
SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI 
CLINICE

Pachetul minimal de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENȚĂ/PLAFON

ci c2

1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală 1 consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență

2. Depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic
1 consultație per persoană pentru fiecare boală cu potențial endemo-epidemic 
suspicionată și confirmată

3. Consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lehuziei:
a) supravegherea evoluției sarcinii, trimestrial; 1 consultație/trimestru
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naștere; 1 consultație

Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENȚĂ/PLAFON

cl c2

1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală
1 consultație/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
maximum 2 consultații pentru copiii 0-18 ani

2. Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni acute și 
subacute precum și acutizări ale bolilor cronice

maximum 3 consultații/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de 
maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultații
maximum 2 consultații pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la 
externarea din spital

3. Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni cronice

maximum 4 consultații/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații 
pe lună
maximum 2 consultații pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la 
externarea din spital

4. Depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic
1 consultație per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potențial endemo- 
epidemic suspicionată și confirmată

5. Consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială 4 consultații pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultații de îngrijiri paliative maxim 4 consultații/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii și lehuziei

a) supravegherea evoluției sarcinii, trimestrial; 1 consultație/trimestru
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naștere. 1 consultație



Denumire serviciu medical Număr puncte

Valoare garantată 
a punctului pe 

serviciu în vigoare 
(lei)

Tarif decontat 
de casa de 

asigurări de 
sănătate pentru 
medic specialist

Tarif decontat 
de casa de 

asigurări de 
sănătate pentru 
medic primar

cl c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
Consultația de psihiatrie și psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta 
cuprinsă între 0 și 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)

32,40 4 129,60 155,52

Consultația copilului și adultului cu vârsta cuprinsă între 4 și 59 ani 
pentru specialități medicale

10,80 4 43,20 51,84

Consultația de medicina fizica si de reabilitare a copilului și adultului cu 
vârsta cuprinsă între 4 și 59 ani

14,40 4 57,60 69,12

Consultația de psihiatrie și psihiatrie pediatrică a copilului și adultului cu 
vârsta cuprinsă între 4 și 59 ani

21,60 4 86,40 103,68

Consultația de psihiatrie peste vârsta de 60 ani 23,60 4 94,40 113,28
Consultația pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani 12,80 4 51,20 61,44
Consultația de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani 16,40 4 65,60 78,72
Serviciile de sănătate conexe actului medical

Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical Număr puncte

Valoare garantată 
a punctului pe 

serviciu în vigoare 
(lei)

Tarif decontat 
de casa de 

asigurări de 
sănătate (lei)

cl c2 c3 c4=c2*c3
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică:

cl) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, 
consiliere psihologică și psihoterapie:

X

c 1.1) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic 30 puncte/ședință 4 120
cl .2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti 30 puncte/ședință 4 120
cl.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticați cu 

tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu 
specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică 
aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist

30 puncte/ședință 4 120
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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Servicii diagnostice și terapeutice

Nr. 
crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialități clinice care pot efectua 

serviciul respectiv Punctaj

Valoare 
garantată a 
punctului pe 
serviciu în 

vigoare (lei)

Tarif decontat 
de casa de 

asigurări de 
sănătate 

pentru medic 
specialist (lei)

Tarif decontat 
de casa de 

asigurări de 
sănătate pentru 
medic primar 

(Iei)

cl c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%

A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte X X X X X

1 EKG standard
cardiologie, medicină internă, geriatrie și 
gerontologie, pneumologie, nefrologie, 
medicină fizică și de reabilitare

10 4 40 48

2

teste clinice: MMSE, Bilanț articular (măsurări tip ROM - 
Range Of Motion, Bilanț muscular - Scala MRC (Manual 
Muscle Testing). Medical Research Council (MRC) Scale for 
Muscle Strength. Pain Analogue Visual Scale (PAVS), 
Walking index for spinal cord injury (WISCI II) sau American 
Spinal Injury Association (ASIA) standards/ Impairment Scale 
(AIS) scoring - with included/ adapted Frankel’s grading for 
describing severity of injury, Wexler’s Scale for grading of 
osteo-tendinous reflexes, Scala Ashworth modificata pentru 
evaluarea spasticitatii, Scala de evaluare a frecventei spasmelor 
(Penn Spasm Frequency Scale), Indicele Barthel de evaluare 
funcționala, Evaluare cognitiva - Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA), Scala de evaluare a calitatii vieții - WHO 
Quality of Life-Bref (WHOQOL-BREF), Chestionar Oswestry 
Questionnaire on Disability caused by Low Back Pain - privind 
dizabilitatea cauzata de durerea lombara, Scala de evaluare a 
independentei in activitatile zilnice (ADL), Scala internaționala 
FAC (Functional Ambulation Categories), Scala WOMAC 
(WESTERN ONTARIO AND MACMASTER 
UNIVERSITIES ARTHRITIS INDEX), Testul Timed "Up & 
Go" (TUG). Scala ECOG (Performance Status Scale)

medicină fizică și de reabilitare 10 4 40 48
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G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj
7 puncte

X X X X X

1 administrare tratament prin injectarea părților moi (intramuscular, 
intradermic și subcutanat)

toate specialitățile, medicină fizică și de 
reabilitare

7 4 28 33,6

II. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate 
medie: punctaj 11 puncte

X X X X X

1 mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală și periarticulară

neuiuiogie, nuuiuiugie peuiauiua, 
dermatovenerologic, reumatologie, geriatrie 
și gerontologie, medicină fizică și de

11 4 44 52,8

2 administrare tratament prin puncție intravenoasă
toate specialitățile, inclusiv medicină fizică 
și de reabilitare

11 4 44 52,8

1. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: 
punctaj 14 puncte

X X X X X

1 puncții și infiltrații intraarticulare

ortopedie și traumatologie, ortopedie 
pediatrică, reumatologie, geriatrie și 
gerontologie, medicină fizică și de 
reabilitare

14 4 56 67,2

K. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte X X X X X

1 consiliere psihiatrică nespecifică individuală și familială 30 4 120 144

Manager,
Dr. Minescu Irina


