturile cu coarda elastică etc.;  
c) aviația, într-un alt mod decât ca pasager sau membru al 
echipajului pe o linie cu licență;  
d) oricărei acțiuni a asiguratului sub influența alcoolului, 
drogurilor, substanțelor toxice sau narcotice, consumului de 
substanțe farmaceutice în conflict cu cele prescrise sau fără 
prescripție medicală pe numele Asiguratului;  
e) conducerii unui vehicul fără permis de conducere;  
f) boli psihice;  
g) HIV/SIDA: infecția cu HIV sau orice stare din cauza SIDA;  
h) efectuarea tratamentelor de chirurgiei plastice sau 
procedurilor cosmetice, cu excepția celor rezultate în urma 
unui accident care a survenit pe perioada de valabilitate a 
componentei de asigurare;  
i) corecția deficiențelor de vedere sau de refracție, cu 
excepția celor rezultate în urma unui accident care a 
survenit pe perioada de valabilitate a componentei de 
asigurare;  



 

 

j) tratamentul anomaliilor congenitale sau consecințelor 
acestora;  
k) tratamente dentare și stomatologice, cu excepția celor 
rezultate în urma unui accident care a survenit pe perioada 
de valabilitate a componentei de asigurare;  
l) tratamentul arsurilor de gradul I;  
m) consulturi sau controale de rutină ale stării de sănătate;  
n) tratamentul pentru infertilitate, inseminare artificială, 
avort indus sau spontan;  
o) sarcina, complicațiil sarcinii și nașterii;  
p) procedurilor/tehnicilor de tratament efectuate fără 
indicație medicală. 
q) tratamentul unei afecțiuni pre-existente datei de intrare 
în vigoare a Contractului de Asigurare;  
r) orice fel de tratament efectuat în centre de tratament de 
durată precum geriatrice, pentru convalescență, de 
recuperare, pentru reabilitare etc.;  
s) tratamentul chirurgical al obezității;  
t) intervenții chirurgicale pentru afecțiuni localizate la nivelul 
țesutului cutanat şi subcutanat;  
u) orice altă intervenție chirurgicală care nu se regăsește în 
Anexă.  
 
Art. 6. Definiții  
Toți termenii definiți în Art. 17 al Condițiilor Generale ale 
Contractului de Asigurare sunt valabili și în cazul acestor 
Condiții Specifice, exceptând termenii definiți mai jos: 
 

Decontare Modalitatea de plată utilizată de 
Asigurător pentru achitarea serviciilor 
medicale acoperite prin Contractul de 
Asigurare (conform anexei la prezentele 
condiții specifice) către Asigurat sau către 
Furnizorul de servicii medicale din rețeaua 
agreată, dupa ce acestea au fost prestate 
Asiguratului. 

Intervenție 
chirurgicală 

Procedură sau tehnică medicală efectuată 
asupra Asiguratului într-un spital, de către 
un medic specialist într-o disciplină 
chirurgicală, cuprinsă integral din punct de 
vedere calendaristic în cadrul duratei de 
valabilitate a prezentei componente de 
asigurare și care este considerată necesară 
de către un medic specialist pentru 
vindecarea sau ameliorarea unei boli sau 
vătămări corporale suferite de Asigurat. 
Procedura sau tehnica medicală trebuie să 
implice o incizie și să fie efectuată sub o 
anestezie locală sau generală, de către un 
medic chirurg cu drept de liberă practică, 
în prezența unui medic anestezist. 

Spital Instituție sanitară care îndeplinește 
concomitent următoarele cerințe:  

• Funcționează în temeiul legii, în cadrul 
sistemului medical public sau privat și în 
condiții de deplină autorizare și/sau 
acreditare;  
• Acordă permanent asistență medicală de 
specialitate (pentru diagnosticul și 
tratamentul medical sau chirurgical al 
persoanelor bolnave sau accidentate) prin 
personal calificat: medici specialiști și 
asistenți medicali cu diplomă recunoscută 
și cu drept de exercitare a profesiei;  
• Dispune de echipamente și instrumente 
adecvate efectuării procedurilor specifice 
de diagnostic și tratament;  
• Ține o evidență clară a pacienților 
internați, cu menționarea evoluției zilnice 
și a procedurilor terapeutice care se 
execută pentru fiecare pacient.  
Nu se consideră a fi spital:  
• Instituții destinate îngrijirii alcoolicilor 
sau persoanelor dependente de droguri;  
• Sanatorii (balneo-climaterice, TBC, 
recuperare neuro-psihomotorie);  
• Instituții pentru tratarea bolilor psihice;  
• Instituții de reabilitare;  
• Azile pentru bătrâni. 

Spitalizare Orice perioadă de internare într-un spital a 
Asiguratului, perioadă considerată de către 
un medic specialist necesară pentru 
ameliorarea sau vindecarea unei boli sau a 
unei vătămări corporale suferite de 
Asigurat și care este cuprinsă integral, din 
punct de vedere calendaristic, în cadrul 
duratei de valabilitate a prezentei 
componente de asigurare. 

O zi de 
spitalizare 

Intervalul de 24 ore petrecut de către 
Asigurat în spital. Prima zi de spitalizare, 
care începe la ora de internare a 
Asiguratului, odată cu luarea în evidență ca 
atare a acestuia de către spital și se 
termină la orele 24.00 ale aceleiași zile, 
este calculată ca o zi de spitalizare 
întreagă. Ultima zi de spitalizare care 
începe la ora 0.00 și se termină la 
momentul externării se consideră o zi de 
spitalizare întreagă. 

 
Art. 7. Prezentele Condiții Specifice intră în vigoare de la 
data de 15.05.2020 și se vor aplica Contractelor încheiate 
după această dată, care au ataşată prezenta componentă de 
asigurare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Lupaș-Țicu 
Director Arie Marketing și Operațiuni 

 
 

Gerke Anno Witteveen 
Director Executiv Financiar 

 NN Asigurări de Viață S.A. 
C.U.I. 9100488 



 

 

 
Anexa 1. Lista intervențiilor chirurgicale 
 
 
Nr. 
crt.  Lista intervențiilor și procedurilor chirurgicale  Plată % 

1 Excizia majoră de țesut cerebral, Emisferectomie  50 
2 Excizia majoră de țesut cerebral, Lobectomie cerebrală totală  50 
3 Excizia majoră de țesut cerebral, Lobectomie cerebrală parțială  50 
4 Excizia majoră de țesut cerebral cu craniotomie  50 
5 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al lobului frontal  50 
6 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al lobului temporal  25 
7 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al lobului parietal  25 
8 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al lobului occipital  25 
9 Excizia leziunii țesutului cerebral, Excizia leziunii țesutului cerebral al cerebelului  25 

10 Excizia leziunii țesutului cerebral al trunchiului cerebral  25 
11 Excizia leziunii țesutului cerebral, Alta procedura specificată  25 
12 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Leucotomie stereotactică  25 
13 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Ablația stereotactică a țesutului talamusului  25 
14 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Ablația stereotactică a țesutului globus pallidus  25 
15 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Ablația stereotactică a țesutului trunchiului cerebral  25 
16 Ablația stereotactică a țesutului cerebral, Alta procedura specificată  25 
17 Drenarea leziunii țesutului cerebral, Drenarea abcesului țesutului cerebral  25 
18 Drenarea leziunii țesutului cerebral, Evacuarea hematomului din lobul temporal al creierului  25 
19 Drenarea leziunii țesutului cerebral, Evacuarea hematomului din cerebel  25 

20 
Drenarea leziunii țesutului cerebral, Evacuarea hematomului intracerebral nespecificata in alta 
parte  25 

21 Drenarea leziunii țesutului cerebral, Alta procedura specificată  25 
22 Neurostimularea creierului, Implantarea unui neurostimulator în creier  25 
23 Neurostimularea creierului, Menținerea neurostimulatorului în creier  25 
24 Operație asupra neurostimulatorului din creier nespecificata in alta parte  25 
25 Inserția de electrozi de neurostimulare în creier  25 
26 Neurostimularea creierului  25 
27 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Ventriculocisternostomie  37 
28 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Crearea unei anastomoze ventriculovasculare  37 
29 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Crearea unui șunt ventriculopleural  37 
30 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Crearea unui șunt ventriculoperitoneal  37 

31 
Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Crearea unui rezervor subcutanat de lichid 
cefalorahidian  37 

32 Crearea unei conexiuni de la ventriculul cerebral, Alta procedura specificată  37 

33 
Operații terapeutice endoscopice asupra ventriculului cerebral, Extirparea endoscopică a leziunii 
ventriculului cerebral  12 

34 Operații terapeutice endoscopice asupra ventriculului cerebral, Alta procedura specificată  12 
35 Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală primară la nivelul nervului facial (vii)  25 
36 Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală secundară la nivelul nervului facial (vii)  25 

37 
Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală la nivelul nervului facial (vii) nespecificata 
in alta parte  25 

38 
Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală primară la nivelul nervului cranian 
nespecificata in alta parte  25 

39 
Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală secundară la nivelul nervului cranian 
nespecificata in alta parte  25 

40 
Grefă la nivelul nervului cranian, Grefă microchirurgicală la nivelul nervului cranian nespecificata in 
alta parte  25 

41 Grefă la nivelul nervului cranian, Alta procedura specificată  25 
42 Extirparea extracraniană a nervului vag (x), Vagotomia tronculară extracraniană  25 
43 Extirparea extracraniană a nervului vag (x), Vagotomia gastrică proximală  25 



 

 

44 Extirparea extracraniană a nervului vag (x), Vagotomia extracraniană selectivă  25 
45 Extirparea extracraniană a nervului vag (x), Alta specificată  25 
46 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului optic (ii)  25 
47 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului oculomotor (iii)  25 
48 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului trigemen (v)  25 
49 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului facial (vii)  25 
50 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului auditiv (viii)  25 
51 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului glosofaringian (ix)  25 
52 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului vag (x)  25 
53 Excizia leziunii nervului cranian, Excizia leziunii nervului cranian specificat nespecificata in alta parte  25 
54 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului optic (ii)  12 
55 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului oculomotor (iii)  12 
56 Explorarea a nervului cranian, Extrapolarea nervului trigemen (v)  12 
57 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului facial (vii)  12 
58 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului auditiv (viii)  12 
59 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului glosofaringian (ix)  12 
60 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului vag (x)  12 
61 Explorarea nervului cranian, Extrapolarea nervului cranian nespecificata in alta parte  12 
62 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii meningelui cortexului cerebral  37 
63 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii meningelui crestei sfenoide a craniului  37 
64 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii meningelui regiunii cerebrale subfrontale  37 
65 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii meningelui regiunii cerebrale parasagitale  37 
66 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii coasei creierului  37 
67 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Extirparea leziunii cortului cerebelului  37 
68 Extirparea leziunii meningelui cerebral, Alta procedura specificată  37 
69 Repararea durei, Repararea meningoencefalocelului  37 
70 Repararea durei, Repararea durei fosei craniene anterioare  37 
71 Repararea durei, Repararea durei fosei craniene mediane  37 
72 Repararea durei, Repararea durei fosei craniene posterioare  37 
73 Repararea durei, Repararea durei bolții craniene  37 
74 Repararea durei, Alta procedura specificată  37 
75 Drenarea spațiului extradural, Evacuarea hematomului extradural  25 
76 Drenarea spațiului extradural, Alta procedura specificată  25 
77 Drenarea spațiului subdural, Evacuarea hematomului subdural  25 
78 Drenarea spațiului subdural, Drenarea abcesului spațiului subdural  25 
79 Drenarea spațiului subdural, Alta procedura specificată  25 
80 Extirparea parțială a măduvei spinării, Cordectomia maduvei spinarii  25 
81 Extirparea parțială a măduvei spinării, Extirparea leziunii măduvei spinării  25 
82 Excizia leziunii măduvei spinării intramedulare  25 
83 Excizia leziunii măduvei spinării extradurale  25 
84 Extirparea parțială a măduvei spinării, Alta specificată  25 
85 Excizia nervului periferic, Sacrificarea totală a nervului periferic  12 
86 Excizia nervului periferic, Sacrificarea parțială a nervului periferic  12 
87 Excizia nervului periferic, Alta procedura specificată  12 
88 Repararea microchirurgicală a nervului periferic  12 

89 
Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul articulației radio-carpiene, Eliberarea tunelului 
carpian  12 

90 Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul încheieturii, Eliberarea canalului Guyon  12 
91 Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul articulației radio-carpiene, Alta specificată  12 
92 Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul gleznei, Eliberarea tunelului tarsian  12 



 

 

93 Eliberarea prinderii nervului periferic la nivelul gleznei, Alta procedura specificată  12 
94 Revizia eliberării nervului periferic  12 
95 Excizia glandei pituitare, Hipofizectomie trans-etmoidală  37 
96 Excizia glandei pituitare, Hipofizectomie trans-sfenoidală  37 
97 Excizia glandei pituitare, Hipofizectomie trans-septală  37 
98 Excizia glandei pituitare, Hipofizectomie trans-craniană  37 
99 Excizia glandei pituitare, Alta procedura specificată  37 

100 Distrugerea chirurgicala a glandei pituitare  37 
101 Operații asupra glandei pineale  25 
102 Excizia totală a glandei tiroide  25 
103 Excizia glandei paratiroide, Paratiroidectomie globală și transpoziția de țesut paratiroidian  25 
104 Excizia glandei paratiroide, Paratiroidectomie globală nespecificata in alta parte  25 
105 Excizia glandei paratiroide, Paratiroidectomie parțială și transpoziția de țesut paratiroidian  25 
106 Excizia glandei paratiroide, Paratiroidectomie parțială nespecificata in alta parte  25 
107 Excizia glandei paratiroide, Excizia leziunii glandei paratiroide  25 
108 Excizia glandei paratiroide, Alta procedura specificată  25 
109 Transplant glanda timus  25 
110 Excizia glandei timus, Timectomie trans-sternală  25 
111 Excizia glandei timus, Timectomie trans-cervicală  25 
112 Excizia glandei timus, Alta procedura specificată  25 
113 Excizia glandei suprarenale, Suprarenalectomie bilaterală și transpoziția de țesut suprarenal  25 
114 Excizia glandei suprarenale, Suprarenalectomie bilaterală nespecificata in alta parte  25 
115 Excizia glandei suprarenale, Suprarenalectomie unilaterală  25 
116 Excizia glandei suprarenale, Suprarenalectomie parțială  25 
117 Excizia glandei suprarenale, Alta procedura specificată  25 

118 
Excizia totală a sânului, Mastectomie totală și excizia ambilor mușchi pectorali și a unei părți din 
peretele toracic  25 

119 
Excizia totală a sânului, Mastectomie totală și excizia ambilor mușchi pectorali nespecificata in alta 
parte  25 

120 Excizia totală a sânului, Mastectomie totală și excizia mușchiului pectoralis minor  25 
121 Excizia totală a sânului, Mastectomie totală nespecificata in alta parte  25 
122 Excizia totală a sânului, Mastectomie subcutanată  25 
123 Excizia totală a sânului, Alta procedura specificată  25 
124 Altă excizie a sânului, Sectorectomia sanului  12 
125 Altă excizie a sânului, Excizia parțială a sânului nespecificata in alta parte  12 
126 Altă excizie a sânului, Excizia leziunii sânului  12 
127 Altă excizie a sânului, Alta procedura specificată  12 
128 Hemitiroidectomie  12 
129 Incizie la nivelul sânului, Drenarea leziunii sânului  5 
130 Incizie la nivelul sânului, Capsulotomia sânului  5 
131 Incizie la nivelul sânului, Explorarea sânului  5 
132 Incizie la nivelul sânului, Alta procedura specificată  5 
133 Excizia totală a ochiului  25 
134 Operații asupra mamelonului  12 
135 Operații asupra mamelonului, Excizia mamelonului  12 
136 Operații asupra mamelonului, Extirparea leziunii mamelonului  12 
137 Operații asupra mamelonului, Alta procedura specificată  12 
138 Incizie la nivelul orbitei  5 
139 Operații ale cantusului  5 
140 Extirparea leziunii palpebrale  5 
141 Corectarea deformației palpebrale  5 



 

 

142 Corectarea ptozei palpebrale  5 
143 Incizie la nivelul pleoapei  5 
144 Operații asupra glandei lacrimale  5 
145 Conexiune între aparatul lacrimal și nas  5 
146 Operații asupra canalului nazo-lacrimal  5 
147 Extirparea leziunii de conjunctivă  5 
148 Repararea conjunctivei  5 
149 Incizie la nivelul conjunctivei  5 
150 Extirparea leziunii de cornee  5 
151 Incizie la nivelul corneei  5 
152 Excizia sclerei  5 
153 Operații de încovoiere pentru lipirea retinei  5 
154 Operații de filtrare asupra irisului  5 
155 Incizie la nivelul irisului  5 
156 Extirparea corpului ciliar  5 
157 Extracția extracapsulară a cristalinului  5 
158 Extracția intracapsulară a cristalinului  5 
159 Incizie la nivelul capsulei cristalinului  5 
160 Inserția protezei cristalinului  5 
161 Operații asupra corpului vitros  5 
162 Fotocoagularea retinei în vederea desprinderii  5 
163 Distructia leziunii retinei  5 
164 Distrugerea leziunii subretinale  5 
165 Operații asupra segmentului posterior al ochiului  5 
166 Extirparea leziunii urechii externe  5 
167 Repararea timpanului  5 
168 Drenarea urechii medii  5 
169 Excizia totală a faringelui  50 
170 Excizia totală a laringelui  50 
171 Transplant plămân (numai primitor)  50 
172 Reconstrucția lanțului oscioarelor urechii medii  12 
173 Extirparea leziunii urechii medii  12 
174 Excizia nasului, Excizia totală a nasului  5 
175 Excizia nasului, Alta procedura specificată  5 
176 Operații asupra cornetului nazal  5 
177 Operații asupra cornetului nazal, Diatermie submucoasă pentru cornetul nazal  5 
178 Operații asupra cornetului nazal, Excizia cornetului nazal nespecificata in alta parte  5 
179 Operații asupra cornetului nazal, Excizia leziunii cornetului nazal nespecificata in alta parte  5 
180 Operații asupra cornetului nazal, Alta procedura specificată  5 
181 Operații asupra sinusului sfenoid, Drenajul sinusului sfenoid  5 
182 Repararea sinusului sfenoid  5 
183 Operații asupra sinusului sfenoid, Alta procedura specificată  5 
184 Operații asupra unui sinus nazal nespecificat, Excizia sinusului nazal nespecificata in alta parte  5 

185 
Operații asupra unui sinus nazal nespecificat, Excizia leziunii sinusului nazal nespecificata in alta 
parte  5 

186 
Operații asupra unui sinus nazal nespecificat, Rinotomie laterală în sinusul nazal nespecificata in 
alta parte  5 

187 Operații asupra unui sinus sfenoid nespecificat, Alta procedura specificată  5 
188 Operații asupra vegetației adenoide, Adenoidectomie totală  5 
189 Operații asupra vegetației adenoide, Alta procedura specificată  5 



 

 

190 Alte operații pe cale deschisă asupra faringelui, Excizia pe cale deschisă a leziunii de faringe  5 
191 Alte operații pe cale deschisă asupra faringelui, Operații asupra pungii faringiene  5 
192 Alte operații pe cale deschisă asupra faringelui, Alta procedura specificată  5 
193 Reconstrucția laringelui, Reconstrucția laringo-traheală utilizând grefă de cartilaj  25 
194 Reconstrucția laringelui, Laringo-traheoplastie nespecificata in alta parte  25 
195 Reconstrucția laringelui, Divizarea stenozei laringelui și inserția unei proteze în laringe  25 
196 Reconstrucția laringelui, Alta procedura specificată  25 
197 Extirparea endoscopică micro-terapeutică a leziunii laringelui cu ajutorul laserului  5 
198 Excizia parțială a traheii, Excizia pe cale deschisă a leziunii de trahee  25 
199 Excizia parțială a traheii, Alta procedura specificată  25 
200 Așezarea pe cale deschisă a protezei în trahee  12 

201 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Rezecția 
endoscopică prin fibră optică a leziunii tractului respirator inferior  5 

202 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Distrugerea 
endoscopică cu laser prin fibră optică a leziunii tractului respirator inferior  5 

203 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Distrugerea 
endoscopică prin fibră optică a leziunii tractului respirator inferior nespecificata in alta parte  5 

204 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Îndepărtarea 
endoscopică prin fibră optică a corpului străin din tractul respirator inferior  5 

205 
Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior, Alta 
procedura specificată  5 

206 

Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid, Rezecția endoscopică a leziunii tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid  5 

207 

Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid, Distrugerea endoscopică cu laser a leziunii tractului respirator inferior utilizând 
un bronhoscop rigid  5 

208 

Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid, Distrugerea endoscopică a leziunii tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid  5 

209 

Operații terapeutice endoscopice prin fibră optică asupra tractului respirator inferior utilizând un 
bronhoscop rigid, Îndepărtarea endoscopică a corpului străin din tractul respirator inferior utilizând 
un bronhoscop rigid  5 

210 
Operații terapeutice endoscopice asupra tractului respirator inferior utilizând un bronhoscop rigid, 
Alta procedura specificată  5 

211 Excizia totală a limbii  50 
212 Excizia parțială a limbii  25 
213 Excizia plămânului, Pneumonectomie totală  25 
214 Excizia plămânului, Bilobectomie pulmonară  25 
215 Excizia plămânului, Lobectomie pulmonară  25 
216 Excizia plămânului, Excizia unui segment pulmonar  25 
217 Excizia plămânului, Lobectomie pulmonară parțială nespecificata in alta parte  25 
218 Reducția volumului pulmonar  25 
219 Excizia plămânului, Alta procedura specificată  25 
220 Extirparea pe cale deschisă a plămânului, Excizia pe cale deschisă a leziunii pulmonare  25 

221 
Extirparea pe cale deschisă a leziunii pulmonare, Rezectia deschisă a leziunii pulmonare 
nespecificata in alta parte  25 

222 Extirparea pe cale deschisă a leziunii pulmonare, Alta procedura specificată  25 
223 Extirparea leziunii debolta palatina  5 
224 Excizia amigdalei  5 
225 Excizia amigdalei, Tonsilectomie bilaterală prin ghilotinare  5 
226 Excizia amigdalei, Tonsilectomie bilaterală cu laser  5 
227 Excizia amigdalei, Excizia bilaterală a amigdalei nespecificata in alta parte  5 
228 Excizia amigdalei, Excizia amigdalei linguale  5 



 

 

229 Excizia amigdalei, Alta procedura specificată  5 
230 Excizia glandei salivare, Excizia totală a glandei parotide  25 
231 Excizia glandei salivare, Excizia parțială a glandei parotide  25 
232 Excizia glandei salivare, Excizia glandei parotide nespecificata in alta parte  25 
233 Excizia glandei salivare, Excizia glandei submandibulare  25 
234 Excizia glandei salivare, Excizia glandei sublinguale  25 
235 Excizia glandei salivare, Alta procedura specificată  25 
236 Extirparea leziunii glandei salivare, Excizia leziunii glandei parotide  5 
237 Extirparea leziunii glandei salivare, Excizia leziunii glandei submandibulare  10 
238 Extirparea leziunii glandei salivare, Excizia leziunii glandei sublinguale  5 
239 Extirparea leziunii glandei salivare, Excizia leziunii glandei salivare nespecificata in alta parte  5 
240 Extirparea leziunii glandei salivare, Rezectia leziunii glandei salivare  5 
241 Extirparea leziunii glandei salivare, Alta procedura specificată  5 
242 Incizie la nivelul glandei salivare, Incizie la nivelul glandei parotide  5 
243 Incizie la nivelul glandei salivare, Incizie la nivelul glandei submandibulare  5 
244 Incizie la nivelul glandei salivare, Incizie la nivelul glandei sublinguale  5 
245 Incizie la nivelul glandei salivare, Alta procedura specificată  5 
246 Transpoziția canalului salivar, Transpoziția canalului parotid  5 
247 Transpoziția canalului salivar, Transpoziția canalului submandibular  5 
248 Transpoziția canalului salivar, Alta procedura specificată  5 

249 
Extracția pe cale deschisă de calcul din canalul salivar, Extracția pe cale deschisă de calcul din 
canalul parotid  5 

250 
Extracția pe cale deschisă de calcul din canalul salivar, Extracția pe cale deschisă de calcul din 
canalul submandibular  5 

251 Extracția pe cale deschisă de calcul din canalul salivar, Alta procedura specificată  5 
252 Ligaturarea canalului salivar, Ligaturarea canalului parotid  5 
253 Ligaturarea canalului salivar, Ligaturarea canalului submandibular  5 
254 Ligaturarea canalului salivar, Alta procedura specificată  5 
255 Operații pe cale deschisă asupra canalului salivar  5 
256 Dilatarea canalului salivar, Dilatarea canalului parotid  5 
257 Dilatarea canalului salivar, Dilatarea canalului submandibular  5 
258 Dilatarea canalului salivar, Alta procedura specificată  5 
259 Excizia esofagului și stomacului, Esofagogastrectomie și anastomoza esofagului la stomac  25 
260 Excizia esofagului și stomacului, Esofagogastrectomie și anastomoza esofagului la jejunul transpus  25 

261 
Excizia esofagului și stomacului, Esofagogastrectomie și anastomoza esofagului la jejun 
nespecificata in alta parte  25 

262 Excizia esofagului și stomacului, Alta procedura specificată  25 
263 Excizia totală a esofagului, Esofagectomie totală și anastomoza faringelui la stomac  50 
264 Excizia totală a esofagului, Esofagectomie totală și interpunerea jejunului atașat microvascular  50 
265 Excizia totală a esofagului, Esofagectomie totală și interpunerea jejunului nespecificata in alta parte  50 
266 Excizia totală a esofagului, Esofagectomie totală și interpunerea colonului nespecificata in alta parte  50 
267 Excizia totală a esofagului, Alta procedura specificată  50 
268 Excizia parțială a esofagului, Esofagectomie parțială și anastomoza esofagului de un capăt la altul  25 
269 Excizia parțială a esofagului, Esofagectomie parțială și interpunerea jejunului atașat microvascular  50 
270 Excizia parțială a esofagului, Esofagectomie parțială și anastomoza esofagului la jejunul transpus  25 

271 
Excizia parțială a esofagului, Esofagectomie parțială și anastomoza esofagului la jejun nespecificata 
in alta parte  25 

272 
Excizia totală a esofagului, Esofagectomie parțială și interpunerea colonului nespecificata in alta 
parte  25 

273 Excizia parțială a esofagului, Alta procedura specificată  25 
274 Extirparea pe cale deschisă a leziunii esofagiene  12 
275 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin anastomoza esofagului la esofag  50 
276 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin anastomoza esofagului la stomac  50 



 

 

277 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin anastomoza interpunerea jejunului atașat microvascular  50 
278 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin interpunerea jejunului nespecificata in alta parte  50 

279 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin interpunerea colonului atașat microvascular  50 
280 Bypass esofagian, Bypass esofagian prin interpunerea colonului nespecificata in alta parte  50 
281 Bypass esofagian, Alta procedura specificată  50 
282 Repararea herniei diafragmatice, Repararea hiatului esofagian utilizând abordul toracic  25 

283 
Repararea herniei diafragmatice, Repararea herniei diafragmatice utilizând abordul toracic 
nespecificata in alta parte  25 

284 Repararea herniei diafragmatice, Repararea hiatului esofagian utilizând abordul abdominal  25 

285 
Repararea herniei diafragmatice, Repararea herniei diafragmatice utilizând abordul abdominal 
nespecificata in alta parte  25 

286 Repararea herniei diafragmatice, Alta procedura specificată  25 
287 Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și excizia țesutului înconjurător  50 
288 Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și anastomoza esofagului la duoden  50 
289 Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și interpunerea jejunului  50 
290 Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și anastomoza esofagului la jejunul transpus  50 

291 
Excizia totală a stomacului, Gastrectomie totală și anastomoza esofagului la jejun nespecificata in 
alta parte  50 

292 Excizia totală a stomacului, Alta procedura specificată  50 
293 Conectarea stomacului la duoden, Conversie din anastomoza anterioară a stomacului la duoden  12 
294 Conectarea stomacului la duoden, Bypass stomacal prin anastomoza esofagului la duoden  12 
295 Conectarea stomacului la duoden, Bypass stomacal prin anastomoza stomacului la duoden  12 
296 Conectarea stomacului la duoden, Alta procedura specificată  12 

297 
Conectarea stomacului la jejunul transpus, Conversie din anastomoza anterioară a stomacului la 
jejunul transpus  12 

298 
Conectarea stomacului la jejunul transpus, Bypass stomacal prin anastomoza stomacului la jejunul 
transpus  12 

299 
Conectarea stomacului la jejunul transpus, Conversie la anastomoza stomacului prin jejunul 
transpus  12 

300 Conectarea stomacului la jejunul transpus, Alta procedura specificată  12 
301 Incizie la nivelul pilorului, Piloromiotomie  25 
302 Incizie la nivelul pilorului, Repararea atreziei congenitale de pilor  25 
303 Incizie la nivelul pilorului, Piloroplastie nespecificata in alta parte  25 
304 Incizie la nivelul pilorului, Revizia piloroplastiei  25 
305 Incizie la nivelul pilorului, Închiderea piloroplastiei  25 
306 Incizie la nivelul pilorului, Dilatarea pe cale deschisă a pilorului  25 
307 Incizie la nivelul pilorului, Alta procedura specificată  25 
308 Excizia duodenului, Gastroduodenectomie  50 
309 Excizia duodenului, Excizia totală a duodenului  50 
310 Excizia duodenului, Excizia parțială a duodenului  50 
311 Excizia duodenului, Alta procedura specificată  50 
312 Extirparea pe cale deschisă a leziunii duodenale, Excizia leziunii duodenale  25 
313 Extirparea pe cale deschisă a leziunii duodenale, Distrugerea pe cale deschisă a leziunii duodenale  25 
314 Extirparea pe cale deschisă a leziunii duodenale, Alta procedura specificată  25 
315 Bypass duodenal, Bypass duodenal prin anastomoza stomacului la jejun  50 
316 Bypass duodenal, Bypass duodenal prin anastomoza duodenului la duoden  50 
317 Bypass duodenal, Bypass duodenal prin anastomoza duodenului la jejun  50 
318 Bypass duodenal, Bypass duodenal prin anastomoza duodenului la colon  50 
319 Bypass duodenal, Alta procedura specificată  50 
320 Excizia jejunului, Jejunectomie totală și anastomoza stomacului până la ileon  50 
321 Excizia jejunului, Jejunectomie totală și anastomoza duodenului până la ileon  50 
322 Excizia jejunului, Jejunectomie totală și anastomoza duodenului până la colon  50 



 

 

323 Excizia jejunului, Jejunectomie parțială și anastomoza jejunului până la ileon  50 

324 Excizia jejunului, Jejunectomie parțială și anastomoza duodenului până la colon  50 
325 Excizia jejunului, Alta procedura specificată  50 
326 Extirparea leziunii de jejun, Excizia leziunii de jejun  25 
327 Extirparea leziunii de jejun, Alta procedura specificată  25 
328 Bypass de jejun, Bypass de jejun prin anastomoza jejunului la jejun  50 
329 Bypass de jejun, Bypass de jejun prin anastomoza jejunului la ileon  50 
330 Bypass de jejun, Bypass de jejun prin anastomoza jejunului la colon  50 
331 Bypass de jejun, Alta procedura specificată  50 
332 Transplantarea ileonului  50 
333 Excizia ileonului, Ileectomie și anastomoza stomacului până la ileon  50 
334 Excizia ileonului, Ileectomie și anastomoza duodenului până la ileon  50 
335 Excizia ileonului, Ileectomie și anastomoza ileonului până la ileon  50 
336 Excizia ileonului, Ileectomie și anastomoza ileonului până la colon  50 
337 Excizia ileon, Alta procedura specificată  50 
338 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de ileon, Excizia diverticulului Meckel  25 
339 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de ileon, Excizia leziunii de ileon nespecificata in alta parte  25 
340 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de ileon, Distrugerea pe cale deschisă a leziunii de ileon  25 
341 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de ileon, Alta procedura specificată  25 
342 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza jejunului la ileon  50 
343 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza ileonului la ileon  50 
344 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza ileonului la cec  50 
345 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza ileonului la colonul transversal  50 
346 Bypass de ileon, Bypass de ileon prin anastomoza ileonului la colon nespecificata in alta parte  50 
347 Comutare duodenală  50 
348 Excizia ileonului, Alta procedura specificată  50 
349 Excizia totală a colonului și rectului, Panproctocolectomie si ileostomie  50 

350 
Excizia totală a colonului și rectului, Panproctocolectomie și anastomoza ileonului la anus și crearea 
pungii  50 

351 
Excizia totală a colonului și rectului, Panproctocolectomie și anastomoza ileonului la anus 
nespecificata in alta parte  50 

352 Excizia totală a colonului și rectului, Alta procedura specificată  50 
353 Excizia totală a colonului, Colectomie totală și anastomoza ileonului la rect  50 
354 Excizia totală a colonului, Colectomie totală și ileostomie și crearea fistulei rectale  50 
355 Excizia totală a colonului, Colectomie totală și ileostomie nespecificata in alta parte  50 
356 Excizia totală a colonului, Alta procedura specificată  50 

357 
Excizia extinsă a hemicolonului drept, Hemicolectomie dreaptă extinsă și anastomoză de la un capăt 
la altul  50 

358 
Excizia extinsă a hemicolonului drept, Hemicolectomie dreaptă extinsă și anastomoza ileonului la 
colon  50 

359 
Excizia extinsă a hemicolonului drept, Hemicolectomie dreaptă extinsă și anastomoză nespecificata 
in alta parte  50 

360 Excizia extinsă a hemicolonului drept, Hemicolectomie dreaptă extinsă și ileostomie  50 
361 Excizia extinsă a hemicolonului drept, Alta procedura specificată  50 
362 Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și anastomoză de la un capăt la altul  50 
363 Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și anastomoza ileonului până la colon  50 
364 Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și anastomoză nespecificata in alta parte  50 
365 Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și ileostomie  50 

366 
Excizia colonului transversal, Colectomie transversală și exteriorizarea intestinului nespecificata in 
alta parte  50 

367 Excizia colonului transversal, Alta procedura specificată  50 



 

 

368 
Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și anastomoza de la un capăt la altul a 
colonului la rect  50 

369 
Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și anastomoza de la un capăt la altul a 
colonului la colon  50 

370 Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și anastomoză nespecificata in alta parte  50 
371 Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și ileostomie  50 

372 
Excizia hemicolonului stâng, Hemicolectomie stângă și exteriorizarea intestinului nespecificata in 
alta parte  50 

373 Excizia hemicolonului stâng, Alta procedura specificată  50 

374 
Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și anastomoza de la un capăt la altul a ileonului la 
rect  50 

375 Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și anastomoza colonului la rect  50 
376 Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și anastomoză nespecificata in alta parte  50 
377 Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și ileostomie  50 

378 
Excizia colonului sigmoid, Colectomie sigmoidă și exteriorizarea intestinului nespecificata in alta 
parte  50 

379 Excizia colonului sigmoid, Alta procedura specificată  50 
380 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza ileonului la colon  50 
381 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza cecului la colonul sigmoid  50 
382 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza colonului transversal la colonul sigmoid  50 
383 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza colonului transversal la rect  50 
384 Bypass de colon, Bypass de colon prin anastomoza colonului la rect nespecificata in alta parte  50 
385 Bypass de colon, Alta procedura specificată  50 
386 Extirparea endoscopică a leziunii de colon  5 
387 Extirparea endoscopică a leziunii de intestin inferior utilizând un sigmoidoscop cu fibră optică  5 
388 Extirparea endoscopică a leziunii de colon sigmoid utilizând un sigmoidoscop rigid  5 
389 Excizia subtotală a colonului și rectului și crearea pungii colonice și anastomoza colonului la anus  12 
390 Excizia subtotală a colonului și rectului și crearea pungii colonice nespecificata in alta parte  12 
391 Excizia subtotală a colonului și crearea pungii colonice și anastomoza colonului la rect  12 
392 Excizia subtotală a colonului și crearea pungii colonice nespecificata in alta parte  12 
393 Altă excizie subtotală a colonului specificata  12 
394 Excizia rectului, Excizia abdominoperineală a rectului și colostomie terminală  50 
395 Excizia rectului, Proctectomie și anastomoza colonului la anus  50 
396 Excizia rectului, Rezecția anterioară a rectului și anastomoza colonului la rect utilizând cleme  50 
397 Excizia rectului, Rezecția anterioară a rectului și anastomoză nespecificata in alta parte  50 
398 Excizia rectului, Rectosigmoidectomie și închiderea pungii rectale și exteriorizarea intestinului  50 
399 Excizia rectului, Rezecția anterioară a rectului și exteriorizarea intestinului  50 
400 Rezecția perineală a rectului  50 
401 Excizia rectului, Alta procedura specificată  50 
402 Fixarea rectului pentru prolaps, Fixarea anterioară a rectului  5 
403 Fixarea rectului pentru prolaps, Fixarea posterioară a rectului utilizând material protetic  5 
404 Fixarea rectului pentru prolaps, Fixarea posterioară a rectului nespecificata in alta parte  5 
405 Fixarea rectului pentru prolaps, Fixarea rectului utilizând fascia lata  5 
406 Fixarea rectului pentru prolaps, Alta procedura specificată  5 
407 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Excizia trans-sfincterică a mucoasei rectului  5 
408 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Excizia trans-sfincterică a leziunii d 5 
409 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Distrugerea trans-sfincterică a leziunii de rect  5 
410 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Anastomoza trans-sfincterică a colonului la anus  5 
411 Operații asupra rectului prin sfincterul anal, Alta procedura specificată  5 
412 Alte operații asupra rectului prin anus  5 
413 Operații perineale pentru prolapsul rectal, Inserția suturii circulare în jurul sfincterului perianal  25 

414 
Operații perineale pentru prolapsul rectal, Plierea perineală a mușchilor levator ani și sfincterelor 
anale  25 

415 
Operații perineale pentru prolapsul de rect, Excizia prolapsului mucoasei rectale nespecificata in 
alta parte  25 



 

 

416 
Operații perineale pentru prolapsul de rect, Repararea perineală a prolapsului rectal nespecificata 
in alta parte  25 

417 Operații perineale pentru prolapsul rectal, Alta procedura specificată  25 
418 Excizia anusului  50 
419 Excizia leziunii anale, Excizia de polip anal  50 
420 Excizia leziunii anale, Excizia de papilom epitelial anal  50 
421 Excizia leziunii anale, Alta procedura specificată  50 
422 Distrugerea leziunii anale  50 
423 Repararea anusului, Repararea posterioară a sfincterului anal  12 
424 Repararea anusului, Repararea anterioară a sfincterului anal  12 
425 Repararea anusului, Alta procedura specificată  12 
426 Apendicectomie  12 
427 Extirparea pe cale deschisă a leziunii de colon  12 
428 Excizia de hemoroid  5 
429 Distrugerea de hemoroid  5 
430 Dilatarea sfincterului anal  5 
431 Operații asupra regiunii perianale   5 
432 Operații asupra anusului  5 
433 Drenare prin regiunea perianală, Drenarea abcesului ischiorectal  5 
434 Drenare prin regiunea perianală, Drenarea abcesului perianal  5 
435 Drenare prin regiunea perianal, Drenarea abcesului perirectal  5 
436 Drenare prin regiunea perianală, Alta procedura specificată  5 
437 Excizia sinusului pilonidal  5 
438 Excizia parțială a ficatului, Hemihepatectomie dreaptă  37 
439 Excizia parțială a ficatului, Hemihepatectomie stângă  37 
440 Excizia parțială a ficatului, Rezecția unui segment de ficat  37 
441 Hemihepatectomie dreaptă extinsă  37 
442 Hemihepatectomie stângă extinsă  37 
443 Excizia parțială a ficatului, Alta procedura specificată  37 
444 Extirparea leziunii hepatice, Excizia leziunii hepatice  12 
445 Extirparea leziunii hepatice, Distrugerea leziunii hepatice  12 
446 Excizia de leziuni hepatice multiple  12 
447 Extirparea leziunii hepatice, Alta procedura specificată  12 

448 
Operații terapeutice endoscopice asupra ficatului utilizând un laparoscop, Îndepărtarea 
endoscopică a unui calcul din ficat utilizând un laparoscop  5 

449 
Operații terapeutice endoscopice asupra ficatului utilizând un laparoscop, Inserția endoscopică a 
unei canule în vezica biliară utilizând un laparoscop  5 

450 Operații terapeutice endoscopice asupra ficatului utilizând un laparoscop, Alta specificată  5 
451 Operații transluminale asupra unul vas de sânge hepatic  5 
452 Excizia vezicii biliare, Colecistectomie totală și excizia țesutului înconjurător  25 
453 Excizia vezicii biliare, Colecistectomie totală și explorarea canalului coledoc  25 
454 Excizia vezicii biliare, Colecistectomie totală  25 
455 Excizia vezicii biliare, Alta procedura specificată  25 
456 Incizie la nivelul vezicii biliare, Îndepărtarea pe cale deschisă a unui calcul din vezica biliară  12 
457 Incizie la nivelul vezicii biliare, Drenarea vezicii biliare  12 
458 Incizie la nivelul vezicii biliare, Drenarea țesutului care înconjoară vezica biliară  12 
459 Incizie la nivelul vezicii biliare, Alta procedura specificată  12 

460 
Excizia canalului biliar, Excizia ampulei lui Vater și replantarea canalului coledoc în interiorul 
duodenului  25 

461 Excizia canalului biliar, Excizia parțială a canalului biliar și anastomoza canalului biliar la duoden  25 
462 Excizia canalului biliar, Excizia parțială a canalului biliar și anastomoza canalului biliar la jejun  25 



 

 

463 
Excizia canalului biliar, Excizia parțială a canalului biliar și anastomoza de la un capăt la altul a 
canalului biliar  25 

464 Excizia canalelor biliare extrahepatice  25 
465 Excizia canalului biliar, Alta procedura specificată  25 
466 Transplantare ficat (numai primitor)  50 
467 Transplantare pancreas (numai primitor)  50 
468 Excizia totală a pancreasului, Pancreatectomie totală și excizia țesutului înconjurător  50 
469 Excizia totală a pancreasului, Pancreatectomie totală nespecificata in alta parte  50 
470 Excizia totală a pancreasului, Excizia pancreasului transplantat  50 
471 Excizia totală a pancreasului, Alta procedura specificată  50 
472 Excizia capului pancreasului, Pancreaticoduodenectomie și excizia țesutului înconjurător  50 
473 Excizia capului pancreasului, Pancreaticoduodenectomie și rezecția antrului stomacului  50 
474 Excizia capului pancreasului, Pancreaticoduodenectomie nespecificata in alta parte  50 
475 Excizia subtotală a capului pancreasului cu păstrarea duodenului și drenaj  50 
476 Excizia capului pancreasului, Alta procedura specificată  50 
477 Extirparea leziunii pancreatice  25 
478 Incizie la nivelul pancreasului, Alta procedura specificată  12 

479 
Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Drenare percutanată a leziunii pancreatice și 
inserția unui tub de citogastrostomie nespecificata in alta parte  5 

480 
Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Drenare percutanată a leziunii pancreatice și 
inserția unui dren extern temporar  5 

481 
Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Drenare percutanată a leziunii pancreatice 
nespecificata in alta parte  5 

482 Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Aspirare percutanată a leziunii pancreatice  5 
483 Operații terapeutice percutanate asupra pancreasului, Alta procedura specificată  5 
484 Excizia totală a splinei  25 

485 
Corecția tetralogiei lui Fallot, Corecția tetralogiei lui Fallot utilizând un tub cu supapă pentru efluxul 
ventricular drept  50 

486 
Corecția tetralogiei lui Fallot, Corecția tetralogiei lui Fallot utilizând un tub pentru efluxul ventricular 
drept nespecificata in alta parte  50 

487 
Corecția tetralogiei lui Fallot, Corecția tetralogiei lui Fallot utilizând un bandaj pentru efluxul 
ventricular drept  50 

488 Repararea tetralogiei lui Fallot cu valvă pulmonară absentă  50 
489 Repararea atreziei pulmonare de tip Fallot cu colaterale aortopulmonare  50 
490 Corecția tetralogiei lui Fallot, Alta procedura specificată  50 

491 
Operații de inversie atrială pentru transpoziția vaselor mari, Reconstrucția atriului utilizând un 
bandaj atrial pentru transpoziția vaselor mari  50 

492 
Operații de inversie atrială pentru transpoziția vaselor mari, Reconstrucția atriului utilizând un 
perete atrial pentru transpoziția vaselor mari  50 

493 Operații de inversie atrială pentru transpoziția vaselor mari, Alta procedura specificată  50 

494 
Corecția conexiunii venoase pulmonare total anormale, Corecția conexiunii venoase pulmonare 
total anormale la vasul supracardiac  50 

495 
Corecția conexiunii venoase pulmonare total anormale, Corecția conexiunii venoase pulmonare 
total anormale la sinusul coronarian  50 

496 
Corecția conexiunii venoase pulmonare total anormale, Corecția conexiunii venoase pulmonare 
total anormale la vasul infradiafragmatic  50 

497 Corecția conexiunii venoase pulmonare total anormale, Alta procedura specificată  50 
498 Repararea ventriculului drept cu dublă cale ieșire, cu tunel intraventricular  50 
499 Repararea ventriculului drept cu dublă cale ieșire, de tip Fallot  50 
500 Repararea ventriculului drept cu dublă cale ieșire 50 
501 Repararea ventriculului stâng cu dublă cale ieșire  50 
502 Altă reparație specificată a unui ventricul cu dublă cale ieșire  50 

503 
Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea defectului de sept atrioventricular 
utilizând bandaje protetice duale  50 



 

 

504 
Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea defectului de sept atrioventricular 
utilizând un bandaj protetic nespecificata in alta parte  50 

505 
Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea defectului de sept atrioventricular 
utilizând o grefă tisulară  50 

506 Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea ostium primum persistent  50 

507 
Închiderea defectului de sept atrioventricular, Închiderea primară a defectului de sept 
atrioventricular nespecificata in alta parte  50 

508 Închiderea defectului de sept atrioventricular, Alta procedura specificată  50 

509 
Închiderea defectului de sept interatrial, Închiderea defectului de sept interatrial utilizând un 
bandaj protetic  50 

510 
Închiderea defectului de sept interatrial, Închiderea defectului de sept interatrial utilizând un 
bandaj pericardial  50 

511 
Închiderea defectului de sept interatrial, Închiderea defectului de sept interatrial utilizând o grefă 
tisulară nespecificata in alta parte  50 

512 
Închiderea defectului de sept interatrial, Închiderea primară a defectului de sept interatrial 
nespecificata in alta parte  50 

513 Închiderea defectului de sept interatrial, Alta procedura specificată  50 

514 
Închiderea defectului de sept interventricular, Închiderea defectului de sept interventricular 
utilizând un bandaj protetic  50 

515 
Închiderea defectului de sept interventricular, Închiderea defectului de sept interventricular 
utilizând un bandaj pericardial  50 

516 
Închiderea defectului de sept interventricular, Închiderea defectului de sept interventricular 
utilizând o grefă tisulară nespecificata in alta parte  50 

517 
Închiderea defectului de sept interventricular, Închiderea primară a defectului de sept 
interventricular nespecificata in alta parte  50 

518 Închiderea unor defecte multiple de sept interventricular  50 
519 Închiderea defectului de sept interventricular utilizând o proteză transluminală intraoperatorie  50 
520 Închiderea defectului de sept interventricular, Alta procedura specificată  50 

521 
Închiderea unui defect de sept cardiac nespecificat, Închiderea unui defect de sept cardiac utilizând 
un bandaj protetic nespecificata in alta parte  50 

522 
Închiderea unui defect de sept cardiac nespecificat, Închiderea unui defect de sept cardiac utilizând 
un bandaj pericardial nespecificata in alta parte  50 

523 
Închiderea unui defect de sept cardiac nespecificat, Închiderea primară a unui defect de sept 
cardiac nespecificata in alta parte  50 

524 Închiderea unui defect de sept cardiac nespecificat, Alta procedura specificată  50 
525 Închiderea transluminală percutanată a defectului de sept interventricular utilizând o proteză  25 

526 
Închiderea transluminală percutanată a defectului de sept interventricular nespecificata in alta 
parte  25 

527 Închiderea transluminală percutanată a defectului de sept interatrial utilizând o proteză  25 
528 Închiderea transluminală percutanată a defectului de sept interatrial nespecificata in alta parte  25 
529 Închiderea transluminală percutanată a defectului unui sept nespecificat utilizând o proteză  25 
530 Altă închiderea transluminală a defectului unui sept  25 

531 
Operații terapeutice transluminale asupra unui sept cardiac, Septostomie atrială transluminală 
percutanată cu balon  25 

532 
Operații terapeutice transluminale asupra unui sept cardiac, Septostomie atrială transluminală 
percutanată nespecificata in alta parte  25 

533 Închiderea transluminală percutanată a fenestrării de sept atrial cu o proteză  25 
534 Fenestrarea transluminală percutanată a septului atrial  25 
535 Închiderea transluminală percutanată a orificiului oval deschis cu o proteză  25 
536 Operații terapeutice transluminale asupra unui sept cardiac, Alta procedura specificată  25 
537 Crearea unui canal cardiac cu valvă, Crearea unui canal cu valvă între atriul și ventriculul inimii  25 

538 
Crearea unui canal cardiac cu valvă, Crearea unui canal cu valvă între atriul drept și artera 
pulmonară  25 

539 
Crearea unui canal cardiac cu valvă, Crearea unui canal cu valvă între ventriculul drept al inimii și 
artera pulmonară  25 



 

 

540 
Crearea unui canal cardiac cu valvă, Crearea unui canal cu valvă între ventriculul stâng al inimii și 
aortă  25 

541 Crearea unui canal cu valvă între ventriculul stâng al inimii și artera pulmonară  25 
542 Crearea unui canal cardiac cu valvă, Alta procedura specificată  25 

543 
Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între atriul și ventriculul inimii nespecificata in alta 
parte  25 

544 
Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între atriul drept și artera pulmonară nespecificata in 
alta parte  25 

545 
Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între ventriculul drept al inimii și artera pulmonară 
nespecificata in alta parte  25 

546 Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între ventriculul drept al inimii și vena cava  25 
547 Crearea altui canal cardiac, Crearea unui canal între ventriculul stang al inimii și aorta  25 
548 Crearea altui canal cardiac, Alta procedura specificată  25 
549 Reconstructia atriului, Corectarea sinusului venos persistent  25 
550 Reconstructia atriului, Corectarea drenajului venos pulmonar parțial anormal  25 
551 Reparație de cor triatriatum  25 
552 Repararea anormalității sinusului coronar  25 
553 Înnoirea atriului, Alta procedura specificată  25 
554 Transplantare inimă (numai primitor)  50 
555 Transplantare inimă și plămân (numai primitor)  50 
556 Repararea plastică a valvei mitrale, Înlocuirea prin alogrefă a valvei mitrale  50 
557 Repararea plastică a valvei mitrale, Înlocuirea prin xenogrefă a valvei mitrale  50 
558 Repararea plastică a valvei mitrale, Înlocuirea protetică a valvei mitrale  50 
559 Repararea plastică a valvei mitrale, Înlocuirea valvei mitrale nespecificata in alta parte  50 
560 Repararea plastică a valvei mitrale, Valvuloplastie mitrală nespecificata in alta parte  50 
561 Repararea plastică a valvei mitrale, Alta procedura specificată  50 
562 Repararea plastică a valvei aortice, Înlocuirea prin alogrefă a valvei aortice  50 
563 Repararea plastică a valvei aortice, Înlocuirea prin xenogrefă a valvei aortice  50 
564 Repararea plastică a valvei aortice, Înlocuirea protetică a valvei aortice  50 
565 Repararea plastică a valvei aortice, Înlocuirea valvei aortice nespecificata in alta parte  50 
566 Repararea plastică a valvei aortice, Valvuloplastie aortică nespecificata in alta parte  50 
567 Repararea plastică a valvei aortice, Alta procedura specificată  50 
568 Repararea plastică a valvei tricuspide, Înlocuirea prin alogrefă a valvei tricuspide  50 
569 Repararea plastică a valvei tricuspide, Înlocuirea prin xenogrefă a valvei tricuspide  50 
570 Repararea plastică a valvei tricuspide, Înlocuirea protetică a valvei tricuspide  50 
571 Repararea plastică a valvei tricuspide, Înlocuirea valvei tricuspide nespecificata in alta parte  50 
572 Repararea plastică a valvei tricuspide, Valvuloplastie tricuspidă nespecificata in alta parte  50 
573 Repararea plastică a valvei tricuspide, Alta procedura specificată  50 
574 Repararea plastică a valvei pulmonare, Înlocuirea prin alogrefă a valvei pulmonare  50 
575 Repararea plastică a valvei pulmonare, Înlocuirea prin xenogrefă a valvei pulmonare  50 
576 Repararea plastică a valvei pulmonare, Înlocuirea protetică a valvei pulmonare  50 
577 Repararea plastică a valvei pulmonare, Înlocuirea valvei pulmonare nespecificata in alta parte  50 
578 Repararea plastică a valvei pulmonare, Valvuloplastie pulmonară nespecificata in alta parte  50 
579 Repararea plastică a valvei pulmonare, Alta procedura specificată  50 
580 Valvectomie tricuspidă  12 
581 Valvectomie pulmonară  12 
582 Altă excizie specificată a unei valve a inimii  12 

583 
Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Infundibulectomie a inimii 
utilizând un bandaj  12 

584 
Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Infundibulectomie a inimii 
nespecificata in alta parte  12 



 

 

585 
Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Repararea stenozei sub-
aortice  12 

586 
Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Repararea stenozei supra-
aortice  12 

587 Excizia inelului supramitral  12 
588 Îndepărtarea unei obstrucții din structura adiacentă a unei valve a inimii, Alta procedura specificată  12 

589 
Înlocuirea grefei de venă safenă a arterei coronare, Înlocuirea grefei de venă safenă a unei artere 
coronare  50 

590 
Înlocuirea grefei de venă safenă a arterei coronare, Înlocuirea grefei de venă safenă a două artere 
coronare   50 

591 
Înlocuirea grefei de venă safenă a arterei coronare, Înlocuirea grefei de venă safenă a trei artere 
coronare  50 

592 
Înlocuirea grefei de venă safenă a arterei coronare, Înlocuirea grefei de venă safenă a patru sau mai 
multe artere coronare  50 

593 Înlocuirea autogrefei unei artere coronare nespecificata in alta parte  50 
594 Înlocuirea autogrefei a două artere coronare nespecificata in alta parte  50 
595 Înlocuirea autogrefei a trei artere coronare nespecificata in alta parte  50 
596 Înlocuirea autogrefei a patru sau mai multe artere coronare nespecificata in alta parte  50 
597 Înlocuirea autogrefei arterei coronare, Alta procedura specificată  50 
598 Înlocuirea alogrefei a două artere coronare (numai primitor)  50 
599 Înlocuirea alogrefei a trei artere coronare (numai primitor) Î 50 
600 Înlocuirea alogrefei a patru sau mai multe artere coronare (numai primitor) 50 
601 Înlocuirea alogrefei arterei coronare, Alta procedura specificată (numai primitor)  50 
602 Înlocuirea protetică a arterei coronare, Înlocuirea protetică a unei artere coronare  50 
603 Înlocuirea protetică a arterei coronare, Înlocuirea protetică a două artere coronare  50 
604 Înlocuirea protetică a arterei coronare, Înlocuirea protetică a trei artere coronare  50 
605 Înlocuirea protetică a arterei coronare, Înlocuirea protetică a patru sau mai multe artere coronare  50 
606 Conectarea arterei toracice la artera coronară  50 

607 
Operații transluminale de diagnosticare asupra arterei coronare, Angioscopie transluminală 
percutanată  5 

608 Ecografie intravasculară a arterei coronare  5 
609 Operații transluminale de diagnosticare asupra arterei coronare, Alta procedura specificată  5 

610 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Ablația pe cale deschisă a nodului 
atrioventricular  25 

611 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Excizia epicardială a focusului 
ritmogenic  25 

612 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Excizia endocardială a focusului 
ritmogenic  25 

613 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Divizarea pe cale deschisă a căii 
auxiliare din interiorul inimii  25 

614 
Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Divizarea pe cale deschisă a 
sistemului conductor al inimii nespecificata in alta parte  25 

615 Operații pe cale deschisă asupra sistemului conductor al inimii, Alta procedura specificată  25 

616 
Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Implantarea unui sistem intravenos de stimulare 
cardiacă  12 

617 
Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Reașezarea unui conductor al sistemului 
intravenos de stimulare cardiacă  12 

618 
Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Reînnoirea sistemului intravenos de stimulare 
cardiacă  12 

619 
Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Îndepărtarea sistemului intravenos de stimulare 
cardiacă  12 

620 Implantarea unui sistem intravenos de stimulare cardiacă, cu o singură cameră  12 
621 Implantarea unui sistem intravenos de stimulare cardiacă, cu două camere  12 
622 Implantarea unui sistem intravenos de stimulare cardiacă biventricular   12 
623 Sistem de stimulare cardiacă introdus prin venă, Alta procedura specificată  12 



 

 

624 
Cateterizarea inimii, Cateterizarea unei combinații a părților dreaptă și stângă ale inimii 
nespecificata in alta parte  5 

625 Cateterizarea inimii, Cateterizarea părții drepte a inimii nespecificata in alta parte  5 
626 Cateterizarea inimii, Cateterizarea părții stângi a inimii nespecificata in alta parte  5 
627 Cateterizarea părții stângi a inimii prin intermediul puncționării atriale trans-septale  5 
628 Cateterizarea inimii, Alta procedura specificată  5 
629 Excizia pericardului, Excizia leziunii de pericard  50 
630 Excizia pericardului, Alta procedura specificată  50 
631 Incizie la nivelul pericardului, Eliberarea adeziunilor de pericard  37 
632 Incizie la nivelul pericardului, Fenestrarea pericardului  37 
633 Incizie la nivelul pericardului, Alta procedura specificată  37 
634 Pericardiocenteză transluminală percutanată  12 
635 Altă drenare transluminală specificată a pericardului  12 

636 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Corectarea truncus 
arteriosus persistent  50 

637 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Aplicarea unei benzi la 
nivelul truncus arteriosus persistent  50 

638 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Repararea hemitruncus 
arteriosus  50 

639 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Închiderea ferestrei 
aortopulmonare  50 

640 
Operații pe cale deschisă pentru o anormalitate combinată a vaselor mari, Alta procedura 
specificată  50 

641 Corectarea pe cale deschisă a ductus arteriosus deschis, Divizarea ductus arteriosus deschis  25 
642 Corectarea pe cale deschisă a ductus arteriosus deschis, Divizarea ductus arteriosus deschis  25 

643 
Corectarea pe cale deschisă a ductus arteriosus deschis, Închiderea ductus arteriosus deschis 
nespecificata in alta parte  25 

644 Corectarea pe cale deschisă a ductus arteriosus deschis, Alta procedura specificată  25 
645 Operații pe cale deschisă asupra ambelor artere pulmonare  50 

646 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la aortă, utilizând o proteză tubulară de 
interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare principale de la aorta ascendentă, 
utilizând interpunerea  50 

647 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la aortă, utilizând o proteză tubulară de 
interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare drepte de la aorta ascendentă, utilizând 
interpunerea  50 

648 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la aortă, utilizând o proteză tubulară de 
interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare stângi de la aorta ascendentă, utilizând 
interpunerea  50 

649 
Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la aortă, utilizând o proteză tubulară de 
interpunere, Alta procedura specificată  50 

650 Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei ferestre aortopulmonare  50 

651 
Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei anastomoze la artera pulmonară 
principală de la aorta ascendentă nespecificata in alta parte  50 

652 
Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei anastomoze la artera pulmonară 
dreaptă de la aorta ascendentă nespecificata in alta parte  50 

653 
Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei anastomoze la artera pulmonară 
stângă de la aorta descendentă nespecificata in alta parte  50 

654 
Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Crearea unei anastomoze la artera pulmonară de la 
aortă nespecificata in alta parte  50 

655 Altă conectare la artera pulmonară de la aortă, Alta procedura specificată  50 

656 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la artera subclaviculară, utilizând o proteză 
tubulară de interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare drepte de la artera 
subclaviculară dreaptă  50 

657 

Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la artera subclaviculară, utilizând o proteză 
tubulară de interpunere, Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare stângi de la artera 
subclaviculară stângi  50 



 

 

658 
Crearea unui șunt la nivelul arterei pulmonare de la artera subclaviculară, utilizând o proteză 
tubulară de interpunere, Alta procedura specificată  50 

659 
Altă conectare la artera pulmonară de la artera subclaviculară, Crearea unei anastomoze la artera 
pulmonară dreaptă de la artera subclaviculară dreaptă nespecificata in alta parte  50 

660 
Altă conectare la artera pulmonară de la artera subclaviculară, Crearea unei anastomoze la artera 
pulmonară stângă de la artera subclaviculară stângă nespecificata in alta parte  50 

661 
Altă conectare la artera pulmonară de la artera subclaviculară, Crearea unei anastomoze la artera 
pulmonară de la artera subclaviculară nespecificata in alta parte  50 

662 
Dilatarea transluminală percutanată cu balon a anastomozei dintre artera pulmonară și artera 
subclaviculară  50 

663 Ocluzia transluminală percutanată a anastomozei dintre artera pulmonară și artera subclaviculară  50 
664 Altă conectare la artera pulmonară de la artera subclaviculară, Alta procedura specificată  50 
665 Repararea arterei pulmonare, Repararea arterei pulmonare utilizând o proteză  50 
666 Repararea arterei pulmonare, Repararea arterei pulmonare utilizând un bandaj  50 
667 Repararea arterei pulmonare, Repararea arterei pulmonare anormale nespecificata in alta parte  50 
668 Repararea arterei pulmonare, Alta procedura specificată  50 

669 
Operații transluminale asupra arterei pulmonare, Embolectomie transluminală percutanată a 
arterei pulmonare   12 

670 
Operații transluminale asupra arterei pulmonare, Embolizare transluminală percutanată a arterei 
pulmonare  12 

671 Angioplastie transluminală percutanată, cu balon și tăiere, a arterei pulmonare  12 
672 Angioplastie transluminală percutanată cu balon a arterei pulmonare  12 
673 Angioplastie transluminală percutanată cu balon și stentarea arterei pulmonare  12 
674 Operații transluminale asupra arterei pulmonare, Alta procedura specificată  12 

675 
Bypass-ul extraanatomic al aortei, Bypass de urgență al aortei prin anastomoza arterei axilare la 
artera femurală  50 

676 
Bypass-ul extraanatomic al aortei, Bypass-ul aortei prin anastomoza arterei axilare la artera 
femurală nespecificata in alta parte  50 

677 Bypass-ul extraanatomic al aortei, Alta procedura specificată  50 

678 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă ascendentă cu anevrism prin anastomoza   50 

679 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă toracică cu anevrism prin anastomoza  50 

680 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă abdominală suprarenală cu anevrism prin anastomoză   50 

681 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă abdominală infrarenală cu anevrism prin anastomoză   50 

682 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unui segment de 
aortă abdominală cu anevrism prin anastomoza   50 

683 
Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei bifurcații 
aortice cu anevrism prin anastomoza aortei la artera iliacă   50 

684 Înlocuirea de urgență a unui segment aortic cu anevrism, Alta procedura specificată  50 

685 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă ascendentă cu 
anevrism prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

686 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă toracică cu 
anevrism prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

687 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă abdominală 
suprarenală cu anevrism prin anastomoza aortei  50 

688 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă abdominală 
infrarenală cu anevrism prin anastomoza aortei  50 

689 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unui segment de aortă abdominală cu 
anevrism prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

690 
Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Înlocuirea unei bifurcații aortice cu anevrism prin 
anastomoza aortei la artera iliacă nespecificata in alta parte  50 

691 Altă înlocuire a unui segment aortic cu anevrism, Alta procedura specificată  50 



 

 

692 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
ascendentă prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

693 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
toracică prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

694 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
abdominală suprarenală prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

695 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
abdominală infrarenală prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

696 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al unui segment de aortă 
abdominală prin anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

697 
Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Bypass-ul de urgență al bifurcației aortice prin 
anastomoza aortei la artera iliacă nespecificata in alta parte  50 

698 Alt bypass de urgență al unui segment aortic, Alta procedura specificată  50 

699 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă ascendentă prin anastomoza 
aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

700 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă toracică prin anastomoza aortei 
la aortă nespecificata in alta parte 50 

701 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă abdominală suprarenală prin 
anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

702 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă abdominală infrarenală prin 
anastomoza aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

703 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul unui segment de aortă abdominală prin anastomoza 
aortei la aortă nespecificata in alta parte  50 

704 
Alt bypass al unui segment aortic, Bypass-ul bifurcației aortice prin anastomoza aortei la artera 
iliacă nespecificata in alta parte  50 

705 Alt bypass al unui segment aortic, Alta procedura specificată  50 
706 Repararea plastică a aortei, Repararea plastică a aortei și anastomoza de la un capăt la altul a aortei  50 
707 Repararea plastică a aortei, Repararea plastică a aortei utilizând un lambou subclavicular  50 
708 Repararea plastică a aortei, Repararea plastică a aortei utilizând o grefă tip bandaj  50 
709 Repararea plastică a aortei, Eliberarea inelului vascular al aortei  50 
710 Repararea plastică a aortei, Revizia reparării plastice aortei  50 
711 Repararea plastică a aortei și inserția unei grefe în formă de tub  50 
712 Repararea arcului aortic întrerupt  50 
713 Repararea plastică a aortei, Alta procedura specificată  50 
714 Operații transluminale asupra aortei, Angioplastie transluminală percutanată cu balon a aortei  25 

715 
Operații transluminale asupra aortei, Angioplastie transluminală percutanată a aortei nespecificata 
in alta parte  25 

716 Operații transluminale asupra aortei, Embolectomie transluminală percutanată a bifurcației aortice  25 
717 Operații transluminale asupra aortei, Alta procedura specificată  25 

718 
Operații transluminale asupra arterei carotide, Angioplastie transluminală percutanată a arterei 
carotide  25 

719 Repararea endovasculară a arterei carotide  25 
720 Operații transluminale asupra arterei carotide, Alta specificată  25 

721 
Operații transluminale asupra arterei cerebrale, Embolizare transluminală percutanată a arterei 
cerebrale  25 

722 Inserția transluminală percutanată a unui stent în interiorul arterei cerebrale  25 
723 Operații transluminale asupra arterei cerebrale, Alta procedura specificată  25 

724 
Operații transluminale asupra arterei subclacivulare, Angioplastie transluminală percutanată a 
arterei subclaviculare  25 

725 
Operații transluminale asupra arterei subclaviculare, Embolectomie transluminală percutanată a 
arterei subclaviculare  25 

726 
Operații transluminale asupra arterei subclaviculare, Embolizare transluminală percutanată a 
arterei subclaviculare  25 

727 Operații transluminale asupra arterei subclaviculare, Alta procedura specificată  25 



 

 

728 
Operații transluminale asupra arterei renale, Angioplastie transluminală percutanată a arterei 
renale  25 

729 
Operații transluminale asupra arterei renale, Embolectomie transluminală percutanată a arterei 
renale  25 

730 Operații transluminale asupra arterei renale, Embolizare transluminală percutanată a arterei renale  25 
731 Operații transluminale asupra arterei renale, Alta procedura specificată  25 

732 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere iliace 
comune cu anevrism prin anastomoza aortei  37 

733 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu 
anevrism prin anastomoza aortei la artera iliacă externă  37 

734 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere cu 
anevrism de la nivelul piciorului prin anastomoza aortei la artera iliacă comună  37 

735 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere cu 
anevrism de la nivelul piciorului prin anastomoza aortei la superficial  37 

736 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu 
anevrism prin anastomoza arterei iliace la artera iliacă  37 

737 
Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere cu 
anevrism de la nivelul piciorului prin anastomoza arterei iliace la artera femurală  37 

738 Înlocuirea de urgență a unei artere iliace cu anevrism, Alta procedura specificată  37 

739 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

740 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

741 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale  37 

742 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale  37 

743 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

744 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

745 
Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Înlocuirea de urgență a unei artere 
femurale cu anevrism prin anastomoza arterei femurale   37 

746 Înlocuirea de urgență a unei artere femurale cu anevrism, Alta proceduraspecificată  37 

747 
Operații transluminale asupra arterei femurale, Angioplastie transluminală percutanată a arterei 
femurale  25 

748 
Operații transluminale asupra arterei femurale, Embolectomie transluminală percutanată a arterei 
femurale  25 

749 
Operații transluminale asupra arterei femurale, Embolizare transluminală percutanată a arterei 
femurale  25 

750 Operații transluminale asupra arterei femurale, Alta procedura specificată  25 
751 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt portocaval  25 
752 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt mezocaval  25 

753 
Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt portosistemic nespecificata 
in alta parte  25 

754 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt splenorenal distal  25 
755 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Crearea unui șunt splenorenal proximal  25 
756 Conectarea venei cave sau unei ramuri a venei cave, Alta procedura specificată  25 
757 Ligaturarea unei vene varicoase de la nivelul piciorului, Ligaturarea unei vene safene lungi  5 
758 Ligaturarea unei vene varicoase de la nivelul piciorului, Ligaturarea unei vene safene scurte  5 

759 
Ligaturarea unei vene varicoase de la nivelul piciorului, Ligaturarea unei vene varicoase recurente 
de la nivelul piciorului  5 

760 Ligaturarea unei vene varicoase de la nivelul piciorului, Alta procedura specificată  5 
761 Stripping-ul unei vene varicoase de la nivelul piciorului  5 
762 Transplantare rinichi (numai primitor)  50 



 

 

763 Extirparea pe cale deschisă a leziunii stomacale  25 
764 Excizia totală a rinichiului, Nefrectomie și excizia țesutului perirenal  12 
765 Excizia totală a rinichiului, Nefroureterectomie nespecificata in alta parte  12 
766 Excizia totală a rinichiului, Excizia unei jumătăți de rinichi în formă de potcoavă  12 
767 Excizia totală a rinichiului, Nefrectomie nespecificata in alta parte  12 
768 Excizia totală a rinichiului, Alta procedura specificată  12 
769 Repararea pe cale deschisă a rinichiului, Pieloplastie pe cale deschisă  37 
770 Repararea pe cale deschisă a rinichiului, Alta procedura specificată  37 
771 Incizie la nivelul rinichiului, Îndepărtarea pe cale deschisă a unui calcul din rinichi  12 
772 Incizie la nivelul rinichiului, Alta procedura specificată  12 
773 Operații terapeutice endoscopice asupra unui calcul renal  5 
774 Alte operații terapeutice endoscopice asupra rinichiului  5 
775 Fragmentarea extracorporală a unui calcul renal  5 
776 Îndepărtarea endoscopică a unui calcul din ureter  5 
777 Excizia ureterului, Ureterectomie totală  12 
778 Excizia ureterului, Excizia unui segment de ureter  12 
779 Excizia ureterului, Alta procedura specificată  12 
780 Fragmentarea extracorporală a unui calcul de ureter  5 
781 Excizia totală a vezicii, Cistoprostatectomie  50 
782 Excizia totală a vezicii, Cistouretrectomie  50 
783 Excizia totală a vezicii, Cistectomie nespecificata in alta parte  50 
784 Excizia totală a vezicii, Cistectomie simplă  50 
785 Excizia totală a vezicii, Alta procedura specificată  50 
786 Excizia parțială a vezicii, Diverticulectomia vezicii  12 
787 Excizia parțială a vezicii, Alta procedura specificată  12 
788 Drenarea pe cale deschisă a vezicii, Uretrostomie perineală și drenarea vezicii  5 
789 Drenarea pe cale deschisă a vezicii, Cistostomie și inserția unui tub suprapubian în vezică  5 
790 Drenarea pe cale deschisă a vezicii, Alta procedura specificată  5 
791 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Excizia totală a prostatei și capsulei prostatei  5 
792 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Prostatectomie retropubiană  5 
793 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Prostatectomie transvezicală  5 
794 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Prostatectomie perineală  5 
795 Excizia pe cale deschisă a prostatei, Alta procedura specificată  5 
796 Operații pe cale deschisă asupra prostatei  5 
797 Operații pe cale deschisă asupra colului vezical masculin  5 
798 Operații terapeutice endoscopice asupra colului vezical masculin  5 
799 Operații terapeutice endoscopice asupra prostatei  5 
800 Extirparea scrotului, Excizia scrotului 5 
801 Extirparea scrotului, Excizia leziunii de scrot  5 
802 Excizia scrotului, Alta procedura specificată  5 
803 Excizia bilaterală a testiculelor, Orhidectomie subcapsulară bilaterală  12 
804 Excizia bilaterală a testiculelor, Orhidectomie bilaterală nespecificata in alta parte  12 
805 Excizia bilaterală a testiculelor, Alta procedura specificată  12 
806 Altă excizie a testiculului, Orhidectomie subcapsulară nespecificata in alta parte  5 
807 Altă excizie a testiculului, Excizia unui testicul aberant  5 
808 Altă excizie a testiculului, Orhidectomie nespecificata in alta parte  5 
809 Altă excizie a testiculului, Alta procedura specificată  5 
810 Extirparea leziunii de testicul, Excizia leziunii de testicul  5 
811 Extirparea leziunii de testicul, Distrugerea leziunii de testicul  5 



 

 

812 Extirparea leziunii de testicul, Alta procedura specificată  5 
813 Operații asupra hidrocelului  5 
814 Operații asupra epididimului, Epididimectomie bilaterală  5 
815 Operații asupra epididimului, Epididimectomie unilaterală  5 
816 Operații asupra epididimului, Excizia leziunii de epididim  5 
817 Operații asupra epididimului, Alta procedura specificată  5 
818 Excizia vasului deferent, Vasectomie bilaterală  5 
819 Excizia vasului deferent, Ligaturarea vasului deferent nespecificata in alta parte  5 
820 Excizia vasului deferent, Alta procedura specificată  5 
821 Operații asupra varicocelului, Ligaturarea varicocelului  5 
822 Operații asupra varicocelul, Alta procedura specificată  5 
823 Operații asupra vezicii seminale  5 
824 Amputarea penisului, Amputarea totală a penisului  12 
825 Amputarea penisului, Amputarea parțială a penisului  12 
826 Amputarea penisului, Alta procedura specificată  12 
827 Extirparea leziunii peniene  5 

828 
Înlocuirea protetică hibridă primară a articulației umărului utilizând ciment nespecificata in alta 
parte  25 

829 
Conversia la înlocuirea protetică hibridă a articulației umărului utilizând ciment nespecificata in alta 
parte  25 

830 Înlocuirea protetică hibridă a articulației umărului utilizând ciment, Alta procedura specificată  25 
831 Rezecția scapulară extra-articulară cu reconstrucția umărului  25 
832 Altă reconstrucție complexă a umărului specificată  25 
833 Operații asupra glandei Bartholin, Excizia glandei Bartholin  5 
834 Operații asupra glandei Bartholin, Marsupializarea glandei Bartholin  5 
835 Excizia glandei Bartholin, Excizia leziunii glandei Bartholin  5 
836 Operații asupra glandei Bartholin, Operații asupra canalului Bartholin  5 
837 Operații asupra glandei Bartholin, Alta specificată  5 
838 Excizia vulvei, Excizia totală a vulvei  12 
839 Excizia vulvei, Excizia parțială a vulvei  12 
840 Excizia vulvei, Marsupializarea leziunii vulvei  12 
841 Excizia vulvei, Excizia leziunii vulvei nespecificata in alta parte  12 
842 Excizia vulvei, Alta procedura specificată  12 
843 Repararea vulvei  5 

844 
Repararea bolții vaginale, Repararea bolții vaginale utilizând abordul combinat abdominal și vaginal 
nespecificata in alta parte  5 

845 Repararea bolții vaginale, Sacrocolpopexie  5 

846 
Repararea bolții vaginale, Repararea bolții vaginale utilizând abordul abdominal nespecificata in alta 
parte  5 

847 
Repararea bolții vaginale, Repararea bolții vaginale utilizând abordul vaginal nespecificata in alta 
parte  5 

848 Repararea bolții vaginale cu meșă, utilizând abordul abdominal  5 
849 Repararea bolții vaginale cu meșă, utilizând abordul vaginal  5 
850 Repararea bolții vaginale, Alta procedura specificată  5 
851 Excizia vaginului, Colpectomie totală  12 
852 Excizia vaginului, Colpectomie parțială  12 
853 Excizia vaginului, Alta procedura specificată  12 
854 Excizia unei benzi a vaginului  5 
855 Extirparea leziunii vaginale  5 
856 Operații asupra pungii lui Douglas  5 



 

 

857 Excizia colului uterin, Amputarea colului uterin  12 
858 Excizia colului uterin, Excizia leziunii de col uterin  12 
859 Excizia colului uterin, Alta procedura specificată  12 
860 Distrugerea leziunii de col uterin  5 
861 Alte operații asupra colului uterin  5 
862 Chiuretaj uterin  5 
863 Excizia bilaterală a unei anexe a uterului, Ooforectomie bilaterală nespecificata in alta parte  12 
864 Excizia bilaterală a unei anexe a uterului, Alta procedura specificată  12 

865 
Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Salpingooforectomie unilaterală nespecificata in alta 
parte  12 

866 
Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Salpingooforectomie a trompei uterine solitare rămase și 
ovarului nespecificata in alta parte  12 

867 Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Salpingectomie unilaterală nespecificata in alta parte  12 

868 
Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Salpingectomie a trompei uterine solitare rămase 
nespecificata in alta parte  12 

869 Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Ooforectomie unilaterală nespecificata in alta parte  12 

870 
Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Ooforectomie a ovarului solitar rămas nespecificata in 
alta parte  12 

871 Excizia unilaterală a unei anexe a uterului, Alta procedura specificată  12 
872 Excizia parțială a ovarului, Excizia unei porțiuni de țesut în formă de pană de la nivelul ovarului  5 
873 Excizia parțială a ovarului, Excizia leziunii ovariene  5 
874 Excizia parțială a ovarului, Marsupializarea leziunii ovariene  5 
875 Excizia parțială a ovarului, Alta procedura specificată  5 
876 Distrugerea pe cale deschisă a leziunii ovariene, Cauterizarea pe cale deschisă a leziunii ovariene  5 
877 Distrugerea pe cale deschisă a leziunii ovariene, Alta procedura specificată  5 
878 Repararea ovarului, Replantarea ovarului  5 
879 Repararea ovarului, Fixarea ovarului nespecificata in alta parte  5 
880 Repararea ovarului, Sutura ovarului  5 
881 Repararea ovarului, Sutura rupturii de corpus luteum  5 
882 Repararea ovarului, Alta procedura specificată  5 
883 Operații pe cale deschisă asupra ovarului  5 
884 Operații terapeutice endoscopice asupra ovarului, Extirparea endoscopică a leziunii ovariene  5 
885 Operații terapeutice endoscopice asupra ovarului, Eliberarea endoscopică a adeziunilor ovariene  5 
886 Operații terapeutice endoscopice asupra ovarului, Drenarea endoscopică a unui chist ovarian  5 
887 Drilling ovarian (endoscopic)  5 
888 Operații terapeutice endoscopice asupra ovarului, Alta procedura specificată  5 
889 Excizie plastică de piele de la nivelul gâtului sau capului 5 
890 Excizie plastică de piele din peretele abdominal  5 
891 Excizie plastică de piele din alt loc 5 
892 Excizie controlată microscopic a unei leziuni epiteliale  5 
893 Grefă de piele cu păr la nivelul scalpului  5 
894 Grefă de piele cu păr la nivelul altui loc  5 
895 Grefă de mucoasă  5 
896 Grefarea de alt țesut pe piele  5 
897 Excizia parțială a peretelui toracic  25 
898 Excizia pe cale deschisă a pleurei 25 
899 Repararea unei rupturi de diafragmă, Repararea rupturii traumatice de diafragmă  25 
900 Repararea rupturii de diafragmă  25 

901 
Repararea primară a unei hernii inghinale, Repararea primară a unei hernii inghinale utilizând 
inserția de material natural  12 



 

 

902 
Repararea primară a unei hernii inghinale, Repararea primară a unei hernii inghinale utilizând 
inserția de material protetic  12 

903 Repararea primară a unei hernii inghinale, Repararea primară a unei hernii inghinale utilizând suturi  12 

904 
Repararea primară a unei hernii inghinale, Repararea primară a unei hernii inghinale și reducția 
herniei glisante  12 

905 Repararea primară a unei hernii inghinale, Alta procedura specificată  12 

906 
Repararea primară a unei hernii femurale, Repararea primară a unei hernii femurale utilizând 
inserția de material natural  12 

907 
Repararea primară a unei hernii femurale, Repararea primară a unei hernii femurale utilizând 
inserția de material protetic  12 

908 Repararea primară a unei hernii femurale, Repararea primară a unei hernii femurale utilizând suturi  12 
909 Repararea primară a unei hernii femurale, Alta procedura specificată 12 

910 
Repararea unei hernii femurale recurente, Repararea unei hernii femurale recurente utilizând 
inserția de material natural  12 

911 
Repararea unei hernii femurale recurente, Repararea unei hernii femurale recurente utilizând 
inserția de material protetic  12 

912 
Repararea unei hernii femurale recurente, Repararea unei hernii femurale recurente utilizând 
suturi  12 

913 Repararea unei hernii femurale recurente, Alta procedura specificată  12 

914 
Repararea unei hernii ombilicale, Repararea unei hernii ombilicale utilizând inserția de material 
natural  12 

915 
Repararea unei hernii ombilicale, Repararea unei hernii ombilicale utilizând inserția de material 
protetic  12 

916 Repararea unei hernii ombilicale, Repararea unei hernii ombilicale utilizând suturi  12 
917 Repararea unei hernii ombilicale, Alta procedura specificată  12 

918 
Repararea primară a unei hernii incizionale, Repararea primară a unei hernii incizionale utilizând 
inserția de material natural  12 

919 
Repararea primară a unei hernii incizionale, Repararea primară a unei hernii incizionale utilizând 
inserția de material protetic  12 

920 
Repararea primară a unei hernii incizionale, Repararea primară a unei hernii incizionale utilizând 
suturi  12 

921 Repararea primară a unei hernii incizionale, Alta procedura specificată  12 

922 
Repararea altei hernii a peretelui abdominal, Repararea unei hernii ventrale utilizând inserția de 
material natural  12 

923 
Repararea altei hernii a peretelui abdominal, Repararea unei hernii ventrale utilizând inserția de 
material protetic  12 

924 Repararea altei hernii a peretelui abdominal, Repararea unei hernii ventrale suturi  12 
925 Repararea altei hernii a peretelui abdominal, Alta procedura specificată  12 
926 Drenarea pe cale deschisă a peritoneului, Drenarea pe cale deschisă a abcesului subdiafragmatic  12 
927 Drenarea pe cale deschisă a peritoneului, Drenarea pe cale deschisă a abcesului pelvian  12 

928 
Drenarea pe cale deschisă a peritoneului, Drenarea pe cale deschisă a abcesului abdominal 
nespecificata in alta parte  12 

929 Drenarea pe cale deschisă a peritoneului, Alta procedura specificată  12 
930 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a brațului superior  5 
931 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a antebrațului  5 
932 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a coapsei  5 
933 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a compartimentului anterior al piciorului inferior  5 
934 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a compartimentului posterior al piciorului inferior  5 
935 Eliberarea fasciei, Fasciotomie de eliberare a piciorului nespecificata in alta parte  5 
936 Eliberarea fasciei, Alta procedura specificată  5 
937 Operații asupra fasciei  5 
938 Fixarea pe cale chirurgicală a fracturii de coloană vertebrală  50 
939 Excizia unui tendon, Sacrificarea tendonului  5 
940 Excizia unui tendon, Excizia leziunii de tendon  5 



 

 

941 Excizia unui tendon, Alta procedura specificată  5 

942 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale cervicale, Decompresie anterioară 
primară a coloanei vertebrale cervicale și fuziunea articulației coloanei vertebrale cervicale  25 

943 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale cervicale, Decompresie anterioară 
primară a coloanei vertebrale cervicale nespecificata in alta parte  25 

944 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale cervicale, Foraminotomie primară a 
coloanei vertebrale cervicale  25 

945 Corpectomie anterioară primară a coloanei vertebrale cervicale și reconstrucție  25 

946 
Decompresie primară a fosei posterioare și coloanei vertebrale cervicale superioare și 
Instrumentare  25 

947 
Decompresie primară a fosei posterioare și coloanei vertebrale cervicale superioare nespecificata in 
alta parte  25 

948 Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale cervicale, Alta procedura specificată  25 

949 
Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale toracice, Decompresie primară a coloanei 
vertebrale toracice și fuziunea articulației coloanei vertebrale toracice  25 

950 
Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale toracice, Decompresie primară a coloanei 
vertebrale toracice nespecificata in alta parte  25 

951 Corpectomie anterioară primară a coloanei vertebrale toracice și reconstrucție  25 
952 Corpectomie anterioară de revizie a coloanei vertebrale toracice și reconstrucție  25 
953 Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale toracice, Alta procedura specificată  25 

954 

Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Decompresie extinsă 
primară a coloanei vertebrale lombare și fuzionarea intertransversală a articulației coloanei 
vertebrale  25 

955 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Decompresie extinsă 
primară a coloanei vertebrale lombare nespecificata in alta parte  25 

956 

Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Decompresia posterioară 
primară a coloanei vertebrale lombare și fuzionarea intertransversală a articulației coloanei 
vertebrale  25 

957 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Laminectomie posterioară 
primară a coloanei vertebrale lombare  25 

958 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Decompresie posterioară 
primară a coloanei vertebrale lombare nespecificata in alta parte  25 

959 
Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Foraminotomie laterală 
primară a coloanei vertebrale  25 

960 Corpectomie anterioară primară a coloanei vertebrale și reconstrucție  25 
961 Operații de decompresie primară asupra coloanei vertebrale lombare, Alta specificată  25 

962 
Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale nespecificate, Decompresie primară a coloanei 
vertebrale și fuziunea articulației coloanei vertebrale nespecificata in alta parte  25 

963 
Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale nespecificate, Decompresie primară a coloanei 
vertebrale nespecificata in alta parte  25 

964 Operații de decompresie asupra coloanei vertebrale nespecificate, Alta procedura specificată  25 

965 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară prin laminectomie a unui disc 
intervertebral cervical  25 

966 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară prin hemilaminectomie a unui 
disc intervertebral cervical  25 

967 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară prin fenestrare a unui disc 
intervertebral cervical  25 

968 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral cervical și fuzionarea intercorp a articulației coloanei vertebrale  25 

969 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral cervical nespecificata in alta parte  25 

970 
Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Microdiscectomie primară a unui disc 
intervertebral cervical  25 

971 Excizia primară a unui disc intervertebral cervical, Alta procedura specificată  25 



 

 

972 
Excizia primară a unui disc intervertebral toracic, Excizia primară anterolaterală a unui disc 
intervertebral toracic și grefă  25 

973 
Excizia primară a unui disc intervertebral toracic, Excizia primară anterolaterală a unui disc 
intervertebral toracic nespecificata in alta parte  25 

974 
Excizia primară a unui disc intervertebral toracic, Costotransversectomie primară a unui disc 
intervertebral toracic  25 

975 Excizia primară a unui disc intervertebral toracic, Alta procedura specificată  25 

976 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară prin laminectomie a unui disc 
intervertebral lombar  25 

977 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară prin fenestrare a unui disc 
intervertebral lombar  25 

978 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral lombar și fuzionarea intercorp a articulației coloanei vertebrale  25 

979 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral lombar nespecificata in alta parte  25 

980 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral lombar și fuzionarea posterioară a grefei articulației coloanei vertebrale  25 

981 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Excizia primară anterioară a unui disc 
intervertebral lombar și instrumentarea posterioară  25 

982 
Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Microdiscectomie primară a unui disc 
intervertebral lombar  25 

983 Excizia primară a unui disc intervertebral lombar, Alta procedura specificată  25 
984 Înlocuirea protetică a unui disc intervertebral cervical  12 
985 Înlocuirea protetică a unui disc intervertebral toracic  12 
986 Înlocuirea protetică a unui disc intervertebral lombar  12 
987 Altă înlocuire protetică specificată a discului intervertebral  12 
988 Extirparea leziunii de coloană vertebrală, Excizia leziunii unei vertebre cervicale  12 
989 Extirparea leziunii de coloană vertebrală, Excizia leziunii unei vertebre toracice  12 
990 Extirparea leziunii de coloană vertebrală, Excizia leziunii unei vertebre lombare  12 
991 Extirparea leziunii de coloană vertebrală, Alta procedura specificată  12 

992 
Decompresia fracturii de coloană vertebrală, Decompresie complexă a fracturii de coloană 
vertebrală  12 

993 
Decompresia fracturii de coloană vertebrală, Decompresi a anterioară a fracturii de coloană 
vertebrală  12 

994 
Decompresia fracturii de coloană vertebrală, Decompresia posterioară a fracturii de coloană 
vertebrală  12 

995 Vertebroplastia fracturii de coloană vertebrală  12 
996 Decompresia fracturii de coloană vertebrală, Alta procedura specificată  12 
997 Transplant de măduvă osoasă (numai primitor)   50 
998 Înlocuirea protetică a osului, Înlocuirea protetică articulată a osului   12 
999 Înlocuirea endoprotetică masivă prin implantare a osului  12 

1000 Înlocuirea endoprotetică prin implantare a osului nespecificata in alta parte  12 
1001 Înlocuirea protetică a osului, Alta procedura specificată  12 

1002 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi intracapsulare a gâtului femurului și fixarea utilizând un cui sau un șurub  5 

1003 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi a osului lung și fixarea internă rigidă nespecificata in alta parte  5 

1004 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi a osului lung și fixarea internă flexibilă  5 

1005 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi a osului scurt și fixarea utilizând un șurub  5 

1006 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Reducția pe cale închisă a unui 
fragment de os și fixarea utilizând un șurub  5 

1007 Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea internă, Alta procedura specificată  5 



 

 

1008 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea externă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi de os și fixarea de schelet  5 

1009 
Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea externă, Reducția pe cale închisă a unei 
fracturi de os și fixarea utilizând un sistem funcțional de fixare  5 

1010 Reducția pe cale închisă a unei fracturi de os și fixarea externă, Alta procedura specificată  5 
1011 Puncționarea terapeutică a osului, Introducerea de substanță terapeutică în interiorul osului  5 
1012 Puncționarea terapeutică a osului, Introducerea de substanță distructivă în interiorul osului  5 
1013 Puncționarea terapeutică a osului, Perforarea terapeutică a osului nespecificata in alta parte  5 
1014 Puncționarea terapeutică a osului, Alta procedura specificată  5 
1015 Înlocuirea protetică totală a articulației șoldului utilizând ciment  37 
1016 Înlocuirea protetică totală a articulației șoldului fără ciment 37 
1017 Înlocuirea protetică totală a articulației genunchiului utilizând ciment  37 
1018 Înlocuirea protetică totală a articulației genunchiului fără ciment  37 
1019 Înlocuirea protetică totală a altei articulații utilizând ciment  37 
1020 Înlocuirea protetică totală a altei articulații fără ciment  37 
1021 Înlocuirea protetică a capului femurului utilizând ciment  37 
1022 Înlocuirea protetică a capului femurului fără ciment  37 
1023 Înlocuirea protetică a capului humerusului utilizând ciment  37 
1024 Înlocuirea protetică a capului humerusului fără ciment  37 
1025 Reducția primară pe cale deschisă a dislocării traumatice a unei articulații  5 
1026 Operații terapeutice endoscopice asupra cavității altei articulații  5 
1027 Puncționarea unei articulații, Aspirarea articulației  5 
1028 Puncționarea unei articulații, Injectarea de substanță terapeutică în interiorul articulației  5 
1029 Puncționarea unei articulații, Injecție în interiorul articulației nespecificata in alta parte  5 
1030 Puncționarea unei articulații, Alta procedura specificată  5 
1031 Amputarea ambelor brațe  50 
1032 Amputarea ambelor picioare  50 
1033 Înlocuirea protetică hibridă a articulației șoldului utilizând o componentă acetabulară cimentată  37 
1034 Înlocuirea protetică hibridă a articulației șoldului utilizând o componentă femurală cimentată  37 
1035 Înlocuirea protetică totală a articulației umărului utilizând ciment  37 
1036 Înlocuirea protetică totală a articulației umărului fără ciment  37 
1037 Înlocuirea protetică totală a articulației umărului  37 
1038 Replantarea unui membru superior  37 
1039 Replantarea unui membru inferior  37 
1040 Amputarea unui braț la sau deasupra cotului  25 
1041 Amputarea unui picior la sau deasupra genunchiului  25 
1042 Implantarea unei proteze pentru un membru  12 
1043 Amputarea unui braț sub cot  12 
1044 Amputarea unui picior sub genunchi  12 
1045 Amputarea unei mâini  12 
1046 Amputarea unui picior  12 
1047 Histerectomie totala transabdiminala  25 
1048 Histerectomie totala transvaginala  12 
1049 Histerectomie subtotala (partiala)  12 
1050 Meniscectomie 12 
1051 Plastie ligamente incrucisate anterioare 12 

 
 


