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────────── 
    *)ăNot ăCTCE: 
    Formaăactualizat ăaăacestuiăactănormativălaădataădeă19ămaiă2015ăesteărealizat ădeăc treă
Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-
Neam ă prină includereaă tuturoră modific riloră şiă complet riloră aduseă deă c tre:ă ORDINUL nr. 
1.081 din 20 iunie 2007; ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010; ORDINUL nr. 6 din 10 
ianuarie 2011; ORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013; ORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014; 
ORDINUL nr. 1.556 din 18 decembrie 2014; ORDINUL nr. 506 din 22 aprilie 2015. 
 
    Con inutulă acestuiă actă apar ineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă Electronică
S.A. Piatra-Neam ă şiă nuă este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru 
informarea utilizatorilor. 
────────── 
 
────────── 
    *)ăNot ăCTCE: 
    Conform art. II din ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL 
nr. 606ădină3ăseptembrieă2007,ăprezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ă
ParteaăI,ăşiăintr ăînăvigoareăîncepândăcuăsemestrulăIIăalăanuluiă2007. 
    Conform art. II din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL 
OFICIALănr.ă871ădină27ădecembrieă2010,ăprezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăală
României,ăParteaăI,ăşiăseăaplic ăîncepândăcuălunaădecembrieă2010. 
────────── 
 
    În temeiul Legii nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă ală Hot râriiă
Guvernului nr. 862/2006 privindăorganizareaăşiăfunc ionareaăMinisteruluiăS n t iiăPublice,ă
cuă modific rileă ulterioare,ă şiă ală Hot râriiă Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea 
StatutuluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate, 
    având în vedere prevederile Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă familieiă nr.ă 457/2001 
privindă reglementareaă denumiriiă şiă codific riiă structuriloră organizatoriceă (sec ii,ă
compartimente,ă laboratoare,ă cabinete)ă aleă unit iloră sanitareă dină România,ă cuă modific rileă
şiăcomplet rileăulterioare, 
    v zândă Referatulă Ministeruluiă S n t iiă Publice,ă ală Centruluiă Na ională pentruă
Organizareaă şiă Asigurareaă Sistemuluiă Informa ională şiă Informatică înă Domeniulă S n t iiă
BucureştiăşiăalăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă8.419/5.493/2006, 
 
    ministrulă s n t iiă publiceă şiă preşedinteleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă
emităurm torulăordin: 
 
    ART. 1 
    Seăaprob ăNomenclatorulăinvestiga iilorădeălaboratorăprev zutăînăanexaănr.ă1. 
    ART. 2 
     (1)ă Codificareaă medical ă aă boliloră înă spitaleleă dină Româniaă seă faceă conformă
clasific riiăROăDRGăv.1,ăprev zut ăînăOrdinulăministruluiăs n t iiănr.ă1.199/2011 privind 
introducereaăşiăutilizareaăclasific riiăROăDRGăv.1. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 
decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013. 
 



     (2)ă Codificareaă proceduriloră medicaleă înă spitaleleă şiă unit ileă ambulatoriiă deă
specialitateă dină Româniaă seă faceă conformă clasific riiă ROă DRGă v.1,ă prev zut ă înă Ordinul 
ministruluiăs n t iiănr.ă1.199/2011. 
------------ 
    Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 
decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013. 
 
    (3)ă Codificareaă investiga iiloră deă laboratoră înă spitaleleă şiă unit ileă ambulatoriiă deă
specialitateădinăRomâniaăseăvaăfaceăconformăNomenclatoruluiăinvestiga iilorădeălaborator. 
    ART. 3 
    (1)ăSeăaprob ăutilizareaăînăsistemulăinforma ionalăal spitalelor a formularului "Foaie 
deăobserva ieăclinic ăgeneral ",ădenumităînăcontinuareăFOCG,ăprezentatăînăanexaănr.ă2. 
    (2)ăFOCGăseăîntocmeşteăpentruăpacien iiăspitaliza iăînăregimădeăspitalizareăcontinu . 
    (3)ă FOCGă seă completeaz ă într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare 
continu .ă Episodulă deă spitalizareă continu ă reprezint ă perioadaă deă spitalizareă aă unuiă
pacient,ăînăregimădeăspitalizareăcontinu ,ăînăcadrulăaceluiaşiăspital,ăf r ăîntrerupereăşiă
f r ămodificareaătipuluiădeăîngrijiri. 
    (4)ă Tipurileă deă îngrijiriă înă regimă deă spitalizareă continu ă sunt:ă îngrjiriă acuteă şiă
îngrijiri cronice sau de recuperare. 
    (5)ă Înă situa iaă înă careă seă realizeaz ă ună transferă ală pacientuluiă întreă sec iiă careă
furnizeaz ă îngrijiriă deă acelaşiă tip,ă nuă seă deschideă oă nou ă FOCG.ă Înă situa iaă înă careă seă
realizeaz ăunătransferăalăpacientuluiăîntreăsec iiăcareăfurnizeaz ăîngrijiriădeătipădiferită
(dinăsec iiădeăîngrijiriăacuteăînăsec iiădeăîngrijiriăcroniceăsauădeărecuperareăşiăinvers),ă
seădeschideăoănou ăFOCG. 
    (6)ă Seă întocmescă FOCGă pentruă îngrijiriă deă tipă cronică sauă deă recuperareă înă urm toareleă
sec iiă dină nomenclatorulă deă sec iiă spitaliceştiă înă vigoare:ă Boliă profesionaleă (1041);ă
Croniciă (1061);ă Îngrijiriă paliativeă (1061_PAL);ă Geriatrieă şiă gerontologieă (1121); Medicina 
munciiă (1181);ă Neonatologieă (prematuri)ă (1222);ă Neonatologieă (prematuri)ă aferent ă uneiă
maternit iă deă gradulă IIIă (1222.2);ă Neonatologieă (prematuri)ă aferent ă uneiă maternit iă deă
gradulă IIă (1222.1);ă Pediatrieă (recuperareă pediatric )ă (1272);ă Distrofici pediatrie 
(recuperareă pediatric )ă (1272.2);ă Pediatrieă (recuperareă pediatric )ă (1272.1);ă Pediatrieă
croniciă (1282);ă Pneumoftiziologieă (1301);ă Pneumoftiziologieă pediatric ă (1302);ă Psihiatrieă
cronici (1333); Psihiatrie cronici (1333.2); Psihiatrie cronici (lung ă durat )ă (1333.1);ă
Recuperare,ă medicin ă fizic ă şiă balneologieă (1371);ă Recuperare,ă medicin ă fizic ă şiă
balneologieăcopiiă(1372);ăRecuperareămedical ă- cardiovascular ă(1383);ăRecuperareămedical ă
neurologieă (1393);ă Recuperareă medical ă (1393_REC);ă Recuperareă medical ă - ortopedieă şiă
traumatologieă (1403);ă Recuperareă medical ă - respiratorie (1413); Recuperare 
neuropsihomotorieă(1423);ăSec iiăsanatorialeă(1473). 
------------ 
    Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 
decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013. 
 
    (7)ăSec iileăînăcareăseăîntocmescăFOCGăpentruăîngrijiriădeătipăacutăsuntătoateăsec iileă
clinice,ă medicaleă şiă chirurgicaleă dină nomenclatorulă deă sec iiă spitaliceştiă înă vigoare,ă cuă
excep iaăcelorămen ionateălaăalin.ă(6),ăincluzândăsec iileădeăchirurgieămaxilo-facial ,ădară
excluzândăsec iileădeăanestezieăşiăterapieăintensiv . 
    (8)ăInstruc iunileăprivindăcompletareaăFOCGăsuntăcuprinseăînăanexa nr. 3. 
     (9) Abrogat. 
---------- 
    Alin. (9) al art. 3 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.556 din 18 decembrie 2014 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014. 
 
    ART. 4 
    (1)ă Seă aprob ă utilizareaă înă sistemulă informa ională ală spitaluluiă aă formularuluiă "Fiş ă
pentru spitalizarea de zi", denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4. 
    (2)ăFSZăseăcompleteaz ăpentruăfiecareăpacientăcareăbeneficiaz ădeăserviciiămedicaleăînă
regim de spitalizare de zi. 
    (3) În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este 
internatăînăregimădeăspitalizareăcontinu ,ăseăvaăînchideăFSZăşiăseăvaădeschideăoăFOCG. 
    (4)ăFSZăpoateăfiăînchis ăînăaceeaşiăziăînăcareăaăfostădeschis ăsauălaăoădat ăulterioar ,ă
dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului respectiv. 
    (5)ăInstruc iunileăprivindăcompletareaăFSZăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ă5. 
    ART. 5 



    (1)ă Stabilireaă reglement riloră privindă codificareaă datelor,ă completareaă şiă utilizareaă
FOCGă şiă FSZă seă voră faceă deă c treă Centrulă Na ională pentruă Organizareaă şiă Asigurareaă
SistemuluiăInforma ionalăşiăInformaticăînăDomeniulăS n t ii. 
    (2)ă Instruireaă şi sprijinireaă spitaleloră privindă codificareaă datelor,ă completareaă şiă
utilizareaăFOCGăşiăaăFSZăseăvorăfaceădeăc treăautorit ileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaă
municipiuluiă Bucureştiă şiă deă c treă structurileă similareă dină ministereleă şiă institu iileă
centraleă cuă re eaă sanitar ă proprie,ă careă organizeaz ă şiă r spundă deă bunaă desf şurareă aă
acestuiă procesă laă nivelulă fiec ruiă jude ,ă subă coordonareaă tehnic ă şiă metodologic ă aă
Centruluiă Na ională pentruă Organizareaă şiă Asigurareaă Sistemuluiă Informa ională şiă Informatică
în DomeniulăS n t ii. 
    (3)ă Monitorizareaă şiă controlulă proceseloră deă codificareă aă datelor,ă completareaă şiă
utilizareaăFOCGăşiăFSZăseăvorăfaceădeăc treăautorit ileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaă
municipiuluiă Bucureştiă şiă deă c treă structurileă similareă dină ministereleă şiă institu iileă
centraleă cuă re eaă sanitar ă proprie,ă Centrulă Na ională pentruă Organizareaă şiă Asigurareaă
Sistemuluiă Informa ională şiă Informatică înă Domeniulă S n t iiă şiă caseleă deă asigur riă deă
s n tate. 
    ART. 6 
    Datele clinice la nivel de pacientăsuntăînregistrateădeăc treăspitale,ăcareăr spundădeă
corectitudineaăşiădeăgestionareaălor,ăprecumăşiădeăasigurareaăconfiden ialit iiădatelor,ăînă
conformitateăcuălegisla iaăînăvigoare. 
    ART. 7 
    Spitaleleăsuntăobligateăs ăcolectezeăînăformatăelectronic o parte din datele cuprinse în 
FOCGăşiăFSZ. 
    ART. 8 
    (1)ă Dateleă cliniceă laă nivelă deă pacient,ă careă seă colecteaz ă înă formată electronică dină
FOCG,ă formeaz ă Setulă minimă deă dateă laă nivelă deă pacient,ă aferentă spitaliz riiă continueă
(SMDPC), prezentat în anexa nr. 6. 
    (2)ă Dateleă cliniceă laă nivelă deă pacientă careă seă colecteaz ă electronică dină FSZă formeaz ă
Setulăminimădeădateălaănivelădeăpacient,ăaferentăspitaliz riiădeăziă(SMDPZ),ăprezentatăînă
anexa nr. 7. 
    ART. 9 
    (1)ăSpitaleleăsuntăobligateăs ătransmit ăSMDPCăşiăSMDPZălaăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateă
Public ă şiă Managementă Sanitară şiă laă autorit ileă deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă
municipiuluiă Bucureşti,ă iară acesteaă dină urm ă laă Centrulă Na ională pentruă Organizareaă şiă
AsigurareaăSistemuluiăInforma ionalăşiăInformaticăînăDomeniulăS n t ii. 
    (2) Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la 
adreseleă specificateă deă Şcoalaă Na ional ă deă S n tateă Public ă şiă Managementă Sanitară şi,ă
respectiv,ădeăautorit ileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureşti. 
    (3)ăTransmitereaădatelorăseăfaceăînăformatulăspecificatădeăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateă
Public ăşiăManagementăSanitar. 
    (4)ăTransmitereaăSMDPCăseăfaceălunar,ăpân ălaădataădeă5ăaălunii,ăşiăvaăcon ineădateleă
aferenteăpacien ilorăexterna iăînălunaăprecedent . 
    (4^1)ăÎncepândăcuălunaămaiă2015,ătransmitereaăSMDPCăseăfaceălunar,ăpân ălaădataădeă4ăaă
lunii,ăşiăvaăcon ineădateleăaferenteăpacien ilorăexterna iăînălunaăprecedent . 
------------ 
    Alin. (4^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 506 din 22 
aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015. 
 
    (5) Transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul 
închiderii/raport riiăfişei/viziteiăpân ălaădataădeă5ăaălunii,ăîncepândăcuălunaăiulieă2014,ă
şiăvaăcon ineăinforma iiăreferitoareăla: 
    a)ăcazurileărezolvateăînăspitalizareădeăziăînălunaăprecedent ; 
    b) serviciile acordate înă regimă deă spitalizareă deă ziă efectuateă înă lunaă precedent ,ă
pentruăcare,ăînăvedereaădecont rii,ănuăesteănecesar ăînchidereaăfişeiădeăspitalizareădeăziă
dup ăfiecareăvizit ; 
    c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decont rii,ă
s-aăînchisăfişaădeăspitalizareădeăziăînălunaăprecedent ,ădup ăterminareaăvizitei/viziteloră
necesareăfinaliz riiăserviciuluiămedical; 
    d)ă serviciileă acordateă înă camereleă deă gard ă şiă înă structurileă deă primireă urgen eă dină
cadrul spitalelor pentru careăfinan areaănuăseăfaceădinăbugetulăMinisteruluiăS n t ii,ăcareă
nuă necesit ă internareă prină spitalizareă continu ,ă pentruă careă seă întocmeşteă fiş ă pentruă
spitalizareă dup ă modelulă prev zută înă anexaă nr.ă 3ă laă Ordinul ministruluiă s n t iiă publiceă
nr. 1.706/2007 privindăconducereaăşiăorganizareaăunit ilorăşiăcompartimentelorădeăprimireăaă
urgen elor,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă avândă dataă pred riiă pacientuluiă înă
lunaăprecedent . 



------------ 
    Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 648 din 3 iunie 
2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014. 
 
    (5^1) Începând cu luna mai 2015, transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil 
laă momentulă închiderii/raport riiă fişei/viziteiă pân ă laă dataă deă 4ă aă lunii,ă şiă vaă con ineă
informa iiăreferitoareăla: 
    a)ăcazurileărezolvateăînăspitalizareădeăziăînălunaăprecedent ; 
    b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în lunaă precedent ,ă
pentruăcare,ăînăvedereaădecont rii,ănuăesteănecesar ăînchidereaăfişeiădeăspitalizareădeăziă
dup ăfiecareăvizit ; 
    c)ăserviciileăacordateăînăregimădeăspitalizareădeăziăpentruăcare,ăînăvedereaădecont rii,ă
s-aăînchisăfişaădeăspitalizareădeăziăînălunaăprecedent ,ădup ăterminareaăvizitei/viziteloră
necesareăfinaliz riiăserviciuluiămedical; 
    d)ă serviciileă acordateă înă camereleă deă gard ă şiă înă structurileă deă primireă urgen eă dină
cadrulăspitalelorăpentruăcareăfinan areaănuăseăfaceădinăbugetulăMinisteruluiăS n t ii,ăcareă
nuă necesit ă internareă prină spitalizareă continu ,ă pentruă careă seă întocmeşteă fiş ă pentruă
spitalizareă dup ă modelulă prev zută înă anexaă nr.ă 3ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă
nr. 1.706/2007 privind conducereaăşiăorganizareaăunit ilorăşiăcompartimentelorădeăprimireăaă
urgen elor,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă avândă dataă pred riiă pacientuluiă înă
lunaăprecedent . 
------------ 
    Alin. (5^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 506 din 22 
aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015. 
 
    (6)ă Dateleă necodificate,ă cuă caracteră confiden ial,ă specificeă pacientuluiă (numeleă şiă
prenumele), nu vor fi transmise. 
    Dateleă codificate,ă cuă caracteră confiden ial,ă specificeă pacientuluiă (codulă numerică
personal),ăvorăfiătransmiseăînăform ăcriptat ,ăutilizându-se mecanismul de criptare folosit 
în sistemul informatic unic integrat (SIUI) pentru generarea CID-lui (Cod de identificare al 
pacientului). 
    Dateleă codificate,ă cuă caracteră confiden ial,ă specificeă personaluluiă medicală (codulă deă
paraf ă ală mediculuiă curant,ă codulă deă paraf ă ală mediculuiă operator),ă voră fiă transmiseă înă
form ă criptat ,ă utilizându-se mecanismul de criptare furnizată deă Şcoalaă Na ional ă deă
S n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti. 
------------ 
    Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 
decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013. 
 
    (7)ă Şcoalaă Na ional ă deă S n tateă Public ă şiă Managementă Sanitară vaă recep iona,ă vaă
gestionaă şiă vaă utilizaă dateleă colectateă deă laă spitaleă înă scopulă cercet riiă ştiin ifice,ă
dezvolt riiă tehnologiceă înă domeniulă s n t iiă publiceă şiă managementuluiă sanitară şiă
sus ineriiămecanismelorădeăfinan areăaăactivit iiăspitaliceşti. 
    ART. 10 
    InstruireaăşiăsprijinireaăspitalelorăprivindăcolectareaăşiătransmitereaăSMDPCăşiăaăSMDPZă
seăvorăfaceădeăc treăautorit ileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureştiă
şiădeăc treăstructurileăsimilareădinăministereleăşiăinstitu iileăcentraleăcuăre eaăsanitar ă
proprie,ă careă organizeaz ă şiă r spundă deă bunaă desf şurareă aă acestuiă procesă laă nivelulă
fiec ruiă jude ,ă subă coordonareaă tehnic ă şiă metodologic ă aă Şcoliiă Na ionaleă deă S n tateă
Public ăşiăManagementăSanitar. 
    ART. 11 
    (1)ăPrevederileăprezentuluiăordinăseăaplic ăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2007. 
    (2)ă Laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prevederilor prezentuluiă ordină seă abrog ă Ordinul 
ministruluiă s n t iiă şiă familieiă nr.ă 798/2002 privind introducerea în spitale a 
formularuluiăFOCG,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăOrdinul ministruluiăs n t iiă
şiăfamilieiănr.ă29/2003 privindăintroducereaăcolect riiăelectroniceăaăSetuluiăminimădeădateă
laă nivelă deă pacientă (SMDP)ă înă spitaleleă dină România,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăşiăOrdinul ministruluiăs n t iiăşiăfamilieiănr.ă440/2003 privind înregistrarea 
şiă raportareaă statistic ă aă pacien iloră careă primescă serviciiă medicaleă înă regimă deă
spitalizareă deă zi,ă precumă şiă serviciiă medicaleă ambulatoriiă laă nivelă deă spital,ă cuă
modific rileă şiă complet rile ulterioare,ă precumă şiă alteă reglement riă careă contravină
prevederilor prezentului ordin. 
    (3)ă Direc iileă dină cadrulă Ministeruluiă S n t iiă Publice,ă direc iileă dină cadrulă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă Centrulă Na ională pentruă Organizareaă şiă Asigurarea 
Sistemuluiă Informa ională şiă Informatică înă Domeniulă S n t ii,ă Şcoalaă Na ional ă deă S n tateă



Public ăşiăManagementăSanitar,ăautorit ileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaămunicipiuluiă
Bucureşti,ă structurileă similareă dină ministereleă şiă institu iileă centraleă cuă re eaă sanitar ă
proprie,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăspitaleleăşiăunit ileăambulatoriiădeăspecialitateă
ceăfurnizeaz ăîngrijiriădeăs n tateăînăregimădeăspitalizareădeăziăvorăduceălaăîndeplinireă
prevederile prezentului ordin. 
    ART. 12 
    Anexele nr. 1-7ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin. 
    ART. 13 
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                 Ministrulăs n t iiăpublice, 
                  GheorgheăEugenăNicol escu 
 
              p. PreşedinteleăCaseiăNa ionale 
                  deăAsigur riădeăS n tate, 
                        Vasile Cepoi 
 
                 Nomenclatorulăinvesti iilorădeălaborator 
*T* 
 
 2.1              BIOCHIMIA SISTEMELOR 
2.10              Biochimia lichidelor organismului 
     2.100ăăăăăăăăMetabolismulăaminoacizilorăşiăalăproteinelor 
           2.1000ăIdentificareaăaminoacizilorăşiăaămetaboli ilor 
           2.1001 Dozarea aminoacizilor 
           2.1002 Proteine totale 
           2.1003 Electroforeza proteinelor 
           2.1004 Albumina 
           2.1005ăProteineădeăfazaăacut : 
                  2.10050 alfe 1 antitripsina 
                  2.10051 alfe 2 macroglobulina 
                  2.10052ăalfeă1ăglicoproteinaăacid  
                  2.10053 proteina C reactiva 
                  2.10054 fibrinogen 
                  2.10059ăalteăproteineădeăfaz ăacut  
           2.1006 Proteine de transport 
                  2.10060 haptoglobina 
                  2.10061 ceruloplasmina 
                  2.10062 transferina 
                  2.10063 feritina 
                  2.10069 alte proteine de transport 
           2.1007ăAl iăconstituen iăproteici 
                  2.10070 hemosiderina 
                  2.10071 eritropoietina 
                  2.10073 alfa 1 microglobulina 
                  2.10074 beta 2 microglobulina 
                  2.10079 alte investigatii privind metabolismul 
                          amino-acizilorăşiăalăproteinelor 
     2.101ăăăăăăăăăSubstan eăazotateăneproteice 
            2.1010 Amoniac 
            2.1011 Uree 
            2.1012 Acid uric 
            2.1013 Creatina 
            2.1014 Creatinina 
            2.1015ăBilirubinaătotal  
            2.1016ăBilirubinaădirect  
            2.1019ăAl iăconstituen iăazota i 
     2.102         Metabolismul glucidic 
            2.1020 Glucoza 
            2.1021 Galactoza 
            2.1022 Glicoproteine 
            2.1023 Mucopolizaharide 
            2.1024 Acid lactic 
            2.1025 Peptid C 
            2.1026 Hemoglobina glicozilata 



Testele de tolerantaălaăglucoza,ăele,ăsuntădoz riărepetateăla 
diferiteăintervaleădeătimpăşiănuănecesit ăcodificareăaparte 
            2.1029ăAlteăinvestiga iiăprivindămetabolismul,ăglucidic 
     2.103         Metabolismul lipidic 
           2.10300 Lipide totale 
           2.10301ăAciziăgraşiăliberi 
           2.10302ăAciziăbiliariăşiăs ruri 
           2.10303 Colesterol total 
           2.10304 Colesterol HDL 
           2.10305 Colesterol LDL 
           2.10306 Trigliceride 
           2.10307 Alfa - lipoproteina 
           2.10308 Beta - lipoproteina 
           2.10309 Electroforeza lipidelor 
           2.10310ăAl iăconstituen iălipidici 
     2.104         Enzime 
           2.10400 Lactatohidrogenaza (LDH) 
           2.10401 Izoenzime LDH 
           2.10402 Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT) 
           2.10403 Aspartatamnotransferaza (ASAT, TGO, GOT) 
           2.10404 Creatinfosfokinaza (CK) 
           2.10405 Izoenzime CK 
           2.10406 Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT) 
           2.10407 Glutamat dehidrogenaza 
           2.10408ăFosfatazaăacid ătotala 
           2.10409 Fosfataza alcalina 
           2.10410ăFosfatazaăacid ăprostatic  
           2.10411 Colinesteraza 
           2.10412 Alfa amilaza 
           2.10413 Lipaza 
           2.10414 Leucinaminopeptidaza 
           2.10415 5 Nucleotidaza 
           2.10416 Ornitincarbamiltransfereza 
           2.10417 Glucozo-6-fosfatdehidogenaza 
           2.10418 Alte enzime 
     2.105ăăăăăăăăăConstituen iăanorganici 
           2.10500 Sodiul 
           2.10501 Potasiul 
           2.10502 Clorul 
           2.10503 Calciul total 
           2.10504 Calciul ionic 
           2.10505 Magneziul 
           2.10506 Fierul 
           2.10507 Fosforul 
           2.10508 Cuprul 
           2.10509 Iodul 
 
 
 
           2.10510 Sulful 
           2.10511 Zincul 
           2.10512 Nichelul 
           2.10513 Cobaltul 
           2.10514 Seleniul 
           2.10515 Plumbul 
           2.10516 Cromul 
           2.10517 Arsenul 
           2.10518 Mercurul 
           2.10519ăAl iăconstituien iăanorganici 
     2.106ăăăăăăăăăCostituen iăgazoşi 
            2.1060ăDeterminareaăautomat ăaăconstituientilorăgazoşi 
            2.1061 pH 
            2.1062ăPresiuneaăpar ial ăaăoxigenului 
            2.1063 Presiunea par ial ăaădioxiduluiădeăcarbon 
            2.1064ăSatura iaăînăoxigenăaăhemoglobinei 



            2.1065ăRezervaăalcalin  
            2.1066 Ion bicarbonat 
            2.1069ăAl iăconstituen iăgazoşi 
     2.107         Vitamine 
            2.1070 Vitamina A 
            2.1071 Vitamina B 12 (ciancobalamina) 
            2.1072 Vitamina C 
            2.1073 Vitamina D 
            2.1074 Acid folic 
            2.1079 Alte vitamine 
     2.108         Alcool 
            2.1080 Alcool etilic 
            2.1081ăAl iăalcoliăşiăderiva i 
            2.1089ăAlteăinvestiga iiăprivindăbiochimiaălichidelor 
                   organismului 
 2.2ăăăăăăăăăăăăăăăPROBEăFUNC IONALEăCHIMICE 
2.20ăăăăăăăăăăăăăăăFunc iaăgastric  
     2.200         Aspiratul gastric pe nemâncate 
            2.2000ăAciditateaăbazal  
     2.201ăăăăăăăăăR spunsulălaăinsulina 
     2.202ăăăăăăăăăR spunsulălaăal iăexcitan iăaiăsec ieiăgastrice 
            2.2020ăTestulălaăhistamin  
            2.2029ăAlteăinvestiga iiăprivindăr spunsulălaăal i 
                   excitan iăaiăsecre ieiăgastrice 
     2.203         Analize gastrice neinstrumentale 
     2.204ăăăăăăăăăFermen iăgastrici 
            2.2040 Pepsina 
            2.2041 Tripsina 
            2.2049ăAlteăinvestiga iiăprivindăfermen iiăgastrici 
     2.205         Aprecierea efortului la evacuare 
     2.209ăăăăăăăăăAlteătesteăaleăfunc ieiăgastrice 
2.21ăăăăăăăăăăăăăăăFunc iaădigestiv ăaăintestinului 
     2.210ăăăăăăăăăAnalizeleălichiduluiăduodenalădeăaspira ie 
     2.211ăăăăăăăăăAbsorb iaălactozei prin intestin 
            2.2110ăR spunsulăglucozeiăînăsângeălaăingestiaădeălapte 
            2.2111ăToleran aălactozeiădup ăadministrareaădeăetanol 
            2.2119ăAlteăinvestiga iiădeăabsorb ieăaălactozeiăprinăintestin 
     2.212ăăăăăăăăăAbsorb iaăD-xilozeiădeăc treăintestin 
     2.213ăăăăăăăăăAbsorb iaăgr similorăprinăintestin 
     2.214ăăăăăăăăăProduc iaădeăsecretin ăaăintestinului 
     2.215         Activitatea dizaharidazelor a intestinului 
            2.2150 Lactaza 
            2.2151 Zaharaza 
            2.2152 Maltaza 
            2.2159ăAlteăinvestiga iiăprivindăactivitateaădizaharidelor 
                   a intestinului 
     2.219ăăăăăăăăăAlteăprobeăfunc ionaleădigestiveăaleăintestinului 
2.22ăăăăăăăăăăăăăăăProbeăfunc ionaleăhepatice 
     2.220         Capacitatea de metabolizare a medicamentelor 
     2.221ăăăăăăăăăTrepteleăprobelorăfunc ionale 
     2.222ăăăăăăăăăTimpulădeăînjum t ireăaămedicameatelorăînăplasm  
     2.229ăăăăăăăăăAlteătesteăaleăfunc ieiăhepatice 
2.23               Testeleăfunc ieiăpancreatice 
     2.230         Metabolismul glucozei 
     2.231ăăăăăăăăăToleran aălaăglucoza 
     2.232ăăăăăăăăăToleran aălaăinsulina 
     2.233         Insulina plasmatica 
     2.234         Glucagonul plasmatic 
     2.235ăăăăăăăăăR spunsulălaăsecretin  
     2.236         Colecistochinina - pancreatozimina în ser 
     2.237ăăăăăăăăăAlteăinvestiga ii 
     2.238         Aspiratul pancreatic 
            2.2380ăActivitateaăenzimatic  
            2.2389ăAlteătesteăaleăfunc ieiăpancreatice 
2.24               Func iaărenal  



     2.240         Clearance-ul aminoacizilor 
     2.241         Clearance-ulăsubstan elorăendogene 
            2.2410 Clearance-ulălaăcreatinin  
            2.2411 Clearance-ul la acidid P. amino-hipuric 
            2.2412 Clearance-ul fosforului 
            2.2413ăRaportulăexcre ieiăuree/creatinin  
            2.2419ăAlteăinvestiga iiăprivindăclearance-ulăsubstan elor 
                   endogene 
     2.242         Clearance-ulăsubstan elorăexogene 
            2.2420 Clearance-ul inulinic 
            2.2421 Clearance-ul la manitol 
            2.2422ăGradulădeăfiltrareăglomerular  
            2.2423ăTesteădeăreabsorb ieătabular  
            2.2429ăAlteăinvestiga iiăprindăclearance- ulăsubstan elor 
                   exogene 
     2.243         Renina 
     2.249ăăăăăăăăăAlteăinvestiga iiăprindăfunc iaărenal  
2.25ăăăăăăăăăăăăăăăHormoniăşiămetaboli iăaiăhormonilorăînăsângeăşiăurina 
            2.2500 TSH 
            2.2501 T4 totala 
            2.2502 T4 libera (FT4) 
            2.2503 T3 1ibera (FT3) 
            2.2504 Tiroglobulina 
            2.2505 Calcitonina 
            2.2506 Osteocalcina 
            2.2507 Parathormon (PTH) 
            2.2508 Hormonul somatotrop (STH, HGH) 
            2.2509 Hormonul foliculinostimulant (FSH) 
            2.2510 Hormonul lutinizant (LH) 
            2.2511 Hormonul adrenocorticotrop (ACTH) 
            2.2512 Hormonul antidiuretic (ADH) 
            2.2513 Aldosteronul 
            2.2514 Cortizolul 
            2.2515 DHEA sulfat 
            2.2516 17 cetosteroizi 
            2.2517 17 hidrozicorticosteroizi 
            2.2518 Adrenalina 
            2.2519 Noradrenalina 
            2.2520 Acidul vanil-mandelic 
            2.2521 Testostemnul 
            2.2522 Estradiolul 
            2.2523 Progesteronul 
            2.2524 17 hidroxi progesteron 
            2.2525 Prolactina 
            2.2526 Beta HCG 
            2.2527 Glucagonul 
            2.2528 Insulina 
            2.2529 Secretina 
            2.2530 Cotecisto-kinina 
            2.2531 Gastrina 
            2.2532 Enterogastrina 
            2.2533ăAlteăinvestiga ii 
2.26               Examenul urinii 
            2.2600 Volumul 
            2.2601 pH 
            2.2602 Densitate 
            2.2603 Detectarea proteinelor 
            2.2604 Dozarea proteinelor 
            2.2605ăDetectareaăhidran ilorădeăcarbon 
            2.2606ăDozareaăhidran ilorădeăcarbon 
            2.2607 Detectarea urobilinogenului 
            2.2608 Detectarea bilirubinei 
            2.2609 Detectarea leucocitelor 
            2.2610 Detectarea hematiilor 
            2.2611ăDetectareaănitri ilor 



            2.2612 Proteina Bence-Jones 
            2.2613ăPorfirineăşiăderiva i 
            2.2614 Acid delta aminolevulinic 
            2.2615ăExaminareaămicroscopic ăaăsedimentuluiăurinar 
            2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis) 
            2.2617ăMioglobinaăşiăhemoglobina 
            2.2618 Fenilcetonuria 
            2.2619 Examenul calculului 
            2.2620 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta 
                   citita de analizor automat 
            2.2621 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta 
                   citita de analizor semiautomat 
            2.2622 Alte teste fizico-chimice ale urinii 
2.27               Examenulăcon inutuluiătractuluiăintestinal 
             2.270 Examen microscopic pentru digestie 
             2.271 Detectarea hemoragiilor oculte 
             2.279ăAlteăexameneăaleăcon inutuluiătractuluiăintestinal 
2.28               Examenul lichidelor organismului 
     2.280         LCR 
            2.2800ăNum r toareăelementelorănucleate 
            2.2801 Examen citologic - frotiu colorat 
            2.2802ăDetectareaăproteineloră(reac ieăPandy) 
            2.2809ăAlteăinvestiga iiăprivindăLCR 
     2.281ăăăăăăăăăAlteălichideădeăpunc ie 
            2.1810ăNum r toareăelementelorănucleate 
            2.2811 Examen citologic - frotiu colorat 
            2.2812 Detectarea proteinelor 
            2.2819ăAlteăinvestiga iiăprivindăalteălichideăde 
                   punc ieădintreălichideleăorganismului 
     2.282         Examenul lichidului spermatic 
            2.2820 Spermograma 
            2.2821 Examen citologic  frotiu colorat 
            2.2829 Alte investigatii privind examenul lichidului 
                   spermatic 
 2.3               BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE 
2.30               Bacteriologie 
     2.300         Hemocultura 
            2.3000 Bacterii aerobe 
            2.3001 Bacterii anaerobe 
            2.3002 Mycobacterium sp. 
            2.3009ăAlteăinvestiga iiăprivindăhemocultura 
     2.301ăăăăăăăăăLichideădeăpunc ie 
            2.3010 Lichide cefalorahidian 
                   2.30100 Examinarea sedimentului pe frotiu 
                   colorant Gram - prezenta bacteriilor 
                   2.30101 Cultivarea sedimentului pentru bacterii 
                   2.30102 Decelare de antigene solubile 
                   2.30103 Formare val 
                   2.30104 Frotiu pentru decelare BAAR 
                   2.30105 Cultivare Mycobacterium 
                   2.30109ăAlteăexamin riăprivindălichidulăcefalo- radihian 
            2.3011ăAlteălichideădeăpunc ieă- pleural, pericardic, 
                   articular, peritoneal 
                   2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram 
                   2.30111 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30112 Cultivare bacterii anaerobe 
                   2.30113 Frotiu pentru BAAR 
                   2.30114 Cultivare Mycobacterium 
                   2.30119ăAlteăexamin riăprivindăalteălichideădeăpunc ie 
     2.302         Tract respirator superior 
            2.3020ăPrelevareădinăcavitateaăbucal  
                   2.30200 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30201 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3021ăAspiratăbucal,ăbiopsieăbucal  
                   2.30210 Cultivare bacterii aerobe 



                   2.30211 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3022 Exsudat nazal 
                   2.30220 Staphylococcus aureus - portaj 
                   2.30221 Streptococcus pyogeaes - portaj 
            2.3023ăLeziuniămucoasaănazal  
                   2.30230 Cultivare bacterii aerobe 
            2.3024 Exsudatul nazo-faringian 
                   2.30240 Bordetella pertusis 
                   2.30241 Mycoplasma pneumoniae 
                   2.30242 Chlamydia pneumoniae 
                   2.30243 Streptococcns pyogenes - portaj 
                   2.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj 
                   2.30245 Neisseria meningitidis - portaj 
            2.3025 Exsudatul faringian - cultivare pentru 
                   2.30250 Streptococ beta-hemolitic 
                   2.30251 Corynebacterium diphteriae 
                   2.30252 Neisseria gonorrhoeae 
                   2.30253 Arcanobacterium haemolyticum 
                   2.30254 Haemophilus influenzae 
                   2.30255 Neisseria meningitidis - portaj 
                   2.30256 Streptococcus pneumoniae - portaj 
                   2.30257 Examen microscopic pentru fusospirili 
            2.3026 Puroi sinuzal/spalatura sinuzala 
                   2.30260 Exminare microscapica - frotiu Gram 
                   2.30261 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30262 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3029 Alteăexamin riăaleătractuluiărespiratorăsuperior 
     2.303         Tract respirator inferior 
            2.3030 Sputa 
                   2.30300 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30301 Examinare microscopica - BAAR 
                   2.30302 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30303 Cultivare Mycobacterium 
            2.3031 Aspirat hipofaringian 
                   2.30310 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30311 Examinare microscopica - BAAR 
                   2.30312 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30313 Cultivare Mycobacterium 
            2.3032 Lavaj bronhoalveolar 
                   2.30320 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30321 Examinare microscopica - BAAR 
                   2.30322 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30323 Cultivare Mycobacterium 
            2.3033 Prelevat prin periere bronsica 
                   2.30330 Examinare microscopica-frotiu Gram 
                   2.30331 Examinare microscopica - BAAR 
                   2.30332 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30333 Cultivare Mycobacterium 
            2.3034 Aspirat traheal 
                   2.30340 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30341 Examinare microscopica - BAAR 
                   2.30342 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30343 Cultivare Mycobacterium 
            2.3035 Aspirat transtraheal 
                   2.30350 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30351 Examinare microscopica - BAAR 
                   2.30352 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30353 Cultivare Mycobacterium 
            2.3036ăBiopsieăpulmonar  
                   2.30360 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30361 Examinare microscopica - BAAR 
                   2.30362 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30363 Cultivare Mycobacterium 
            2.3039ăAlteăexamin riăaleătractuluiărespiratorăinferior 
     2.304         Ochi 



            2.3040ăSecre ieăconjunctival  
                   2.30400 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30401 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30402 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3041 Prelevat de la nivelul corneei 
                   2.30410 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30411 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30412 Cultivare Mycobacterium 
            2.3042ăRecolt riăendocrine 
                   2.30420 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30421 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30423 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3049ăAlteăexamin riăaleăochiului 
     2.305         Ureche 
            2.3050 Prelevat din urechea interna 
                   2.30500 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30501 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30502 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3051ăSecre ieăurecheaăexterna 
                   2.30510ăExaminareămicrocopic ă- frotiu Gram 
                   2.30511 Cultivare bacterii aerobe 
            2.3059ăAlteăexamin riăaleăurechii 
     2.306         Tract digestiv 
            2.3060 Suc gastric/lavaj gastric 
                   2.30600 Examinare microscopica BAAR 
                   2.30601 Cultivare Mycobacterium 
            2.3061 Bila 
                   2.30610 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30611 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30612 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3062 Fecale - cultivare pentru 
                   2.30620 Salmonella 
                   2.30621 Shigella 
                   2.30622 EPEC 
                   2.30623 EIEC 
                   2.30624 EHEC 
                   2.30625 ETEC 
            2.3063ăAlteăexamin riăfecale 
                   2.30630 Campylobacter 
                   2.30631 Yersinia 
                   2.30632 Vibrio cholerae 
                   2.30633 Staphylococcus aureus 
                   2.30634 Clostridium difficile 
            2.3064 Tampon rectal - cultivare pentru 
                   2.30640 Shigella 
                   2.30641 Neisseria gonorrhoeae 
                   2.30642 Campylobacter 
                   2.30643 Streptococcus gr. B - portaj 
            2.3069ăAlteăexamin riăaleătractuluiădigestiv 
     2.307         Tract genital feminin 
            2.3070 Prelevat cervix vaginal 
                   2.30700 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30701 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30702 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3071 Prelevat fund de sca vaginal 
                   2.30710 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30711 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30712 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3072 Prelevat endometru 
                   2.30720 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30721 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30722 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3073ăSecre ieăuretrala 
                   2.30730 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30731 Cultivare bacterii aerobe 



                   2.30732 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3074ăSecre ieăvaginal  
                   2.30740ăExaminareămicroscopic ă- frotiu Gram 
                   2.30741 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30742 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3075 Prelevat din glandele Bartholin 
                   2.30750 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30751 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30752 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3076 Lichid amniotic 
                   2.30760 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30761 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30762 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3077ăProdusădeăconcep ie 
                   2.30770 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30771 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30772 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3078 Prelevat din leziuni 
                   2.30780 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30781 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30782 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3079ăAlteăexamin riăaleătractuluiăgenitalăfeminin 
     2.308         Tract genital masculin 
            2.3080ăSecre iaăuretrala 
                   2.30800 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30801 Cultivare bacterii aerobe 
            2.3081 Lichid prostatic 
                   2.30810 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30811 Examinare microscopica - BAAR 
                   2.30812 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30813 Cultivare Mycobacterium 
            2.3082 Prelevate din leziune 
                   2.30820 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30821 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30822 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3089ăAlteăexamin riăaleătractuluiăgenitalămasculin 
     2.309ăăăăăăăăăPieleăşiă esutăsubcutanat 
            2.3090 Abcese - puroi 
                   2.30900 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30901 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30902 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3091 Ulcere de decubitus 
                   2.30910 Examinare Microscopica - frotiu Gram 
                   2.30911 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30912 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3092 Celulite 
                   2.30920 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30921 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30922 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3093 Fistule 
                   2.30930 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30931 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30932 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3094 Rani 
                   2.30940 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30941 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30942 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3095 Leziuni gangrena 
                   2.30950 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.30951 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.30952 Cultivare bacterii anaerobe 
            2.3099ăAlteăexamin riăaleăpieliiăşiă esutuluiăsubcutanat 
     2.310         Tract urinar - Urina 
            2.3100 Cultivare bacterii aerobe 
            2.3101 Examinare microscopica -BAAR 



            2.3102 Cultivare Mycobacterium 
            2.3109ăAlteăexamin riăaleătractuluiăurinar 
     2.311         Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-vârf) 
            2.3110 Prelevate biopsie 
                   2.31100 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.31101 Examinare microscopica - BAAR 
                   2.31102 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.31103 Cultivare bacterii anaerobe 
                   2.31104 Cultivare Mycobacterium 
            2.3111 Prelevate necropsie 
                   2.31110 Examinare microscopica - frotiu Gram 
                   2.31111 Examinare microscopica - BAAR 
 
                   2.31112 Cultivare bacterii aerobe 
                   2.31113 Cultivare bacterii anaerobe 
                   2.31114 Cultivare Mycobacterium 
            2.3112 Cateter - vârf 
                   2.31120 Cultivare bacterii aerobe 
            2.3119 Alte tipuri de prelevate 
     2.312         Identificarea bacteriilor 
            2.3120 Teste primare 
                   2.31200ăExaminareămicroscopic ăaăculturii 
                   2.31201 Catalaza 
                   2.31202 Oxidaza 
                   2.31203 Sensibilitate la bacitracina 
                   2.31204 Sensibilitate la optochin 
                   2.31205 Biloliza 
                   2.31206 Coagulaza 
                   2.31207 Termonucleaza stafilococica 
                   2.31208ăTestareaămobilit ii 
                   2.31209 Alte teste primare 
            2.3121 Teste suplimentare 
                   2.31210 Teste biochimice 
                   2.31211ăIdentificareăserologic ăprinăreac iiăde 
                   aglutinare pe lama 
                   2.31212 Identificare cu truse latex 
                   2.31213 Stripuri de identificare cu citire vizual  
                   sau în sistem automat 
                   2.31214ăTehniciădeăidentificareăgenomic  
                   2.31219 Alte teste suplimentare privind identificarea 
                   bacteriilor 
     2.313ăăăăăăăăăTestareaăsensibilit iiălaăsubstan eăantimicrobiene 
            2.3130ăAntibiogramaădifuzimetric ăpentruăbacteriiăaerobe 
            2.3131 Antibiograma anaerobi 
            2.3132 Antibiograma cu stripuri în sistem automat 
            2.3133 Determinarea producerii de beta-lactamaza 
            2.3134 Determinarea producerii de ESBL 
            2.3135 Determinare CMI 
            2.3136 Determinare CMB 
            2.3139ăAlteătesteădeăsensibilitateălaăsubstan e 
                   antimicrobiene 
     2.314         Supravegherea tratamentului cu antibiotice 
            2.3140 Determinare NEI 
            2.3141 Determinare NEB 
            2.3142ăDeterminareaăconcentra ieiădeăantibiotice 
                   în lichide organice 
            2.3149ăAlteăinvestiga iiăprivindăsupravegherea 
                   tratamentului cu antibiotice 
2.32               VIRUSOLOGIE 
     2.320         Izolare virala (standardul de aur al 
                   diagnosticului virusologic) 
            2.3200 Izolarea virusurilor pe culturi de 
                   celule - eviden iereaăefectelorăcitopatice 
            2.3201 Izolarea virusurilor pe alte substraturi 
            2.3202ăIzolareaăvirusurilorăgripaleăpeăouădeăg inaăembrionat 



            2.3209 Alte izol riădeăvirus 
     2.321         Cuantificarea infectivitatii virusurilor 
            2.3210ăTitrareaăinfectivit iiăprinămetodaădilu iilor 
            2.3211ăTitrareaăinfectivit iiăprinămetodaăplajelor 
            2.3212ăReac iaădeăhemaglutinare 
            2.3213ăReac iaădeăhemadsorb ie 
            2.3219ăAlteăcuantific ri 
     2.322         Diagnostic virusologic direct 
            2.3220ăMicroscopiaăelectronicaăpentruăeviden ierea 
                   virionului infectant complet 
            2.3221 Imunoelectromicroscopia 
            2.3222 Imunofluorescenta 
            2.3223ăTehnicaăimunoperoxidazei.ăColora iaăperoxidaza- 
                   antipeiroxidaza (PAP). 
                   Sistemul de amplificare avidina-biotina 
            2.3224ăReac iaădeăfixareăaăcomplementului 
            2.3225ăReac iaădeălatexăaglutinare 
            2.3226 Electroforetipare 
            2.3229 Alte metode de diagnostic 
     2.323ăăăăăăăăăIdentificareăgenomic  
            2.3230 Izolare acizilor nucleici virali din virioni 
                   sau din celule infectate 
            2.3231 Identificare genomului viral 
            2.3232ăTehniciădeăhibridizareăSouthernăşiăNorthernăBlot 
     2.324ăăăăăăăăăTesteăcantitativeădeădeterminareăaăînc rc riiăvirale 
            2.3240 Amplificarea genomului viral 
                   2.3240ăAmplificareaă inteiă- PCR, NASBA 
                   2.32401 Amplificare semnalului b-DNA 
            2.3241 Metode de genotipare: 
                   2.32410 RFPL (restriction fragment legnth polymorphism) 
                   2.32411 PCR fragment lenagth polymorphism 
                   2.32412ăTehnicaămobilit iiăheteroduplexurilorăHMA) 
                   2.32419 Alte teste cantitative de determinare a 
                           înc rc riiăvirale 
     2.325ăăăăăăăăăTehniciăalternativeăpentruădiagnosticulăînc rc riiăvirale 
                           (infec iaăHIV/SIDA) 
            2.3250 Pentru mononucleare periferice (PBMC) 
                   2.3250ătitrareaăvirusuluiăînădilu ii 
                   2.32501 PCR/ADN proviral cantitativ 
            2.3251ăPentruăplasm  
                   2.32510 antigenemia p24 (ELISA) 
                   2.32511ătitrareaăvirusuluiăînădilu iiălimita 
                   2.32512 RT-PCR pentru ARN/HIV 
                   2.32513 bDNA pentru ARN/HIV 
                   2.32514 NASBA pentru ARN/HIV 
            2.3259ăAlteătesteăşiătehniciăalternativeăpentruădiagnosticul 
                   înc rc riiăviraleă(infec iaăBIV/SIDA) 
     2.326         Tehnici comercialeăşiănecomercialeădeămonitorizareăa 
                   rezisten eiălaăantiretrovirale 
            2.3260 LiPa Innogenetics 
            2.3261 Virologic; Virco&PerkinElmer 
            2.3262 Genotipare clonala 
            2.3263 Izolare virala 
            2.3264 Fenotipare cu virus recombinat 
            2.3269ăAlteătehniciădeămonitorizareăaărezisten eiăla 
                   antiretrovirale 
     2.327         Protocoale de diagnostic specifice principalelor 
                   sindroameădeăetiologieăviral  
           2.32700 Diagnostic în virozele respiratorii 
           2.32701 Diagnostic în gastroenteritele virale (boli 
                   diareice acute - BDA) 
           2.32702 Diagnostic în neuroviroze 
           2.32703ăDiagnosticăînăpoliomielitaăşiăparaliziile acute flasce 
           2.32704 Diagnostic în bolile virale eruptive 
           2.32705ăDiagnosticăînăinfec iileăcongenitaleăşiăperinatale 



           2.32706ăDiagnosticăînăboliăcuătransmitereăsexual ă(BTS) 
           2.32707 Diagnostic virusologie în monitorizarea transplantului 
                   de organ 
           2.32708 Diagnostic virusologie în securizarea transfuziei de sânge 
           2.32709 Diagnostic în hepatitele virale 
           2.32710ăDiagnosticăînăinfec iileăHIV/SIDA 
           2.32711 Alte protocoale de diagnostic în virusologie 
 2.4ăăăăăăăăăăăăăăăSEROLOGIAăIMUNOLOGIC  
2.40               Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii 
     2.400         Detectarea anticorpilor 
            2.4000 Streptococcus progenes 
                   2.40000 ASLO 
                   2.40001 Streptozyme 
                   2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes 
            2.4001 Treponema pallidum 
                   2.40010 VDRL calitativ 
                   2.40011 VDRL cantitativ 
                   2.40012 RPR 
                   2.40013 TPHA 
                   2.40014 FTA 
                   2.40015 Imobilizare treponeme 
                   2.40019 Alte metode 
     2.401         Detectare de antigene bacteriene în lichide organice 
     2.402         Anticorpi pentru alte bacterii 
           2.40200 Yersinia monocytogenes 
           2.40201 Yersinia enterocolitica 
           2.40202 Yeersinia pseudotuberculosys 
           2.40203 Helicobacter pylori 
           2.40204 Legionella pneumophila 
           2.40205 Bordetella pertussis 
           2.40206 Bordetella parapertussis 
           2.40207 Leptospira sp. 
           2.40208 Salmonella typhi 
           2.40209 Rickettsia connori 
           2.40210 Alte rickettsii 
           2.40211 Chlamidia pneumoniae 
           2.40212 Chlamydia psittaci 
           2.40213 Chlamydia trachomatis 
           2.40214 Mycoplasma pneumoniae 
           2.40215 Mycoplasma hominis 
           2.40216 Mycoplasma genitalium 
           2.40217 Ureaplasma urealyticum 
           2.40218 Brucella spp. 
           2.40219 Francisella tulareansis 
           2.40220 Alte bacterii 
2.41               Diagnostic serologic în boli produse de virusuri 
     2.410ăăăăăăăăăReac iaădeăhemaglutino-inhibare 
     2.411ăăăăăăăăăReac iaădeăseroneutralizare 
     2.412ăăăăăăăăăReac iaădeăimunoprecipitare 
     2.413ăăăăăăăăăReac iaădeăfixareăaăcomplementului 
     2.414         Tehnica imuno-enzimatic ăELISAă(metodaăindinecta; 
                   competitiva; de captura; sandwich antigenic) 
     2.415         Tehnici rapide (latexaglutinare, hemaglutinare indirecta, 
                   microbeads aglutinare, etc.) 
     2.416         Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; MIBA (recombinat 
                   immunoblot assay; dot blot) 
     2.417         Tehnica de radioimunoprecipitare - RIPA 
     2.418         Tehnica radio-imuno- enzimatic ă- RIA 
     2.419         Alte tehnici în serologie 
2.42               Diagnostic seologic de boli produse de fungi 
     2.420         Detectare anticorpi 
            2.4200 Aspergillus 
            2.4201 Sporothrix schenkii 
            2.4202ăAl iăfungi 
            2.4209 Alte metode de diagnostic serologic în boli 



                   produse de fungi 
     2.421         Detectare antigene fungice în lichide organice 
2.43               Imunologie 
     2.4300        Sistemul complement 
           2.43000ăTesteăfunc ionale 
                   2.430000 Complement hemolitic CH 50 
                   2.430001 C1 inhibitor (C1 esteraza) 
           2.43001 Componente de complement 
                   2.430010 C1q 
                   2.430011 C3 
                   2.430012 C4 
                   2.430013 Factor B 
                   2.430014 C5 b-9 
                   2.430019ăAlteăinvestiga iiăprivind sistemul de 
                   complement 
     2.4301ăăăăăăăăDeterminareaăcantitativ ăaăimunoglobulinelorăserice: 
           2.43010 IgG 
           2.43011 IgA 
           2.43012 IgM 
           2.43013 Subclase de IgG 
                   2.430130 IgG1 
                   2.430131 IgG2 
                   2.430132 IgG3 
                   2.430133 IgG4 
           2.43014 IgE totale 
           2.43015 IgE specific anti alergene: 
                   2.430150 Ierburi 
                   2.430151 Arbori 
                   2.430152 Venin insecte 
                   2.430153 Epitelii animale 
                   2.430154ăGuanoăpas ri 
                   2.430155 Acarieni 
                   2.430156 Alimentare (lactate, oua, cereale, 
                   oleaginoase, fructe, legume) 
                   2.430157 Medicamente 
                   2.430158 Profesionale 
                   2.430159ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminarea 
                   cantitativ ăaăimunoglobinelorăserice 
     2.4302        Detectarea cantitativ ăaăIgAăsecretorie 
           2.43020 Component secretor 
           2.43029ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminareaăcantitativ ăa 
                   IgA secretorie 
     2.4303        Determinarea calitativa a imunoglobulinelor serice 
                   şiăurinare: 
           2.43030ăImunelectroforezaăseric ă- identificare imunoglobulina 
                   monoclonala 
           2.43031ăImunelectroforezaăurinar ă- identificareălan uriăuşoare 
                   libere de Ig 
           2.43032 Imunofixare 
                   2.430320 ser - identificare proteina monoclonala 
                   2.430321 urina - identificareălan uriăuşoareălibereădeăIg 
           2.43039ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminareaăcalitativ ăa 
                   imunoglobinelor serice şiăurinare 
     2.4304        Determinare auto-anticorpi 
           2.43040ăBoliăreumatismaleăşiăvasculite 
                   2.4304000 Factor reumatoid 
                   2.4304001 Anticorpi antinucleari (AAN) 
                   2.4304002 Anti ADNds 
                   2.4304003 ENA screening 
                   2.4304004 AntiSm 
                   2.4304005 Anti RNP 
                   2.4304006 Anti Ro/SS-A 
                   2.4304007 AntiLa/SS-B 
                   2.4304008 AntiSclero-70 
                   2.4304009 Anti Jo-1 



                   2.4304010 Anti Nucleosomali 
                   2.4304011 Anti Ribosomali P 
                   2.4304012ăAntiăcitoplasm ăneutrofilă(ANCA) 
                   2.4304013 Anti citoplasma neutrofil MPO (p-ANCA) 
                   2.4304014 Anti citoplasma neutrofil PR 3 (c-ANCA) 
                   2.4304015 Anti citoplasma neutrofil Catepsina G 
                   2.4304016 Anti citoplasma neutrofil Lactoferina 
                   2.4304017 Anticorpi anti membrana bazala glomrulara 
                             (MBG sau colagen IV) 
                   2.4304018 Anti cardiolipina - screen (IgG, IgA, IgM) 
                   2.4304019 Anti cardiolipina - clasa IgG 
                   2.4304020 Anti cardiolipina - clasa IgM 
                   2.4304021 Anti beta 2 glicoproteina I - clasa IgG 
                   2.4304022 Anti protrombina - clasa IgG 
                   2.4304023ăAlteăinvestiga ii 
           2.43041 Boli hepatice autoimune 
                   2.430410ăAntiămuşchiăneted (SMA) 
                   2.430411ăAntiăLKMă(antimicrosomaliăficatăşiărinichi) 
                   2.430412 Anti citosol hepatic 
                   2.430413 Anti SLA (antigene hepatice solubile) 
                   2.430414 Anti membrana hepatocitara 
                   2.430415 Anti mitocondriali (AMA) 
                   2.430416 Anti celule parietale gastrice (ACPG) 
                   2.430417 Anti factor intrinsec 
                   2.430419ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminareaăauto- 
                   anticorpi, boli hepatice autoimune 
           2.43042 Boala celiaca 
                   2.430420 Anti endomisium 
                   2.430421 Anti transglutaminaza tisulara (tTG) 
                   2.430423 Anti gliadina 
                   2.430429 Alte investiga iiăprivindădeterminarea 
                   auto- anticorpiăboal ăceliac  
           2.43043 Boala Crohn 
                   2.430430 Anti Saccharomyces cerevisiae 
                   2.430439ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminarea 
                   auto- anticorpiăboal ăcrohn 
           2.43044 Boli tiroidiene 
                   2.430440 Anti tireoperoxidaza (TPO sau microsomali) 
                   2.430441 Antitireoglobulina (TG) 
                   2.430449ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminarea 
                   auto-anticorpi boli tiroidiene 
           2.43045 Diabet zaharat 
                   2.430450 Anti celule insulare pancreatice 
                   2.430459 Alte investigatii privind determinarea 
                   auto- anticorpi diabet zaharat 
           2.43046 Boli ale sistemului nervos 
                   2.430460 Antireceptor acetilcolina 
                   2.430469ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminare 
                   auto- anticorpi boli ale sistemului nervos 
           2.43047 Boli ale sistemului muscular 
                   2.430470ăAntiămuşchiăstriat 
                   2.430471 Anti miocard 
                   2.430479ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminarea 
                   auto-aniticorpi boli ale sistemului muscular 
           2.43048 Infertilitate 
                   2.430480 Anti spermatozoizi 
                   2.430489ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminarea 
                   auto- anticorpi înfertilitate 
           2.43049 Boli ale pielii 
                   2.430490 Anti desmogleina 3 (antidesmozomi) 
                   2.430491 Anti desmogleina 1 
                   2.430492 Anti desmocolina 
                   2.430493 Anti endomisium 
                   2.430499ăAlteăinvestiga iiăprivindădeterminarea 
                   auto- anticorpi boli ale pielii 



     2.4305        Crioglobuline 
           2.43050ăDeterminareăcalitativ  
           2.43051ăDeterminareăcantitativ ăşiăcriotipizare 
           2.43052 Izolare crioprecipitat 
           2.43053 Dozare proteine totale 
           2.43054 Identificare FR 
           2.43055 Imunofixare pentru identificarea componentelor 
                   monoclonale (IgM/k) sau policlonale 
     2.4306        Crioaglutinine 
     2.4307        Complexe imune circulante 
     2.4308        Examinare biopsii renale prin IF directa 
     2.4309ăăăăăăăăExplorareaăimunologic ăaăLCR 
           2.43090 Proteine totale 
           2.43091 IgG cantitativ 
           2.43092 Albumina 
           2.43093 Index IgG/albumina 
           2.43094 Identificare de benzi oligoclonale prin electroforeza 
                   deăînalt ărezolu ieăînăgelădeăagaroza 
           2.43099ăAlteămetodeădeăexplorareăimunologic ăaăLCR 
     2.4310        Identificarea unor proteine urinare prin tehnici 
                   imunologice 
           2.43100 Microalbuminuria 
           2.43101 Beta 2 microglobulina 
           2.43102 Neopterina 
           2.43109 Alte proteine urinare identificate prin tehnici 
                   imunologice 
     2.4311        Electroforezaăurinar ăînăgelădeăpoliacrilamida 
                   cu SDS (SDS-PAGE) 
     2.4312ăăăăăăăăElectroforezaăurinar ăînăgelădeăagarădeămareărezolu ie 
     2.4313        Markeri tumorali 
           2.43130 Alfa fetoproteina (AFP) 
           2.43131 Antigen carcinoembrionar (CEA) 
           2.43132 CA 125 
           2.43133 CA 15-3 
           2.43134 CA 19-9 
           2.43135 PSA total 
           2.43136 PSA liber 
           2.43137 HCG 
           2.43139ăAl iămarkeriătumorali 
     2.4314ăăăăăăăăMarkeriădeănecrozaăcardiac  
           2.43140 Troponina 
           2.43149ăAl iămarkeriădeănecrozaăcardiac  
     2.4315        Citokine 
           2.43150 IL-1 
           2.43151 IL-6 
           2.43152 IL-8 
           2.43153 TNFa 
           2.43159 alte citokine 
     2.4316ăăăăăăăăMedicamenteăşiădroguriăînăserăşiăurina 
          2.431600 Digoxina 
          2.431601 Carbamazepina 
          2.431602 Fenobarbital 
          2.431603 Fenitoin 
          2.431604 Lidocaina 
          2.431605 Teofilina 
          2.431606 Alte medicamente 
          2.431607 Amfetamine 
          2.431608 Benzodiapine 
          2.431609 Canabinoizi 
          2.431610ăMetaboli iăaiăcocainei 
          2.431611 Opioide 
          2.431612 Alte droguri 
     2.4317        Teste imunologice în sarcinâ 
           2.43170 Free betaHCG 
           2.43171 Inhibina 



           2.43172 PAPP-A 
           2.43179ăAlteătesteăimunologiceădeăsarcin  
     2.4318        Imunologie de transplant 
           2.43180 Antigene HLA clasa I 
           2.43181 Antigene HLA clasa II 
           2.43182 Aloanticorpi 
           2.43183 Cross-match 
           2.43189 Alte teste imunologice de transplant 
     2.4319        Imunitate celulara specifica 
           2.43190 Determinarea procentului de limfocite 
                   2.431900 T totale (CD3+) 
                   2.431901 B totale (CD19+) 
                   2.431902 MK(CD16+/CD56+) 
                   2.431903 T helper (CD3+CD4+) 
                   2.431904 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+) 
           2.43191 Determinarea în valori absolute a limfocitelor 
                   2.431910 T totale(CD3+) 
                   2.431911 B totale(CD19+) 
                   2.431912 NK(CD16+/CD56+) 
                   2.431913 T helper(CD3+CD4+) 
                   2.431914 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+) 
                   2.431915 Raport Th/Ts 
           2.43192ăTesteăfunc ionaleăpentruălimfocitulăT 
                   2.431920ăreac iaălimfocitaraămixta 
                   2.431921 citokine intracelulare 
                   2.431922 activarea limfocitului 
           2.43193ăTesteăfunc ionaleăpentruălimfocitulăB 
                   2.431930ădeterminareăIgădeăsuprafa ăprinăcitometrieădeăflux 
                   2.431931 activarea limfocitului B 
           2.43194ăTesteăfunc ionaleăpentruălimfocitulăNK 
     2.4320        Imunitate celulara nespecifica 
           2.43200ăTesteăpentruăfunc iaăneutrofilului 
                   2.432000 Adeziune 
                   2.432001 Chemotaxie 
                   2.432002 Ingestie 
                   2.432003 Degranulare 
                   2.432004 Teste pentru producere de radicali liberi 
                            ai oxigenului 
                  2.4320040 tet NBT 
                  2.4320041 chemmiluminiscenta 
                  2.4320042 superoxiddismutaza 
                   2.432005 Test bactericid 
                   2.432009 Alte teste privind imunitatea celulara 
                            nespecificat  
     2.4321        Imunofenotipare celule maligne 
     2.4329ăăăăăăăăAlteăr spunsuriăserologiceălaăboliăneinfec ioase 
2.44ăăăăăăăăăăăăăăăAlteăreac iiăantigeniceăaleălichidelorăcorpului 
 2.5ăăăăăăăăăăăăăăăMICOLOGIEăŞIăPARAZITOLOGIE 
2.50               Micologie 
             2.500ăExamenăintreălamaăşiălamela 
             2.501 Examenul pe frotiu colorat - prezenta fungilor 
             2.502ăExaminareaăcuătuşădeăChinaăpentruăCryptococcus 
             2.503 Testul filamentarii 
             2.504 Stripuri de identificare cu citire vizuala sau în 
                   sistem automat 
             2.509 Alte teste de micologie 
     2.501         Cultivare fungi 
           2.50100 Hemocultura 
           2.50011 Lichidul cefalorahidian 
           2.50102 Exudatul faringian 
           2.50103 Aspiratul hipofaringian 
           2.50104 Aspiratul traheal 
           2.50105 Aspiratul transtraheal 
           2.50106 Lavaj bronhoalveolar 
           2.50107 Prelevat prin periere bronsica 



           2.50108 Sputa 
           2.50109 Prelevat de la nivelul corneei 
           2.50110ăSecre ieăconjuctivala 
           2.50111 Recoltare endoculara 
           2.50112 Prelevat de la nivelul cervixului -vaginal 
           2.50113 Prelevat fund de sac vaginal 
           2.50114ăSecre ieăvaginal  
           2.50115ăSecre ieăuretral  
           2.50116 Prelevat biopsie 
           2.50117 Prelevat necropsie 
           2.50119 Alte prelevate pentru cultivare fungi 
     2.502ăăăăăăăăăTestareaăsensibilit iiălaăsubstan eăantifungice 
            2.5020ăAntifungigramaădifuzimetric  
            2.5021 Aatifungigraima cu stripuri în sistem automat 
            2.5022 Determinarea CMI 
            2.5029ăAlteătest riăaleăsensibilit iiălaăsubstan e 
                   antifungice 
2.51               Parazitologie 
     2.510         Examene pentru parazi iiăintestinali 
            2.5100 Ex. macroscopic fecale 
            2.5101 Ex. microscopic direct fecale 
                   2.51010ăPreparatăproasp tăcuăserăfiziologic 
                   2.51011ăPreparatăproasp tăcoloratăLugol 
            2.5102 Ex. microscopicăfecaleădup ăconcentrare 
                   2.51020ăchisturiădeăprotozoare/ou lorădeăhelminti 
                   2.51021 colorare chisturi de amibe (tehnica MIF) 
            2.5103ăEx.ămicroscopicăfrotiuăfecale,ăcolora iiăspeciale: 
                   2.51030ăColora iaăZiehl-Nielsen modificata 
                   2.51031ăColora iaăWeber 
                   2.51032ăColora iaăVanăGool 
                   2.51039ăAlteăcolora iiăspeciale 
            2.5104 Identificarea helmiatilor/fragmentelor de helminti 
            2.5105 Metode larvoscopice 
                   2.51050ăCoprocultur ăpeăc rbune 
                   2.51051ăCoprocultur ăpeăhârtieădeăfiltru 
                   2.51052 Metoda Bauerman 
            2.5106 Metoda amprentei anale 
            2.5107 Ex. microscopic direct lichid duodenal 
                   Ex.ămicroscopicăbiopsieădigestiv  
            2.5108ă(gastric ă/antral ă/duodenal /ileal ă/rectal ) 
                   cecal /colic /sigmoidian ,ăamprenteăcolorate: 
                   2.51080ăAmprentaăbiopsieădigestiv ăcolorataăMGG 
                   2.51081ăAmprentaăbiopsieădigestiv ăcolorat ăVanăGool 
                   2.51082ăAmprentaăbiopsieădigestiv ăcolorat ăZiehl- 
                   Nielsen modificata 
                   2.51089ăAlteăcolora iiăspecialeăamprent ăbiopsie 
                   gastric /antral /duodenal /ileal 
            2.5109ăAlteămetodeădeăeviden iereăaăparazi ilorăintestinali 
     2.511ăăăăăăăăăExameneăpentruăparazi iiăsanguiniăşiătisulari 
            2.5110 Ex. microscopicădirectăsângeăproasp tărecoltat 
            2.5111 Ex. microscopic frotiu sânge periferic, colorat 
                   MGG/echivalen iărapiziă- aprecierea parazitemiei 
            2.5112ăEx.ămicroscopicăpic tur ăgroas ,ăcolorat ăMGG/echivalen i 
                   rapizi - num r toareaădeămicrofilarii 
            2.5113ăEx.ăparazitologicăsângeădup ătehniciădeăîmbog ire 
                   2.51130 Ex. microscopic direct leucoconcentrat 
                   2.51131 Ex. microscopic frotiu leucoconcentrat colorat 
                   MGG/echivalen iărapizi 
                   2.51132ăTriplaăcentrifugareăşiăcolorareăMGG/echivalen i 
                           rapizi 
                   2.51133 Metoda QBC (quantitative buffy coat) 
                   2.51139ăAlteătehniciădeăîmbog ire 
            2.5114ăEx.ămicroscopicăfrotiuăm duvaăosoas ,ăcolorat 
                   MGG/echivalen iărapizi 
            2.5115ăEx.ămicroscopicădirectăLCRăproasp tărecoltat 



            2.5116 Ex. microscopicăLCR,ădup ătriplaăcentrifugareăşiăcolorare 
            2.5117 Ex. microscopic direct aspirat ganglionar/lichid 
                   limfaticăproasp tărecoltat 
            2.5119ăAlteămetodeădeăeviden iereăaleăparazi ilorăsanguiniăşi 
                   tisulari 
     2.512ăăăăăăăăăExameneăpentruăparazi iiăcutana i/subcutana i 
            2.5120 Ex. microscopic direct materiale din scarificatia 
                   cutanata/fir de par pt. identificarea ectoparazitilor 
            2.5121 Ex. microscopic/stereomicroscopic biopsie cutanata 
                   exanguina pentru identificarea microfilariilor 
            2.5122ăEx.ămicroscopicăfrotiuădinăulcera iaăcutanata,ăcolorat 
                   MGG/echivalen iărapiziăpentruădiagnosticul 
                   Leishmaniozei cutanate 
            2.5129ăAlteămetodeăpentruăparazi iiăcuălocalizareăcutanata/ 
                   subcutanata 
     2.513ăăăăăăăăăExameneăpentruăparazi iiăcuălocalizareăurogenital  
            2.5130ăEx.ămicroscopicăsecre ieăvaginal  
                   2.51300 Ex. microscopic direct 
                   2.51301 Ex. microscopic frotiu colorat MGG 
            2.5131ăEx.ămicroscopicăsecre ieăurinar  
                   2.51310 Ex. microscopic direct 
                   2.51311 Ex. microscopic frotiu colorat MGG 
            2.5132 Ex. microscopic tract urinar 
                   2.51320 Ex. microscopic parazitologic sediment urinar 
                   2.51321ăEx.ămicroscopicăurina,ădup ăfiltrareăşi 
                   colorare cu Lugol 
                   2.51322ăEx.ămicroscopicăbiopsieăvezical  
            2.5139ăAlteămetodeăpentruăparazi iiăcuălocalizareăurogenital  
     2.514ăăăăăăăăăExameneăpentruăparazi iiăcuăalteălocaliz ri 
            2.5140 Ex. microscopic material de raclaj corneean 
            2.5141 Ex. microscopic direct sputa 
            2.5142ăEx.ămicroscopicădirect/dup ăcentrifugareălichidăde 
                   vomica hidatica 
            2.5143 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, 
                   frotiuăcolora iiăspeciale 
                   2.51430 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, 
                   frotiu colorat Giemsa 
                   2.51431 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, 
                   frotiu colorat Gomori-Grocot 
                   2.51432 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, 
                   frotiu colorat cu albastra de toluidina 
                   2.51433 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, 
                   frotiuăalteăcolora iiăspeciale 
            2.5144ăEx.ămicroscopicălichidădeăpunc ieăabcesăamibia 
            2.5145 Ex. microscopic lichid hidatic 
            2.5146 Ex. microscopic biopsie musculara 
            2.5149ăAlteămetodeăpentruăparazi iiăcuăalteălocaliz ri 
     2.515ăăăăăăăăăCulturiădeăparazi i 
            2.5150 Culturi în vitro de protozoare intestinale 
            2.5151 Culturi în vitro pentru hemoflagelate tisulare 
            2.5152 Culturi în vitro pentru alte protozoare 
            2.5153 Culturi pentru protozoare prin pasaj pe animale 
            2.5154 Culturi pentru helminti prin pasaj pe animale 
            2.5155ăCreştereaăartropodelor 
            2.5159ăAlteăculturiădeăparazi i 
     2.516         Teste serologice pentru detectarea anticorpilor 
                   specifici antiparazitari 
            2.5160 Teste RIF pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   antiparazitari 
            2.5161 Teste HAI pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   antiparazitari 
            2.5162 Teste latex-aglutinare pentru detectarea anticorpilor 
                   specifici antiparazitari 
            2.5163 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   parazitari 



                   2.51630 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   antiparazitari de clasa IgM 
                   2.51631 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   antiparazitari de clasa IgG 
                   2.51632 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   antiparazitari, subclase de IgG 
                   2.51633 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   antiparazitari de clasa IgE 
                   2.51634 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   antiparazitari de clasa IgA 
                   2.51639 Alte teste ELISA pentru detectarea anticorpilor 
                   specifici antiparazitari 
            2.5164 Teste ISAGA (immuno-sorbent-agglutination-assay)pentru 
                   detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii 
                   2.51640 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgM 
                   2.51641 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgA 
                   2.51642 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgE 
            2.5165 Alte teste serologice 
                   2.51650 Teste de aglutinare directa pentru detectarea 
                   anticorpilor specifici antiparazitari 
                   2.51651 Teste de imunodifuzie pentru detectarea anticorpilor 
                   specifici antiparazitari 
                   2.51652 Teste de imunoprecipitare pentru detectarea 
                   anticorpilor specifici antiparazitari 
                   2.51653 Teste Western-blot pentru detectarea anticorpilor 
                   specifici antiparazitari 
                   2.51654 Teste rapide pentru detectarea anticorpilor specifici 
                   antiparazitari 
                   2.51659 Alte teste serologice pentru detectarea anticorpilor 
                   specifici antiparazitari 
     2.517         Teste de detectare a antigenelor parazitare 
            2.5170 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare 
                   2.51700 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare 
                   circulante 
                   2.51701 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare 
                   în LCR 
                   2.51702 Teste ELISA pentru detectarea coproantigenelor 
                   parazitare 
                   2.51703 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare 
                   în alte lichide ale corpului 
            2.5171 Teste rapide pentru detectarea antigenelor parazitare 
            2.5179 Alte teste pentru detectarea antigenelor parazitare 
     2.518         Metode de detectare a ADN parazitar 
            2.5180 Metoda PCR de detectare a ADN parazitar 
                   2.51800 PCR de detectare a ADN parazitar în sânge 
                   2.51801ăPCRădeădetectareăaăADNăparazitarăînăm duvaăosoas  
                   2.51802 PCR de detectare a ADN parazitar în LCR 
                   2.51803 PCR de detectare a ADN parazitar în lichidul amniotic 
                   2.51804ăPCRădeădetectareăaăADNăparazitarăînăumoareaăapoas  
                   2.51805 PCR de detectare a ADN parazitar în alte lichide ale 
                   corpului 
            2.5189 Alte metode de detectare a ADN parazitar 
 2.6               HEMATOLOGIE 
2.60               Citologia sângelui 
     2.600         Hemoleucograma completa 
            2.6000ăNum r toareăelementeăsanguineăînăcameraădeănum rat 
                   (hematii, leucocite, trombocite) 
            2.6001ăNum r toareaăautomat ăa elementelor sanguine 
                   2.60010ăHemoleucogramaăautomat ăcuă8ăparametri 
                   2.60011ăHemoleucogramaăautomat ăcuăminimumă16ăparametri 
                   2.60012ăHemoleucogramaăautomat ăcuăminimumă22ăparametri 
            2.6002 Num r toareăreticulociteă- colora ieăsupravital  



            2.6003ăExamenămorfologicăalăfrotiuluiă(colora ieăMay-Grunwald- 
                   Giemsa) 
            2.6004ăFormulaăleucocitar ă(num r toareădiferen iat ăa 
                   leucocitelor) 
            2.6005 Concentrat leucocitar 
            2.6009ăAlteăexamin ri 
     2.601         Medulograma 
     2.602ăăăăăăăăăCitochimiaăsângeluiăperifericăşiăm duveiăosoase 
            2.6020ăHemosiderinaămedular ă- colora ieăPerls 
            2.6021 Fosfataza alcalin ăleucocitar ăFAL 
            2.6022ăFosfatazaăacid ăleucocitar  
            2.6023 Mieloperoxidaza 
            2.6024 Esterazele leucocitare 
            2.6025ăReac ieăPAS 
            2.6026 Negru Sudan B 
     2.603         Fenotipia celulelor sanguine 
     2.604         VSH 
     2.605         Grupele sanguine 
            2.6050 Grupele sanguine majore A, B, O, Rhessus 
            2.6051ăSubgrupeăşiăalteăgrupeăsecundareăA1,ăA2,ăDu,ăC, 
                   c, E, Kell, Duffy 
            2.6052ăTesteădeăcompatibilitateăpretransfuzional  
            2.6053 Test Coombs direct, indirect 
            2.6054 Aglutininele la rece, anticorpi heterofili 
            2.6055 Hemaglutininele 
            2.6056ăTestăcuăsucroz ,ătestăHam,ătest hemolizine bifazice, 
                   autohemoliza, rezistenta globulara 
            2.6057 Test enzimatic pentru grupele sanguine, enzime salivare 
            2.6059ăAlteăinvestiga ii 
     2.606ăăăăăăăăăAnalizeăpentruădeterminareaăHbăşiăaăFe 
            2.6060 Hb totala 
            2.6061ăHbăliberaăseric  
            2.6062 Carboxihemoglobina 
            2.6063 CTLF 
            2.6064 Transferina, haptoglobina 
            2.6065 Methemoglobina 
            2.6066ăPorfirinaăurinar  
            2.6067 Hemosiderinaăurinar  
            2.6069ăAiteăanalizeăpentruădeterminareaăHbăşiăaăFe 
     2.607         Tipuri de Hb 
            2.6070 Eiectroforeza Hb 
            2.6071 Testul Kleihauer pentru detectarea hematiilor 
                   ceăcon inăHb.F 
            2.6072 Testul de siclizare 
            2.6079ăAlteăinvestiga iiăprivindătipurileădeăHb 
     2.608         Eritrocinetica 
            2.6080ăAbsorb iaăFe 
            2.6081ăTimpulădeăsupravie uireăalăhematiilor 
            2.6082 Locul de distrugere al hematiilor 
            2.6083ăRitmulădeătransportăalăfieruluiădinăplasm  
            2.6084 Feritina 
            2.6085ăAlteăstudiiăprivindăproducereaăşiădistrugereaăhematiilor 
            2.6089ăAlteăinvestiga iiăprivind citologia sângelui 
2.61ăăăăăăăăăăăăăăăDeficienteădeăhemostazaăşiăcoagulare 
     2.610ăăăăăăăăăTesteădeăscreeningăşiăurm rireăaăterapieiăanticoagulante 
            2.6100ăTimpădeăsângerareăşiăretrac iaăcheagului 
            2.6101 Timp de protrombina PT 
            2.6102ăTimpăpar ialădeătromboplastinaăaăPTT 
            2.6103 Fibrinogen 
            2.6104 Heparinemie 
            2.6105 Timp de trombina TT 
            2.6106ăProduşiădeădegradareăaiăfibrinogenului 
            2.6109 Alte teste de screeningăşiăurm rireăaăterapiei 
                   anticoagulante 
     2.611         Factori plasmatici II - XIII 



     2.612         Teste pentru trombofilie 
            2.6120 Rezistenta la PCA 
            2.6121 PC 
            2.6122 PS 
            2.6123 ATIII 
            2.6124 Lupus anticoagulant LA (screening, confirmare) 
            2.6125 Anticorpi antifosfolipidici 
            2.6126 Hemocisteina 
            2.6129 Alte teste pentru trombofilie 
     2.613         Teste de activitate fibrinolitica 
            2.6130 PAI 
            2.6131 t-PA 
            2.6132 Plasminogen 
            2.6133 Alfa 2 antiplasmina 
            2.6134 d dimeri 
            2.6139ăAlteătesteădeăactivitateătribinolitic  
     2.614         Teste de adezivitate - agregabilitateăplachetar  
     2.615ăăăăăăăăăAlteăanalizeăşiătesteădeăhemostaaza 
 2.7ăăăăăăăăăăăăăăăHISTOLOGIE,ăCITOLOGIE,ăPATOLOGIEăGENERAL  
2.70               Histologie 
     2.700ăăăăăăăăăSec iuniănefixate 
            2.7000 Prelucrare piese extemporaneu 
            2.7001ăSec ionareălaăghea  
            2.7002ăColora iiăuzuale:ăalbastru,ătoluidin ăşi/sauă- hematoxilin  
                   eozin ărapid  
            2.7003ăColora iiăspeciale/histochimice/histoenzimologice 
            2.7004ăColora iiăimunohistochimice 
            2.7005ăColora iiăimunofluorescenta 
            2.7009 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.) 
     2.701ăăăăăăăăăSec iuniăfixate: 
           2.70100 Prelucrare piese fixate 
           2.70101ăSec ionareălaămicrotomăşiăîntindereaăpeăplac ătermostata 
                   directăpeălamaăaăcupelorădeăparafin  
           2.70102ăColorareaăuzual ăaăcupelorăhispatologice: 
                   Hematoxilin - Eozin  
           2.70103ăColora iiăspeciale/colora iiăhistochimice 
           2.70104ăColora iiăimunohistochimie 
           2.70105ăImunofluorescentaăpeăsec iuniăfixateăînăformol 
           2.70106ăCitologiaăenzimatic ăaă esutului. 
           2.70107ăŞuntulăpentozeiăînăfrontiulăepitelial, 
           2.70108 Fosfataza tartrat acido-rezistenta. 
           2.70109 Prelucrare pentru microscopie electronica 
           2.70110 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.) 
     2.702ăăăăăăăăăExaminareaăşiădiagnosticareaămicroscopic ă(citologie 
                   şiăhistopatologie) 
            2.7020ăExaminareăînămicroscopieăoptic  
            2.7021 Examinare în lumina polarizanta 
            2.7022ăExaminareăînăcontrastădeăfaz  
            2.7023ăExaminareăînămicroscopieăconfocal  
            2.7024ăExaminareăînăfluorescen  
            2.7025ăExaminareăînămicroscopieăelectronica,ăanalizaăşi 
                   interpretare pe computere 
            2.7029 Altele 
     2.703         Examinarea materialului biopsic 
2.71               Citologie 
     2.710         Examenul celulelor din lichidul cefelorahidian 
     2.711         Examenul celulelor pt. aparatul respirator 
     2.712         Examenul celulelor din tractul digestiv 
     2.713         Examenul celulelor din tractul genito-urinar 
                   inclusiv spermato- grama 
     2.714         Examenul citologic al altor prelevate 
            2.7140ăExamenulăcitologicădinăpunc iileăganglionare 
            2.7141ăExamenulăcitologicădinăpunc iileătumorale 
            2.7142ăExamenulăcitologicădinăpunc iaăaspira ie 
                   mamar ăcuăacăfin 



            2.7143 Examenul citologic al altor lichide ale 
                   organismului: 
                   2.71430 Lichid pleural 
                   2.71431 Lichid de ascita 
                   2.71432 Lichid amniotic 
     2.715ăăăăăăăăăColora iiăspecialeăcitologice. 
     2.716         Proceduri de prelucrare a celulelor recoltate 
            2.7160ăTehnic ădeăprelucrareăconven ional ă(clasic ) 
                   a celulelor 
            2.7161 Tehnica de prelucrare a mediului lichid 
            2.7162ăCentrifugareaălichidelorăprelevateăşiărealizarea 
                   frotiului 
            2.7163ăColorareăfrotiuăf r ămucus/colora iaăGiemsa 
            2.7164ăColorareăfrotiuăcuămucus/colora iaăPapanicolau 
            2.7165ăAlteăcolora iiăspeciale 
            2.7166ăColora iiăimunocitochimice 
            2.7169 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.) 
2.72ăăăăăăăăăăăăăăăExamenulăstructurilorănucleareăşiăcromozomiale 
     2.720         Raportul nucleu/citoplasma 
     2.721ăăăăăăăăăCromatinaăsexual ă- Bastonasele Barr 
     2.722ăăăăăăăăăCariotipizareaăcromozomiala.ăAbera iileăcromozomiale 
     2.723ăăăăăăăăăColora iaăfluorescentaăşiădeăleg turaăaăcromozomilor 
     2.724ăăăăăăăăăCulturaăcelularaăşiăstimulareaămitozei;ăcolora iaăcu 
                   quinacrina 
     2.725         Analizele cromozomiale computerizate 
     2.726ăăăăăăăăăAlteăexameneăaleăstructurilorănucleareăşiăcromozomile 
     2.727         Alte investiga iiăgenetice 
            2.7270ăA.D.Nădinăceluleăsauăprobeădeă esut 
            2.7271 Scindarea A.D.N. cu ajutorul unei enzime litice, 
                   inclusivăfragmentareaăelectroforetic  
                   Hibridizareaămolecular ăA.D.N.ăcuămolecule marcate, 
            2.7272ăeventualăşiăevaluareaăcalitativ ăulterioaraăprin 
                   autoradiografie sau procedee non-radiografice 
            2.7273ăAmplificareaăA.D.N.ăprinăreac ieăînălan ăaăpolimerazei 
                   (P.CR.) 
            2.7274 Electroforeza acizilor nucleici grei în gel de 
                   poliacrilamidaăsauăagaroz . 
            2.7275ăDoz riădeăaciziănucleiciăprinăspectrofotometrie 
            2.7276ăEvaluareaăcantitativ ăprinăprocedeeădensitometrice 
            2.7279ăAlteăinvestiga iiăşiătesteăgenetice 
2.73ăăăăăăăăăăăăăăăCulturaăşiăexaminareaă esuturilor 
     2.730ăăăăăăăăăCulturaădeă esutăpentruădiagnostic 
     2.731ăăăăăăăăăProbaăhormonalaăaăsensibilit iiătisulare 
     2.732ăăăăăăăăăExtrac iaăfactoruluiădeătransfer 
     2.733         Cultura de fibroblaste 
     2.734ăăăăăăăăăTestulădeăactivitateăaăfactoruluiădeăfibrozaăchistic  
     2.735ăăăăăăăăăCulturaădeă esutămalignăpentruăchimiosensibilitate 
     2.739ăăăăăăăăăAlteăexameneăaleă esuturilor 
2.74               Exameneăşiăanalizeămedico-legale 
     2.740         Metale grele în anexele dermului 
     2.741         Identificarea petelor de sânge 
     2.742         Identificarea petelor seminale 
     2.743ăăăăăăăăăAnalizeăchimiceăaleăcon inutuluiăgastric 
     2.744         Alte analize chimice medico-legaleăpentruă esuturi 
     2.745         Examenul microscopic 
     2.746ăăăăăăăăăExameneăpentruădeterminareaăpaternit ii 
     2.749         Alte examene medico-legale 
2.75               Patologia generala 
     2.750         Examenulămacroscopicăalăorgaanelorăşiă esuturilor: 
            2.7500ăExaminareaămacroscopic ăaăorganelorăexcizateă(piesa 
                   nesec ionat ) 
            2.7501ăOrientareaăpieselorăpt.ăprelucrat ălaăparafin . 
            2.7502 Examenulămicroscopicăalăpieselorăprelucrateălaăparafin  
            2.7503ăExaminareaămicroscopicaăaăcon inutuluiăgastric 
            2.7504ăAnalizeăchimiceăaleă esuturilor 



            2.7505 Imunofluorescenta tisulara 
            2.7506ăPreparareaă esuturilorăptăexamenulădeăparazi i 
            2.7509 Alte examene de patologie. 
     2.751         Proceduri postmortem 
            2.7510 Examenul general al cadavrului 
            2.7511ăExamenulăcutieiăcranieneăşiăaăcreierului 
            2.7512ăExamenulăcavit iiătoracice 
            2.7513ăExamenulăcavit iiăabdominale 
            2.7514ăElaborareaăşiăcodificareaădiagnosticuluiăanatomo- 
                   patologicăşiădeădeces 
            2.7515ăŞedin aădeăconfruntareăanatomo- clinic  
            2.7519 Alte examene postmortem 
*ST* 
 
     ANEXA 2 
 
*T* 
Jude ulă................ă[][]ăăăăăăăăăăNr.ăînregistrareăSCăă[][][][][][][] 
Localitatea ............            CNP pacient [][][][][][][][][][][][][] 
Spitalul .........[][][][][]        Situa iiăspecialeă*1)ă[] 
                                    Întocmit de: ........................ 
                                                     parafa medicului 
Sec iaă.......[][][][][][][]ăăăăăăăăInternatăprin*3):ă[] 
 
 
                        FOAIEăDEăOBSERVA IEăCLINIC ăGENERAL  
 
NUMELE ................. PRENUMELE ...................  Sexul M/F [] 
Dataănaşterii:ăziă[][]ălun ă[][]ăană[][][][]ăăăă│Grupăsangvin:ăA/B/AB/0;ăRhă+/- 
Domiciliulălegal:ăjude ul[][]ăLocalitateaă.....ă│Alergicăla:.................. 
Sect.ă[]ăMediulăU/Răă[]ăStr.ă..........ăNr.ă...ă│Dataăintern rii:ăăăoraă[][][][] 
Reşedin a:ăjude ulă[][]ăLocalitateaă...........ă│ăziă[][]ălun ă[][]ăăană[][][][] 
Sect.ă[]ăMediulăU/Răă[]ăStr.ă..........ăNr.ă...ă│Dataăextern rii:ăăăoraă[][][][] 
Cet enie:ăăăăăRomână[]ăăăăStr ină[]ă........ăăă│ăziă[][]ălun ă[][]ăăană[][][][] 
Greutateaălaănaştereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
         (nouăn scu i)ăăăăăăăăăăă[][][][]grameăă│Nr.ăzileăspitalizareă......... 
Greutatea la internare                          │ 
         (copii 0-1an)ăăăăăăăăăăă[][][][]grameăă│Nr.ăzileăc.m.ălaăexternareă... 
                                                └────────────────────────────── 
CNPămam ă[][][][][][][][][][][][][]ăăăFOămam ă[][][][][][][] 
Ocupa ia:ăf r ăocupa ieă(1);ăsalariată(2);ălucr torăpeăcontăpropriuă(3); 
patronă(4);ăagricultoră(5);ăelev/studentă(6)ăşomeră(7)ăpensionară(8)ăăăăă[] 
Loculădeămunc ă................................ 
Nivelădeăinstruire:ăf r ăstudiiă(1);ăcicluăprimară(2);ăcicluăgimnazială(3); 
şcoal ăprofesional ă(4);ăliceuă(5)ăşcoal ăpostliceal ă(6);ăstudiiăsuperioare 
deăscurt ădurat ă(7);ăstudiiăsuperioareă(8);ănespecificată(9)ăăăăăăăăăăăă[] 
 
C.I/B.I.ăseriaă[][]ăNr.ă[][][][][][]ăăăCertificatănaştere 
                                         (copil)   seria [][]  Nr. [][][][][][] 
                 ┌────────────────┐ 
 Statutăasigurat:│AsiguratăCNASă[]│ăăAsigurareăvoluntar ă[]ăăăăăăNeasigurată[] 
┌────────────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăă└───────────────────────────────────────────┐ 
│Tipăasig.CNAS:ăObligatorieă[][]ăăAcordăăăăăăă[]ăăCardăăăă[]ăăFormulareă[][][]│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăCASăăăăăăăăăăăăăăăinterna ionalăăăeuropeanăăăăeuropeneăăăăăăăă│ 
│Nr.ăcardăeuropeanăăăă[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Nr.ăpaşaportăăăăăăăăă[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Nr.ăcardăna ionalăăăă[][][][][][][][][][][][][][][][]ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 Tipulăintern rii:ăf r ăbiletăinternareă(1);ăbiletăinternareăMFă(2);ăbilet 
 internare Med. Spec. (3); transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9)  [] 
 Serie BI [][][][][] Nr. BI [][][][][][][][][][] 
 
 Criteriul internare*2): [][] 
 Diagnosticul de trimitere: .............................................. 
 Diagnosticul la internare: .............................................. 



 .................................................................  [][][][][] 
                                             Semn turaăşiăparafaămedicului 
                                                 ................... 
 Diagnosticul la 72 de ore: .............................................. 
 ......................................................................... 
 Diagnosticul principal la externare: ............................  [][][][][] 
 .................................................................  [][][][][] 
 Diagnosticeăsecundareălaăexternareă(complica ii/comorbidit i): 
 1. ..............................................................  [][][][][] 
 2. ..............................................................  [][][][][] 
 3. ..............................................................  [][][][][] 
 4. ..............................................................  [][][][][] 
 5. ..............................................................  [][][][][] 
 
  Semn turaăşiăparafaămediculuiăşefăăăăăăăSemn turaăşiăparafaămediculuiăcurant 
      .......................                 ............................ 
 
                                                                    23.3 A4 t2 
 
 Num răoreădeăventila ieămecanic :ă[][][] 
 Interven iaăchirurgical ăprincipal :......................................... 
 ............................................................................. 
 ................................................................[][][][][][][] 
 Consim mântulăpentruăinterven ie:ă.......................................... 
                   ┌─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă─┐ 
                   │medicăoperatorăprincipală................................ă│ 
                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 Echipaăoperatorie:│medicăoperator IIă..............ămedicăATIă..............ă│ 
                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
                   │medicăoperatorăIIIă.............ăasistent/ ă.............ă│ 
                   └─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                           ─┘ 
 DataăşiăoraăînceperiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDataăşiăoraăsfârşit 
 interven iei:ăăăăăăă___/___/_______|__ăăăăinterven ie:ăăăăăă___/___/_______|__ 
 
 Interven iiăchirurgicaleăconcomitenteă(cuăceaăprincipal ): 
 1. ............................................................[][][][][][][] 
                   ┌─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă─┐ 
                   │medicăoperatorăprincipală................................ă│ 
                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                       │ 
 Echipaăoperatorie:│medicăoperatorăIIă..............ămedicăATIă..............ă│ 
                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
                   │medicăoperatorăIIIă.............ăasistent/ ă.............ă│ 
                   └─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă─┘ 
 DataăşiăoraăînceperiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDataăşiăoraăsfârşit 
 interven iei:ăăăăăăă___/___/_______|__ăăăăinterven ie:ăăăăăă___/___/_______|__ 
 
 2. ............................................................[][][][][][][] 
                   ┌─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă─┐ 
                   │medicăoperatorăprincipală................................ă│ 
                   │ă                                                         │ 
 Echipaăoperatorie:│medicăoperatorăIIă..............ămedicăATIă..............ă│ 
                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
                   │medicăoperatorăIIIă.............ăasistent/ ă.............ă│ 
                   └─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă─┘ 
 DataăşiăoraăînceperiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDataăşiăoraăsfârşit 
 interven iei:ăăăăăăă___/___/_______|__ăăăăinterven ie:ăăăăăă___/___/_______|__ 
 
 Alteăinterven iiăchirurgicale: 
 1. ..............................................................  [][][][][] 
                   ┌─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă─┐ 
                   │medicăoperatorăprincipală................................ă│ 
                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 Echipaăoperatorie:│medicăoperatorăIIă..............ămedicăATIă..............ă│ 
                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ 
                   │medicăoperatorăIIIă.............ăasistent/ ă.............ă│ 



                   └─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă─┘ 
 DataăşiăoraăînceperiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDataăşiăoraăsfârşit 
 interven iei:ăăăăăăă___/___/_______|__ăăăăinterven ie:ăăăăăă___/___/_______|__ 
 
 2. ..............................................................  [][][][][] 
                   ┌─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă─┐ 
                   │medicăoperatorăprincipală................................ă│ 
                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 Echipaăoperatorie:│medicăoperatorăIIă..............ămedicăATIă..............ă│ 
                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                           │ 
                   │medicăoperatorăIIIă.............ăasistent/ ă.............ă│ 
                   └─ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă─┘ 
 DataăşiăoraăînceperiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDataăşiăoraăsfârşit 
 interven iei:ăăăăăăă___/___/_______|__ăăăăinterven ie:ăăăăăă___/___/_______|__ 
 
 Examen citologic .......................................................... 
 
 Examen extemporaneu ....................................................... 
 
 Examen histopatologic (biopsie - pies ăoperatorie)ă........................ 
 ....................... 
 
 Transferăîntreăsec iileăspitalului: 
 ┌────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┐ 
 │ăăăSec iaăăă│ăăăDiagnosticăăă│ăDataăşiăoraă│Dataăşiăoraă│ăăă Nr.ăzileăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăintr riiăăă│ăăăieşiriiăă│ăăăspitalizareăă│ 
 ├────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤ 
 │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤ 
 │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤ 
 │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă          │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┘ 
 Stareaălaăexternare:ăvindecată(1);ăameliorată(2);ăsta ionară(3); 
 agravat (4); decedat (5)                                                  [] 
 
 Tipulăextern rii:ăexternată(1);ăexternatălaăcerereă(2); 
 transfer interspitalicesc (3); decedat (4)                                [] 
 
 Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24-47 ore (3); 
 > 48 ore (4) 
 Dataăşiăoraădecesului:ăăăziă[][]ălunaă[][]ăăană[][][][]ăăăoraă[][][][] 
 
 Diagnostic în caz de deces: 
   a.ăCauzaădirect ă(imediat )ă............................................. 
   b.ăCauzaăantecedent ă.................................................... 
 IăăăSt riămorbideăini iale: 
   c. ...................................................................... 
   d. ...................................................................... 
 IIăăAlteăst riămorbideăimportanteă......................................... 
     ....................................................................... 
 Diagnostic anatomo-patologic (autopsie), macroscopic: ..................... 
     ....................................................................... 
     ....................................................................... 
     ....................................................................... 
 Microscopic: .............................................................. 
     ....................................................................... 
     ....................................................................... 
     ....................................................................... 
 
 Codul morfologic (în caz de cancer)     M [][][][][] 
 
 Explor riăfunc ionale: 
 
               Denumirea                        Codul         Nr. 



 1. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 2. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 3. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 4. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 5. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 6. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 
 Investiga iiăradiologice: 
 
              Denumirea                         Codul         Nr. 
 7. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 8. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 9. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
10. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
11. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
12. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 
 Alte proceduri terapeutice: 
 
            Denumirea                           Codul         Nr. 
13. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
14. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
15. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
16. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
17. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
18. .......................................  [][][][][][][]  [][] 
 
 ALTEăOBSERVA II: 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 MOTIVELEăINTERN RII:ă...................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 
 ANAMNEZA: ................................................................. 
          a) Antecedente heredo-colaterale ................................. 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 
          b)ăAntecedenteăpersonale,ăfiziologiceăşiăpatologice .............. 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 
          c)ăCondi iiădeăvia ăşiămunc ă.................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 
          d) Comportamente (fumat, alcool etc.) 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 
          e)ăMedica ieădeăfondăadministrat ăînainteaăintern riiă(inclusiv 
 preparateăhormonaleăşiăimunosupresoare 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 
 ISTORICUL BOLII: .......................................................... 



 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 
 EXAMENUL CLINIC GENERAL ................................................... 
 EXAMEN OBIECTIV ........................................................... 
 Stareaăgeneral ă..............ăTalieă..........ăGreutateă.................. 
 Stareaădeănutri ieă...................ăStareaădeăconştient ă............... 
 Facies .................................................................... 
 Tegumente ................................................................. 
 ........................................................................... 
 Mucoase ................................................................... 
 ........................................................................... 
 Fanere .................................................................... 
 esutăconjunctiv-adipos ................................................... 
 ........................................................................... 
 Sistem ganglionar ......................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 Sistem muscular ........................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 Sistem osteo-articular .................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 APARAT RESPIRATOR ......................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 APARAT CARDIOVASCULAR ..................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 APARAT DIGESTIV ........................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 FICAT,ăC IăBILIARE,ăSPLIN ă................................................ 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 APARAT URO-GENITAL ........................................................ 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 SISTEMăNERVOS,ăENDOCRIN,ăORGANEăDEăSIM ă................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 
 EXAMEN ONCOLOGIC: ......................................................... 
 1.ăCavitateaăbucal ă....................................................... 
 2. Tegumente .............................................................. 
 3. Grupe ganglioni palpabile .............................................. 
 4. Sân .................................................................... 
 5. Organe genitale feminine ............................................... 
 6.ăCitologiaăsecre ieiăvaginaleă........................................... 
 7.ăProstat ăşiăRectă....................................................... 
 8. Alte ................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 



 ........................................................................... 
 ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE .............................................. 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 EXAMENE DE LABORATOR ...................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ........................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ............................................ 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 INTERVEN IIăCHIRURGICALEă(num rulăinterven ieiăchirurgicale,ăprotocol 
 operator): ................................................................ 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ............................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 SUS INEREAăDIAGNOSTICULUIăŞIăTRATAMENTULUI: 
 CLINIC: ................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 PARACLINIC: ................................................................ 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 EPICRIZA: ................................................................. 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 ........................................................................... 
 
               Semn turaăşiăparafaămedicului, 
               .............................. 
*ST* 



 
 
*T* 
*Font 7* 
                                         FOAIEăDEăTEMPERATURAăADUL I 
 
                                        CNP [][][][][][][][][][][][][] 
                         Numele ................ Prenumele ..................... 
 
       Anul ....... luna ....... Nr.ăfoiiădeăobserva ieă......ăNr.ăsalonă....ăNr.ăpată....... 
 
┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─┬─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
│ăăăăăZiuaăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│   │ăăă│ăăă│ăăă│ă│ă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
├──────────────┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┼─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤ 
│Zileădeăboal ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ │ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ 
├──┬──┬────┬───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│Ră│ăă│Puls│Tăă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ │ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ 
│eă│T.│ăăăă│eăă│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│ 
│să│A.│ăăăă│măă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ │ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ 
│p.│ăă│ăăăă│păă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ 
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│35│30│160ă│41°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăă │ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│30│25│140ă│40°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│25│20│120ă│39°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│20│15│100ă│38°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│15│10│ă80ă│37°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│10│ă5│ă60ă│36°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│ăă│ăă│ăăăă│ăăă├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
├──┴──┴────┴───┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┼─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤ 
│Lichideăăăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│   │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ă│ă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
│ingerateăăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ă│ă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ă  │ăăă│ 
├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ 
│Diurez ăăăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ă│ă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ 
│Scauneăăăăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ă│ă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ă  │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ 
│Diet ăăăăăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ă│ă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
└──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
*ST* 

 
 
*T* 
               FOAIEăDEăEVOLU IEăŞIăTRATAMENT 
 
┌───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăDATAăăăăăă│ăăăăăEVOLU IEăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăTRATAMENTăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă                           │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăă             │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăă                 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



└───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 
 
 
                              Not ă1 
                   privindăsitua iileăspeciale 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ 
│Situa iiăspecialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │ăCodăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Suspiciuneădeăaccidentădeămunc ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă1ăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Suspiciuneădeăboal ăprofesional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Accidentărutierăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă3ăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│V t mareăcorporal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă4ăăă│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ 
*ST* 
     Not ă2 
    privindă criteriileă deă internareă prev zuteă înă hot râreaă Guvernuluiă pentruă aprobareaă
pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă
acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate în 
vigoare 
 
*T* 
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ 
 │Criteriiădeăinternareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăCodăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
 │naştereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă1ăăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
 │urgen eămedico-chirurgicaleăşiăsitua iileăînăcareăesteăpus ăînăăăă│ăăă2ăăă│ 
 │pericolăvia aăpacientuluiăsauăcareăauăacestăpoten ial,ăceănecesit │ăăăăăăă│ 
 │supraveghereămedical ăcontinu ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
 │boliăcuăpoten ialăendemoepidemicăcareănecesit ăizolareăşiăăăăăăăăă│ăăă3ăăă│ 
 │tratamentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
 │bolnaviăafla iăsubăinciden aăart.ă109,ă110,ă124ăşiă125ădinăLegea  │ăăă4ăăă│ 
 │nr.ă286/2009ăprivindăCodulăpenal,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă│ăăăăăăă│ 
 │ulterioare,ăşiăînăcazurileădispuseăprinăordonan ăaăprocuroruluiăă│ăăăăăăă│ 
 │peătimpulăjudec riiăsauăurm ririiăpenale,ăcareănecesit ăizolareăăă│ăăăăăăă│ 
 │oriăinternareăobligatorie,ăşiătratamentulăpersoanelorăprivateădeăă│ăăăăăăă│ 
 │libertateăpentruăcareăinstan aădeăjudecat ăaădispusăexecutareaăăăă│ăăăăăăă│ 
 │pedepseiăîntr-un penitenciar-spital,ăprecumăşiătratamentulăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 │pacien ilorădinăpenitenciareăaleăc rorăafec iuniănecesit ăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 │monitorizareăşiăreevaluareăînăcadrulăpenitenciarelor-spitalăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
 │diagnosticulănuăpoateăfiăstabilităşiătratamentulănuăpoateăfiăăăăăă│ăăă5ăăă│ 
 │efectuatăşi/sauămonitorizatăînăambulatoriuăoriăspitalizareădeăziăă│ăăăăăăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
 │bolnaviăcareănecesit ăasisten ămedical ăspitaliceasc ădeălung ăăă│ăăă6"ăă│ 
 │durat ă- aniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ 
*ST* 
------------ 
    Not ă 2ă dină anexaă 2ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 3ă ală art. I din ORDINUL nr. 506 din 22 
aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015. 
 
 
                                Not ă3 
        privindăstructuraăprinăcareăseărealizeaz ăinternareaăpacientului 
*T* 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ 
│Internatăprinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăCodăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 



│Biroulădeăintern riăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                 │ăă1ăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Cameraădeăgard ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2ăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Unitateădeăprimireăurgen eăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3ăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Centruădeăprimireăurgen eăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │ăă4ăăăă│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ 
*ST* 
------------- 
    Anexaă2ăaăfostăînlocuit ăcuăanexaăIădinăORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr.ă 417ă dină 5ă iunieă 2014,ă conformă pct.ă 3ă ală art.ă Iă dină acelaşiă actă
normativ. 
 
     ANEXA 3 
 
                                  INSTRUC IUNI 
                        privind completarea formularului 
                  Foaieădeăobserva ieăclinic ăgeneral ă(FOCG) 
 
    1.ă Completareaă urm toareloră rubriciă seă faceă cuă litereă majuscule:ă jude ul,ă localitatea,ă
spitalul,ăsec ia,ănumele,ăprenumeleăşiătoateădiagnosticeleădeăpeăprimaăpagin . 
    2. Completarea FOCG seăfaceăpeăbazaăurm toarelorăacteăoficiale: 
    a) buletin de identitate; 
    b) talon de pensie; 
    c)ă certificată deă naştereă pentruă copiiiă subă 15ă aniă (careă nuă auă înc ă buletină deă
identitate); 
    d)ăpaşaport; 
    e) permis de conducere. 
    3. Rubricile seăcompleteaz ăşiăseăcodific ăastfel: 
    3.1.ă Jude ulă şiă localitateaă seă refer ă laă spital;ă completareaă coduluiă jude uluiă seă vaă
faceă alfabetică peă jude eleă rii,ă codificându-seă conformă listeiă dină anex ă careă faceă parteă
integrant ă dină prezenteleă instruc iuniă cuă 01ă (jude ulă Alba)ă şiă înă continuareă pân ă laă 42ă
(municipiulăBucureşti). 
    3.2.ă Spitalulă şiă sec iaă seă trecă şiă seă codific ă conformă nomenclatoruluiă unit iloră
sanitareă publicată peă paginaă deă internetă aă Ministeruluiă S n t ii:ă www.ms.ro,ă respectivă
Ordinuluiăministruluiăs n t iiăşiăfamilieiănr.ă457/2001 privindăreglementareaădenumiriiăşiă
codific riiă structuriloră organizatoriceă (sec ii,ă compartimente,ă laboratoare,ă cabinete)ă aleă
unit ilorăsanitareădinăRomânia,ăcuăcomplet rileăulterioare. 
    Urm toareleăstructuriăseăcodific ăastfel: 
 
*T* 
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ 
│Nr.ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăSec ieăăăăăăăăă                           │ăăăCodăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă1.ă│Recuperareămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1393_RECă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă2.ă│Psihiatrieăcroniciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1333.2ăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă3.ă│Psihiatrieăcroniciă(lung ădurat )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1333.1ăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă4.ă│Distroficiăpediatrieă(recuperareăpediatric )ăăăăăăăăăăăăăăăă│1272.2ăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă5.ă│Pediatrieă(recuperareăpediatric )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1272.1ăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă6.ă│Neonatologieă(prematuri)ăaferent ăuneiămaternit iădeăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│gradulăIIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                      │1222.2ăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă7.ă│Neonatologieă(prematuri)ăaferent ăuneiămaternit iădeăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│gradulăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1222.1ăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă8.ă│Îngrijiriăpaleativeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1061_PALă│ 
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ 
*ST* 



 
    3.3.ăNum rulădeăînregistrareăalăFOCGăseăfaceădup ăcodulăunicăalăspitaluluiădinăRegistrulă
deăintr ri-ieşiriăpentruăspitalizareaăcontinu ;ănumerotareaăîncepeăcuă00001ălaă1ăianuarieăală
fiec ruiăan. 
    3.4. CNP pacient - seăcompleteaz ăpeăbazaăunuiăactăoficialămen ionatălaăpct.ă2,ădup ăcumă
urmeaz : 
    a)ăpentruăcet eniiăromâni; 
    b)ă pentruă cet eniiă str iniă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduriă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă auă atribuită deă c treă Ministerulă
Afacerilor Interne, cod numeric personal; 
    c)ă pentruă cet eniiă stateloră membreă aleă UE/SEE/Elve ia,ă beneficiariă aiă formulareloră
europeneăcareăauăatribuitădeăc treăMinisterulăAfacerilorăInterne,ăcodănumericăpersonal; 
    3.5.ă Situa iiă specialeă - seă codific ă atunciă cândă situa iaă oă impuneă conformă Noteiă 1ă aă
formularului FOCG. 
    3.6. "întocmit de" - seătreceănumeleămediculuiăcareăaăîntocmităFOCGăşiăseăaplic ăparafaă
acestuia. 
    3.7. Internat prin - seăcodific ăconformăNoteiă3ăaăformularuluiăFOCG. 
    3.8. Sexul - seăcompleteaz ăînăc su aăal turat ăliteraăMă(masculin)ăsauăFă(feminin). 
    3.9.ăDataănaşteriiăseăcodific ăînăc su eleărespectiveăcuă01-31 (zi), 01-12ă(lun ),ăanulă
calendaristic respectiv. 
    3.10. Domiciliul legal - jude ul,ă localitatea, sectorul - pentruă municipiulă Bucureşti,ă
urban/rural,ă stradaă şiă num rulă etc.ă seă completeaz ă peă bazaă acteloră oficialeă prev zuteă laă
pct. 2. 
    3.11.ă Reşedin aă corespundeă cuă jude ul,ă localitatea,ă sectorulă etc.ă undeă locuieşteă înă
prezentă persoanaă spitalizat ă şiă seă completeaz ,ă deă asemenea,ă peă bazaă acteloră oficialeă
prev zuteălaăpct.ă2. 
    3.12.ă Cet eniaă - seă bifeaz ă înă c su aă corespunz toareă peă bazaă documenteloră deă
identitateăşiăseăînscrieăpentruăcet eniiăstr iniăcet enia. 
    3.13.ăGreutateaălaănaştereăseăcompleteaz ăpentruănou-n scu i. 
    3.14.ăGreutateaălaăinternareăseăcompleteaz ăpentruăcopiiăsubăunăană(0-1 an). 
    3.15. CNP-ulămameiăseăcompleteaz ănumaiăînăFOCGăaănou-n scutuluiăşiăaăcopiilorăcuăvârstaă
maiămic ădeă1ăan. 
    3.16.ăNum rulăFOCGăalămameiăseăcompleteaz ănumaiăînăFOCGăaănou-n scutuluiăşiăaăcopiiloră
cuăvârstaămaiămic ădeă1ăan,ăcândămamaăesteăinternat ăînăacelaşiăspital. 
    3.17.ăOcupa iaă- seătreceăînăc su aăal turat ăcoduluiăocupa ieiă(deălaă1ălaă8). 
    3.18.ă Loculă deă munc ă seă completeaz ă deă peă dovadaă eliberat ă deă unitateaă undeă esteă
angajat ăpersoanaărespectiv . 
    3.19. Nivelul de instruire - seă treceă înă c su aă al turat ă codulă pentruă nivelulă deă
instruire (de la 1 la 9). 
    3.20. Statut asigurat - seă completeaz ă peă bazaă documenteloră careă atest ă calitateaă deă
asigurat,ădup ăcumăurmeaz : 
    a) asigurat CNAS - pentruă categoriileă deă persoaneă careă beneficiaz ă deă asigurareă
obligatorie,ăacordăinterna ional,ăcardăeuropean,ăformulareăeuropene; 
    b)ăasigurareăvoluntar ă- pentru cei care au o asigurareăprivat ; 
    c) neasigurat - pentruă pacien iiă careă nuă auă niciă asigurareă CNAS,ă niciă asigurareă
voluntar . 
    3.21. Tip asigurare - seă completeaz ă numaiă pentruă categoriileă deă persoaneă careă
beneficiaz ădeăasigurareăCNAS,ăastfel: 
    a)ă seă bifeaz ă "Obligatorie" - pentruă cet eniiă româniă sauă str iniă careă auă ună documentă
doveditor pentru acest tip de asigurare; 
    b)ă seă bifeaz ă "Acordă interna ional"ă - pentru persoanele asigurate din statele cu care 
Româniaă aă încheiată documenteă interna ionaleă înă domeniulă s n t ii.ă Înă absen aă coduluiă
numericăpersonalăalăpacientuluiăseăcompleteaz ănum rulăpaşaportului. 
    c)ă seă bifeaz ă "Cardă european"ă - cet eniiă str iniă careă prezint ă ună cardă europeană deă
asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă ună altă stată membruă ală Uniuniiă Europene sau al 
Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian .ă Înă bazaă acestuiă card,ă persoanaă
respectiv ă beneficiaz ă deă aceleă serviciiă medicaleă careă devină necesareă înă perioadaă şederiiă
saleă înă România;ă înă aceast ă situa ieă seă completeaz ă şiă num rulă carduluiă înă sec iuneaă Nr.ă
card european; 
    d)ăseăcompleteaz ă"Formulareleăeuropene"ă(E106,ăE109,ăE112,ăE120,ăE121,ăSxxx)ă - pentru 
cet eniiă str iniă peă bazaă formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă
coordonareaă sistemeloră deă securitateă social .ă Înă absen aă coduluiă numerică personală ală
pacientuluiăseăcompleteaz ănum rulăpaşaportului. 



    e)ăNr.ăcardăna ionalăseăcompleteaz ăpentruăcet eniiăromâniăpeăbazaăcarduluiăna ionalădeă
asigur riăsocialeădeăs n tate. 
    3.22. CAS - seăcompleteaz ăpentruăcategoriileădeăpersoaneăcareăbeneficiaz ădeăasigurareă
obligatorieăşiăasigurareăfacultativ . 
    3.23. Criteriul de internare - se completeaz ănumericăînăordineaăprev zut ăînăHot râreaă
Guvernului nr. 400/2014 pentruăaprobareaăpachetelorădeăserviciiăşiăaăContractului-cadru care 
reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur ri 
socialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014-2015, conform Notei 2 privind criteriile de internare, 
ataşat ăFOCG. 
    4.ă Grupulă sangvin,ă Rhă şiă alergică laă - seă completeaz ă peă bazaă acteloră medicaleă aleă
pacientului,ăfieăpeăbazaăinvestiga iilorăceăseăefectueaz ălaăinternarea în spital. 
    5.ăTipulăintern rii:ăseătreceăînăc su aăal turat ăcodulătipuluiădeătrimitereă(deălaă1ălaă
5,ărespectivă9),ădup ăcumăurmeaz : 
    1 - f r ăbiletădeăinternare; 
    2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 
    3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 
    4 - transfer interspitalicesc; 
    5 - internare la cerere. 
    9 - alte - biletă deă internareă deă laă mediciă careă auă încheiateă conven iiă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă pentruă aă eliberaă bileteă deă internare:ă mediciiă dină unit ileă deă
asisten ă medico-social ,ă mediciiă dină centreleă deă dializ ă privateă aflateă înă rela ieă
contractual ă cuă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă mediciiă careă îşiă desf şoar ă
activitateaă înă dispensareă TBC,ă înă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă respectivă înă centreă deă
s n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ăînăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseă
afl ăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareăseăafl ăînăstructuraă
spitalelorăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăprecumăşiădeămediciiădeămedicinaămuncii. 
    Pentruă tipulă intern riiă BIă MFă (2),ă BIă MSă (3)ă şiă alteă (9),ă seă completeaz ă seriaă BIă cuă
seriaăbiletuluiădeăinternareăşiănr.ăBIăcuănum rulăbiletuluiădeăinternare. 
    6.ă Dataă intern riiă şiă extern rii,ă oraă intern riiă şiă extern rii,ă num rulă zileloră deă
spitalizareăşiănum rulădeăzileădeăconcediuămedicalăacordateălaăexternareăseăcompleteaz ăînă
c su eleăcorespunz toare. 
    7.ă Diagnosticulă deă trimitereă seă completeaz ă deă mediculă deă gard ă peă bazaă biletuluiă deă
trimitereă (internare)ă numaiă pentruă pacien iiă careă seă prezint ă laă spitală cuă biletă deă
trimitereă(internare);ăseănoteaz ădiagnosticulăprecizatădeămediculăcareăaătrimisăpacientulă
pentruăaăfiăspitalizat;ădiagnosticulădeătrimitereănuăseăcodific . 
    8. Diagnosticulădeăinternareăesteăcelăalămediculuiădeăgard ăalăspitaluluiăşiăesteăsemnată
şiăparafat;ăelăseăcodific ăconformăclasific riiăROăDRGăv.1,ăprev zut ăînăOrdinul ministrului 
s n t iiănr.ă1.199/2011 privindăintroducereaăşiăutilizareaăclasific riiăROăDRGăv.1. 
    9.ăDiagnosticulălaă72ăoreăesteăcelăalămediculuiăcurant,ănuăseăcodific . 
    10.ă Diagnosticulă laă externareă seă completeaz ă şiă seă codific ă deă c treă mediculă curantă
conformăclasific riiăROăDRGăv.1,ăprev zut ăînăOrdinulăministruluiăs n t iiănr.ă1.199/2011. 
În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de specialitate/consiliul medical din spital va 
stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, 
iar celelalteă diagnosticeă voră fiă trecuteă dac ă esteă cazulă laă diagnosticeă secundareă şiă
complica ii. 
    10.1.ăDiagnosticulăprincipalăareădou ărânduri,ăalădoileaăpentruăsitua iileădeăcodificareă
dual : 
    10.1.1.ăÎnăcazădeătraumatismeăşiăotr viri: 
    a) în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG 
v.1); 
    b)ăînăalădoileaărândăseătreceăcauzaăextern ă(capitoleleăV,ăW,ăX,ăYădinăclasificareaăROă
DRG v.1). 
    10.1.2.ăÎnăcazulăafec iunilorănotateăcuădaggeră(+)ăşiăasterixă(*): 
    a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+); 
    b) în al doilea rând se trece cel cu (*). 
    10.2ă Diagnosticeleă secundareă (complica ii/comorbidit i)ă seă înregistreaz ă pentruă
celelalteă afec iuni,ă concomitenteă cuă diagnosticulă principal,ă trecându-se exclusiv 
complica iile/ăcomorbidit ileăpentruăcareăpacientulăaăfostăinvestigatăşiătratatăînătimpulă
episoduluiă respectivă deă boal ;ă seă codific ă conformă clasific riiă ROă DRGă v.1,ă prev zut ă înă
Ordinulăministruluiăs n t iiănr.ă1.199/2011. 
 
    NOT : 
    Laă codificareă seă vaă ineă seamaă deă standardeleă şiă reglement rileă deă clasificareă şiă
codificare în vigoare, trecându-seă exclusivă complica iile/comorbidit ileă pentruă careă



pacientulă aă necesitată îngrijiriă suplimentareă şi/sauă monitorizare,ă aă fost investigată şi/sauă
tratatăînătimpulăepisoduluiărespectivădeăboal . 
 
    11.ăNum rădeăoreădeăventila ieămecanic ă- seăcompleteaz ăcuănum rulădeăoreădeăventila ieă
mecanic ă continu ,ă cuprinsă întreă data,ă ziua,ă oraă intub riiă şiă data,ă ziua,ă oraă detub rii,ă
calculat astfel: 
    a)ă dac ă pacientulă nuă necesit ă asistareaă respira iei,ă num rulă deă oreă deă ventila ieă
mecanic ănuăseăcompleteaz ; 
    b)ă dac  pacientulă necesit ă asistareaă respira ieiă într-ună singură episodă deă ventila ieă
mecanic ăpeădurataăspitaliz rii,ănum rulădeăoreădeăventila ieămecanic ăesteăegalăcuădurataă
acestui episod; 
    c)ă dac ă pacientulă necesit ă asistareaă respira ieiă înă episoadeă deă ventila ieă mecanic ă
fragmentateă peă durataă spitaliz rii,ă num rulă deă oreă deă ventila ieă mecanic ă esteă egală cuă
durata celui mai lung episod. 
    12.ă Interven iaă chirurgical ă principal ,ă celeă concomitente,ă alteă interven iiă
chirurgicale:ă seă completeaz ă peă bazaă Registrului protocol operator, trecându-se echipa 
operatorie,ă codurileă respective,ă conformă clasific riiă ROă DRGă v.1,ă prev zut ă înă Ordinul 
ministruluiăs n t iiănr.ă1.199/2011,ădataăşiăoraădeăînceputăşiădeăsfârşităaăacestora. 
    a)ă Dataă şiă oraă deă începută seă refer ă laă momentulă înă careă pacientulă esteă pozi ionată înă
vedereaăefectu riiăproceduriiăchirurgicale. 
    b)ă Dataă şiă oraă deă sfârşită seă refer ă laă momentulă înă careă pacientulă p r seşteă salaă deă
opera ie/cabinetulădeăexaminare. 
    13. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante 
ale examenelor respective efectuate în spital. 
    14.ăTransferăîntreăsec iileăspitaluluiă- seăcompleteaz ădeăfiecareăsec ieăînăcareăaăfostă
internatăşiătransferatăpacientul. 
    15.ă Stareaă laă externare,ă tipulă extern riiă şiă decesulă intraoperatoră şiă postoperatoră seă
completeaz ăşiăseăcodific ădeămediculăcurantăînăc su eleărespective. 
    16.ăDiagnosticulăînăcazădeădecesăseăcompleteaz ăşiăseă codific ătotădeămediculăcurant,ă
concomitent cu Certificatul constatator de deces, utilizându-seăclasifica iaăinterna ional ă
a maladiilor CIM, revizia 10 OMS. 
    17.ă Diagnosticulă anatomopatologică seă completeaz ă peă bazaă buletinuluiă deă examin riă
histopatologice ale anatomopatologului care, în cază deă tumoriă maligne,ă treceă şiă codulă
morfologicădup ăregulileădeăcodificareăcuprinseăînăbroşuraădeăclasifica ieăaătumorilor. 
    18.ă Explor riă func ionaleă şiă investiga iiă radiologiceă seă completeaz ă deă mediculă curantă
pe baza buletinelor respective ale compartimentelorădeăexplor riăfunc ionaleăşiăradiologie,ă
preluândă codurileă puseă deă acesteă compartimenteă şiă separată num rulă deă explor riă şiă
investiga ii.ă Codificareaă seă faceă conformă clasific riiă ROă DRGă v.1,ă prev zut ă înă Ordinul 
ministruluiăs n t iiănr.ă1.199/2011. 
    19.ă Motiveleă intern riiă - seă trecă semneleă şiă simptomeleă careă auă motivată spitalizareaă
pacientului. 
    20.ă Anamnezaă şiă istoriculă boliiă voră cuprindeă peă subcapitoleă (a,ă b,ă c,ă d,ă e)ă totă ceă
cunoaşteă pacientulă despreă antecedenteleă familiale,ă personaleă şiă boalaă careă aă necesitată
spitalizarea. 
    21. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele 
radiologice, anatomopatologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al 
medicului curant, iară celelalteă suntă aleă altoră sec iiă sauă laboratoareă şiă suntă trecuteă înă
buletineleă deă investiga ii,ă dină careă mediculă curantă vaă treceă înă FOCGă ceeaă ceă esteă maiă
importantăpentruăcazulătratat,ăanexândăşiăbuletinele. 
    22.ă Sus inereaă diagnosticuluiă şiă tratamentului,ă epicrizaă şiă recomand rileă laă externareă
suntă obligatoriuă deă completată deă mediculă curant*)ă şiă rev zută deă şefulă sec ieiă respective.ă
Cuprindeă rezumativă principaleleă etapeă aleă spitaliz riiă şiă aleă tratamentuluiă acordată peă
parcurs,ărecomand rileădateăceluiăexternat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat 
acestuiaăînăperioadaăurm toareăextern rii. 
---------- 
    *)ăSeăconsider ămedicăcurantănumaiămediciiăcareălucreaz ăînăsec iileăcuăpaturi,ăastfel: 
    a)ăînăsec iileămedicaleăvaăfiăconsideratămedicăcurantămediculăcareăparafeaz ăexternareaă
şiăstabileşteădiagnosticeleălaăexternare; 
    b)ă înă sec iileă chirurgicaleă vaă fiă considerată medică curantă mediculă careă parafeaz ă
externareaă şiă stabileşteă diagnosticeleă laă externareă dac ă nuă s-auă efectuată interven iiă
chirurgicale 
    sau 
    mediculăoperatorăprincipală("mânaăîntâi")ălaăinterven iaăchirurgical ăprincipal ; 
    c)ălaăsec iileădeăobstetric -ginecologie: 



    - dac ănuăexist ăoănaştereă- seăconsider ămedicăcurantămediculăcareăparafeaz ăexternareaă
şiăstabileşteădiagnosticeleălaăexternareădac ănuăs-auăefectuatăinterven iiăchirurgicale 
    sau 
    mediculăoperatorăprincipală("mânaăîntâi")ălaăinterven iaăchirurgical ăprincipal ; 
    - dac ăareălocăoănaştereă- seăconsider ămedicăcurantămediculăcareăaăasistatănaşterea sau 
mediculăoperatorăprincipalăînăcazulănaşteriiăprinăopera ieăcezarian . 
 
    23.ăSemn turaăşiăparafaămediculuiă- seăcompleteaz ădeăc treămediculăcurant. 
 
 
    ANEX  
    laăinstruc iuni 
 
 
                                     LISTA 
                              codurilorăjude elor 
 
*T* 
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăJUDE ULăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăCodăjude ăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ALBAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │ăăăăăăăă01ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ARADăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă02ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ARGEŞăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă03ăăăăăă     │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│BAC Uăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă04ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│BIHORăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă05ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│BISTRI A-N S UDăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă06ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│BOTOŞANIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă07ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│BRAŞOVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă08ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│BR ILAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă09ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│BUZ Uăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă10ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│CARAŞ-SEVERINăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă11ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│C L RAŞIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă12ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│CLUJăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă13ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│CONSTAN Aăăăă                    │ăăăăăăăă14ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│COVASNAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă15ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│DÂMBOVI Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă     16ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│DOLJăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă17ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│GALA Iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă18ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│GIURGIUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă19ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│GORJăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă20ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│HARGHITAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă21ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│HUNEDOARAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă22ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 



│IALOMI Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă23ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│IAŞIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă24ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ILFOVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă25ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│MARAMUREŞăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă26ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│MEHEDIN Iăăăă                    │ăăăăăăăă27ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│MUREŞăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă28ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│NEAM ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă     29ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│OLTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă30ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│PRAHOVAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă31ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│SATUăMAREăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă32ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│S LAJăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă33ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│SIBIUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă34ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│SUCEAVAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă35ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│TELEORMANăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă36ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│TIMIŞăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă37ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│TULCEAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă38ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│VASLUIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă39ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│VÂLCEAăăăăăăă                    │ăăăăăăăă40ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│VRANCEAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă41ăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│BUCUREŞTIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă     42ăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 
*ST* 
------------ 
    Anexaă3ăaăfostăînlocuit ăcuăanexaăIIădinăORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014,ă conformă pct.ă 3ă ală art.ă Iă dină acelaşiă actă
normativ. 
 
     ANEXA 4 
 
*T* 
*Font 9* 
Jude ulă................ăăăăăăăăăă[][]ăăăăăăNr.ăînregistrareăSZăăă[][][][][][][] 
Localitatea ............                  CNP pacient [][][][][][][][][][][][][] 
Unitatea sanitar .....ăăăă[][][][][][] 
Structura.........    [][][][][][][][]      Întocmit de: ..................... 
                                                           parafa medicului 
 
                         FIŞ ăDEăSPITALIZAREăDEăZI 
 
NUMELE ................. PRENUMELE .............................. Sexul M/F [] 
Dataănaşterii:ăziă[][]ălun ă[][]ăană[][][][]ăăăă│GrupăsangvinăA/B/AB/0;ăRhă+/- 
Domiciliulălegal:ăjude ul[][]ăLocalitateaă.....ă│Alergicăla:.................. 
Sect.[] Mediul U/R [] Str. ............ăNr.ă...ă│Dataădeschidereăfiş ăora[][][][] 
Reşedin a:ăjude ulă[][]Localitateaă............ă│ziă[][]ălun ă[][]ăăăăăan[][][][] 
Sect.ă[]ăMediulăU/Ră[]ăStr.ă...........ăNr.ă...ă│Dataăînchidereăfiş ăăora[][][][] 
Cet enie:ăăăRomână[]ăStr ină[]ă........ăăăăăă  │ziă[][]ălun ă[][]ăăăăăan[][][][] 
                                                │ 
Ocupa ia:ăf r ăocupa ieă(1);ăsalariată(2);ăăăăăă│ 
lucr torăpeăcontăpropriuă(3);ăpatronă(4);ăăăăăăă│Nr.ăviziteăîn 
agricultoră(5);ăelev/studentă(6)ăşomeră(7)ăăăăăă│spitalizarea de zi: [][] 
pensionară(8)ă[]ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



Loculădeămunc ă................................ă└────────────────────────────── 
 
Nivelădeăinstruire:ăf r ăstudiiă(1);ăcicluăprimară(2);ăcicluăgimnazială(3); 
şcoal  profesional ă(4);ăliceuă(5)ăşcoal ăpostliceal ă(6);ăstudiiăsuperioareăde 
scurt ădurat ă(7);ăstudiiăsuperioareă(8);ănespecificată(9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[] 
 
C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][]  Certificat      seria [][]  Nr. [][][][][][] 
                                      naştereă(copil) 
                 ┌────────────────┐ 
 Statutăasigurat:│AsiguratăCNASă[]│ăăăAsigurareăvoluntar ă[]ăăăăăăăăăăNeasigurată[] 
┌────────────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăă└─────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipăasig.ăCNAS:ăObligatorieăCAS[][]ăăAcordăăăăăăăă[]ăăCardăăă[]ăăFormulareă[][][][]│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăinterna ionalăăăăeuropeanăăăeuropeneăăăăăăăăăă│ 
│Nr.ăcardăeuropeană[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Nr.ăpaşaportăăăăăă[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Nr.ăcardăna ională[][][][][][][][][][][][][][][][]ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Tipul intern rii:ăf r ăbiletăinternareă(1);ăbiletăinternareăMFă(2);ăbiletăinternare 
                                                                    Med. Spec. (3); 
la cerere (5); alte (9) [] Serie BI [][][][][] Nr. BI [][][][][][][][][][] 
 
Criteriu internare*1):  [][] 
 
Nr.ădinăregistrulăna ional:ă[][][][][][] 
 
 Tipăserviciiăspitalizareădeăziă(asigura iăCNAS):ă[]ăTipăcazărezolvat:ă[] 
 Diagnosticul principal:.................................................  [][][][][] 
 ........................................................................  [][][][][] 
 Diagnosticeăsecundareălaăexternareă(complica ii/comorbidit i): 
 1. ................................................................       [][][][][] 
 2. ................................................................       [][][][][] 
 3. ................................................................       [][][][][] 
 4. ................................................................       [][][][][] 
 5. ................................................................       [][][][][] 
 
                                       Semn turaăşiăparafaămediculuiăcurant 
                                            ................... 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dataăvizitei:ăzi[][]luna[][]anul[][][][]ăOraăînceput[][][][]ăoraăsfârşit[][][][]ă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSERVICIIăEFECTUATEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăă1.ă.....................................................................ăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăă2.ă.....................................................................ăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăă3.ă.....................................................................ăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăEXPLOR RIă/ăINVESTIGA IIă/ăPROCEDURI /ăANALIZEăEFECTUATEăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 Explor riăfunc ionale: 
 
                         Denumirea          Codul         Nr. 
 1. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 2. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 3. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 4. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 5. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 
 Investiga iiăradiologice: 
 
                       Denumirea            Codul         Nr. 
 6. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 7. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 8. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 9. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
10. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 
 Alte proceduri terapeutice: 
                      Denumirea             Codul         Nr. 
11. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
12. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
13. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
14. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
15. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
16. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 
 Analize de laborator: 



                      Denumirea             Codul         Nr. 
17. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
18. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
19. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
20. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
21. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
22. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
23. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
24. ...................................  [][][][][][][]  [][] 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăALTEăEXAMENEăDEăSPECIALITATEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTRATAMENTEăEFECTUATEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
 EPICRIZA:...................... ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
................................ ......................... ................ 
 
                                   Semn turaăşiăparafaămedicului 
                                         ............... 

*ST* 
     Not ă1 
    privindă criteriileă deă internareă prev zuteă în hot râreaă Guvernuluiă pentruă aprobareaă
pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă
acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă înă
vigoare 
 
*T* 
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ 
 │Criteriiădeăinternareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăCodăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
 │urgen eămedico-chirurgicale,ăceănecesit ăsupraveghereămedical ăăăă│ăă1*)ăă│ 
 │pân ălaă12ăoreăînăcondi iileăstabiliteăînănormeăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
 │diagnosticulănuăpoateăfiăstabilităşiătratamentulănuăpoateăfiăăăăăă│ăă2**) │ 
 │efectuatăşi/sauămonitorizatăînăambulatoriuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
 │epidemiologicăpentruăbolnaviiăcareănecesit ătratamentăînăafec iuni│ăă3***)│ 
 │careănuănecesit ăizolareăînăcondi iileăstabiliteăînănormeăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ă Criteriulă deă internareă «codă 1»ă seă completeaz ă numaiă înă cazulă înă careă pacientulă
beneficiaz ă deă serviciileă prev zuteă laă pozi iileă 86,ă 87,ă 94ă şiă 95ă dină listaă prev zut ă laă
cap.ăIălit.ăBăpct.ăB.1ădinăanexaănr.ă22ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 388/186/2015ă privindă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a Hot râriiăGuvernuluiănr.ă400/2014 pentru aprobarea 
pacheteloră deă serviciiă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă
asisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014-
2015,ă careă seă acord ă înă structuriă deă spitalizareă deă ziă aprobate/avizateă deă Ministerulă
S n t ii. 
    **)ăCriteriulădeăinternareă«codă3»ăseăcompleteaz ănumaiăînăcazulăînăcareăpacientulăesteă
neasiguratăşiăbeneficiaz ăde serviciileăprev zuteălaăpozi iileă9ăşiă10ădinălistaăprev zut ă



laăcap.ăIălit.ăBăpct.ăB.3.1ăşiăpozi iaă62ădinălistaădeălaăpct.ăB.3.2ădinăanexaănr.ă22ălaă
Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr. 388/186/2015,ă careă seă acord ă înă structuriă deă spitalizareă deă ziă aprobate/avizateă deă
MinisterulăS n t ii.ăÎnăcazulăînăcareăserviciileăprev zuteălaăpozi iileă9ăşiă10ădinălistaă
prev zut ălaăcap.ăIălit.ăBăpct.ăB.3.1ăşiăpozi iaă62ădinălistaădeălaăpct.ăB.3.2ăsuntăacordate 
asigura ilor,ăseăcompleteaz ă«codă2»." 
────────── 
------------ 
    Not ă 1ă dină anexaă 4ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 4ă ală art. I din ORDINUL nr. 506 din 22 
aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015. 
------------ 
    Anexaă4ăaăfostăînlocuit ăcuăanexaăIIIădinăORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în 
MONITORULă OFICIALă nr.ă 417ă dină 5ă iunieă 2014,ă conformă pct.ă 3ă ală art.ă Iă dină acelaşiă actă
normativ. 
 
     ANEXA 5 
 
                         INSTRUC IUNI 
          privindăcompletareaăfişeiădeăspitalizareădeăziă(FSZ) 
 
    Seă întocmescă fişeă deă spitalizareă deă ziă distincteă pentruă fiecareă pozi ieă dină cazurileă
rezolvate/serviciileă medicaleă înă regimă deă spitalizareă deă ziă prev zuteă la lit. B pct. B.1, 
B.2,ăpct.ăB.3ăsubpct.ăB.3.1ăşiăB.3.2ădinăanexaănr.ă22ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr. 388/186/2015 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru 
aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă
acord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruă
anii 2014-2015. 
    1.ă Dateleă deă identificareă aă spitaluluiă şiă dateleă deă identificareă aă pacientuluiă seă
completeaz ălaăfelăcaăceleădinăformularulă"Foaieădeăobserva ieăclinic ăgeneral ". 
    2.ăNum rulădeăînregistrareăalăfişeiădeăspitalizareădeăziăesteăunicăpeăspital,ăseăfaceă
dup ăcodulăunicădinăregistrulădeăintr ri-ieşiriăpentruăspitalizareădeăziăalăspitalului,ăiară
numerotareaăîncepeăcuă1ălaădataădeă1ăianuarieăaăfiec ruiăan. 
    3.ăTipulăintern rii:ăseătreceăînăc su aăal turat ăcodulătipuluiădeătrimitereă(1,ă2,ă3,ă
5,ărespectivă9),ădup ăcumăurmeaz : 
    1 - f r ăbiletădeăinternare; 
    2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF); 
    3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS); 
    5 - internare la cerere; 
    9 - alteăsitua ii:ăbiletădeăinternareădeălaămediciăcareăauăîncheiateăconven iiăcuăcasaă
deă asigur riă deă s n tateă pentruă aă eliberaă bileteă deă internare:ă mediciiă dină unit ileă deă
asisten ă medico-social ,ă mediciiă dină centreleă deă dializ ă privateă aflateă înă rela ieă
contractual ă cuă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă mediciiă careă îşiă desf şoar ă
activitateaă înă dispensareă TBC,ă înă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă respectivă înă centreă deă
s n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ăînăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseă
afl ăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareăseăafl ăînăstructuraă
spitalelorăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăprecumăşiădeămediciiădeămedicinaămuncii. 
    Pentruă tipulă intern riiă BIă MFă (2),ă BIă MSă (3)ă şiă alteă (9)ă seă completeaz ă seriaă BIă cuă
seriaăbiletuluiădeăinternareăşiănr.ăBIăcuănum rulăbiletuluiădeăinternare. 
    4.ă Criteriulă deă internareă seă completeaz ă numerică înă ordineaă prev zut ă înă Hot râreaă
Guvernului nr. 400/2014 pentruăaprobareaăpachetelorădeăserviciiăşiăaăContractului-cadru care 
reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă
socialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014-2015, conform Notei 1 privind criteriile de internare, 
ataşat ăfişeiădeăspitalizareădeăzi. 
    5.ă Tipă serviciiă spitalizareă deă ziă seă completeaz ă conformă tipuriloră deă serviciiă deă
spitalizareădeăziăprev zuteălaălit.ăBădinăanexaănr.ă22ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiă
alăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr. 388/186/2015: 
    a) C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - deălaălit.ăBăpct.ăB.1ăşiăB.2ă
dină anexaă nr.ă 22ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tateănr. 388/186/2015; 
    b) S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B, pct. B.3 din anexa 
nr. 22 la Ordinul ministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr. 388/186/2015. 
    6.ă Tipă cază rezolvat:ă seă completeaz ă numaiă pentruă serviciileă medicaleă deă tipă cază
rezolvat, dup ăcumăurmeaz : 



    a) M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B 
pct.ă B.1ă dină anexaă nr.ă 22ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr. 388/186/2015; 
    b) C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip CHIRURGICAL - de la lit. B 
pct.ă B.2ă dină anexaă nr.ă 22ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr. 388/186/2015. 
    7.ăDiagnosticulăprincipalăşiădiagnosticeleăsecundareăseăcodific ăconformăListeiătabelareă
aă boliloră conformă clasific riiă ROă DRGă v.1,ă prev zut ă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă nr.ă
1.199/2011 privindă introducereaă şiă utilizareaă clasific riiă ROă DRGă v.1,ă deă c treă mediculă
curant. 
    8.ăViziteleăseăînregistreaz ăpentruăfiecareăprezentareăaăpacientuluiăcuprins ăînăfişaădeă
spitalizare de zi, prinăcompletareaăurm toarelorăinforma ii:ădataăvizitei,ăoraădeăînceputăşiă
oraădeăsfârşit.ăNum rulăvizitelorăconsemnateăînăfişaădeăspitalizareădeăziăseăcompleteaz ăînă
primaăpagin ăaăfişeiădeăspitalizareădeăzi,ălaămomentulăînchideriiăfişei.ăDataăprimeiăvizite 
coincideă cuă dataă deschideriiă fişeiă deă spitalizareă deă zi.ă Înă situa iaă înă careă fişaă deă
spitalizareă deă ziă seă închideă laă oă dat ă ulterioar ,ă indiferentă deă tipulă serviciiloră deă
spitalizareădeăzi,ăcazărezolvatăsauăserviciu,ăultimaăvizit ăconsemnat ătrebuieăs ăaib ădataă
maiămic ăsauăegal ăcuădataăînchideriiăfişei. 
    9.ă Procedurileă medicaleă seă codific ă conformă clasific riiă ROă DRGă v.1,ă prev zut ă înă
Ordinulăministruluiăs n t iiănr.ă1.199/2011. 
    10.ă Investiga iileă deă laboratoră se codific ă conformă Nomenclatoruluiă investiga iiloră deă
laborator în vigoare din 15 februarie 2006. 
    11.ă Înregistrareaă proceduriloră medicale,ă aă investiga iiloră deă laboratoră şiă aă
tratamentuluiăseăfaceădistinctăpentruăfiecareăvizit . 
    12. Rubrica "Alte exameneă deă specialitate"ă seă completeaz ă înă situa iaă înă careă
pacientuluiă iă seă acord ă consulta iiă înă diverseă specialit iă necesareă pentruă rezolvareaă
cazului sau a serviciului. 
    13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face 
distinctă pentruă fiecareă vizit ,ă dac ă serviciileă respectiveă auă fostă efectuateă înă cadrulă
vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3. din anexa nr. 22 la 
Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă deăS n tateă
nr. 388/186/2015. 
    Vizitaădureaz ămaximumă12ăoreăpeăziăşiănuăsuntăposibileămaiămulteăviziteăînăaceeaşiăziă
peăaceeaşiăfiş ădeăspitalizareădeăzi. 
    În cadrul unei vizite pot fi înregistrate servicii diferite numai pentru serviciile 
medicaleăprev zuteălaăpozi iileă1-7 de la lit. B pct. B.3 subpct. B.3.1 din anexa nr. 22 la 
Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr. 388/186/2015. 
    Pentruă spitalizareaă deă ziă deă tipă "cază rezolvat"ă sec iuneaă "Serviciiă efectuate"ă nuă seă
completeaz . 
------------ 
    Anexaă5ăaăfostăînlocuit ăcuăanexaădinăORDINUL nr. 506 din 22 aprilie 2015, publicat în 
MONITORULă OFICIALă nr.ă 294ă dină 29ă aprilieă 2015,ă conformă pct.ă 5ă ală art.ă Iă dină acelaşiă actă
normativ. 
 
     ANEXA 6 
 
    Dateleă dină foaiaă deă observa ieă clinic ă general ă careă formeaz ă Setulă minimă deă dateă laă
nivelădeăpacientăpentruăspitalizareaăcontinu ă(SMDPC): 
 
    1. Codul de identificare a cazului externat 
    2. Codul de identificare a spitalului 
    3. Codul de identificareăaăsec iei 
    4.ăNum rulăfoiiădeăobserva ieăclinic ăgeneral  
    5. Codul de identificare a pacientului - CID 
    6.ă Codulă situa ieiă specialeă (suspiciuneă deă accidentă deă munc ,ă suspiciuneă deă boal ă
profesional ,ăaccidentărutier,ăv t mareăcorporal ) 
    7.ăStructuraăprinăcareăseărealizeaz ăinternareaăpacientului 
    8. Sexul 
    9.ăDataănaşterii 
    10.ăJude ulădeădomiciliuăalăpacientului 
    11. Localitatea de domiciliu a pacientului 
    12.ăCet enia 
    13.ăGreutateaălaănaştereă(doarăpentruănou-n scu i) 
    14. Greutatea la internare (copii 0-1 an) 



    15.ăCNPămam  
    16.ăFOCGămam  
    17.ăOcupa ia 
    18. Nivelul de instruire 
    19. Statut asigurat 
    20.ăTipulăasigur riiădeăs n tate 
    21. Nr. card european 
    22.ăNr.ăpaşaport 
    23. Nr. card na ional 
    24.ăCasaădeăasigur riădeăs n tate 
    25.ăTipulăintern rii 
    26. Serie bilet internare 
    27.ăNum răbiletăinternare 
    28. Criteriul de internare 
    29.ăDataăintern rii 
    30.ăOraăintern rii 
    31. Diagnosticul la internare 
    32.ăDataăextern rii 
    33.ăOraăextern rii 
    34.ăTipulăextern rii 
    35. Starea la externare 
    36.ăDiagnosticulăprincipalăşiădiagnosticeleăsecundareălaăexternare 
    37.ăNum rulădeăoreădeăventila ieămecanic  
    38.ăInterven iaăchirurgical ăprincipal ăefectuat  
    39.ăDataăşiăoraădeăîncepereăaăinterven ieiăchirurgicaleăprincipale 
    40.ăDataăşiăoraăsfârşituluiădeăinterven ieăchirurgical ăprincipal  
    41.ăAlteăinterven iiăchirurgicale,ădataăşiăoraădeăîncepereăaăinterven iei,ădataăşiăoraă
sfârşituluiădeăinterven ie 
    42.ă Alteă proceduri:ă explor riă func ionale,ă investiga iiă radiologice,ă precumă şiă num rulă
acestora 
    43.ăTransferurileăintraspitaliceştiă(sec ia,ădataăşiăora) 
    44.ă Tipă decesă asociată cuă interven iaă chirurgical ă principal :ă intraoperator (1), 
postoperator 0-23 ore (2), postoperator 24-47ăoreă(3),ăpostoperatoră48ăoreăşiăpesteă(4) 
    45.ăDataăşiăoraădecesului 
    46.ăCodulădeăparaf ăalămediculuiăcurant 
    47.ăCodulădeăparaf ăalămediculuiăoperator 
------------ 
    Anexa 6 a fost înlocuit ăcuăanexaă5ădinăORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 publicat 
înăMONITORULăOFICIALănr.ă786ădină16ădecembrieă2013,ăconformămodific riiăaduseădeăpct.ă4ăală
art.ăIădinăacelaşiăactănormativ. 
 
     ANEXA 7 
 
    Dateleă dină fişaă deă spitalizareă deă ziă careă formeaz ă Setulă minimă deă dateă laă nivelă deă
pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ) 
 
    1. Codul de identificare a cazului externat 
    2. Codul specific de identificare a vizitei 
    3. Codul de identificare a unit iiăsanitare 
    4.ăCodulădeăidentificareăaăsec iei 
    5.ăNum rulăfişeiădeăspitalizareădeăzi 
    6. Codul de identificare al pacientului - CID 
    7. Sexul 
    8.ăDataănaşterii 
    9.ăJude ulădeădomiciliuăalăpacientului 
    10. Localitatea de domiciliu a pacientului 
    11.ăCet enia 
    12.ăOcupa ia 
    13. Nivelul de instruire 
    14. Statut asigurat 
    15.ăTipulăasigur riiădeăs n tate 
    16. Nr. card european 
    17.ăNr.ăpaşaport 
    18.ăNr.ăcardăna ional 
    19.ăCasaădeăasigur riădeăs n tate 



    20.ăTipulăintern rii 
    21. Serie bilet internare 
    22.ăNum răbiletăinternare 
    23. Criteriul de internare 
    24.ăDataădeschideriiăfişei 
    25.ăDataăînchideriiăfişei 
    26. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: CAZ REZOLVAT sau SERVICIU 
    27. Tipul de caz rezolvat (chirurgical sau medical) 
    28.ăDiagnosticulăprincipalăşiădiagnosticeleăsecundareălaăînchidereaăfişei 
    29.ăDataăşiăoraădeăînceputăaăvizitei, 
    30.ăDataăşiăoraădeăsfârşităaăvizitei 
    31. Serviciile efectuate în cadrul vizitei, pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" 
(niciunul, unul sau mai multe servicii efectuate) 
    32. Procedurile efectuate în cadrul vizitei 
    33.ăInvestiga iileădeălaboratorăefectuateăînăcadrulăvizitei 
    34.ăCodulădeăparaf ăalămediculuiăcurant 
    35.ă Spitalizareă deă ziă conformă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr. 1.782/576/2006, completat cu 
valoarea "DA". Informa iaă esteă necesar ă pentruă aă diferen iaă fişeleă deă spitalizare,ă cază
rezolvată sauă serviciu,ă deă serviciileă efectuateă înă camereleă deă gard ă şiă înă structurileă deă
primireă urgen eă dină cadrulă spitaleloră pentruă careă finan areaă nuă seă faceă dină bugetulă
MinisteruluiăS n t iiăcareănuănecesit ăinternareăprinăspitalizareăcontinu ,ăpentruăcareăseă
întocmeşteă fiş ă pentruă spitalizareă dup ă modelulă prev zută înă anexaă nr.ă 3ă laă Ordinul 
ministruluiăs n t iiăpubliceănr.ă1.706/2007 privindăconducereaăşi organizareaăunit ilorăşiă
compartimentelorădeăprimireăaăurgen elor,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    Dateleă dină fişaă prev zut ă înă anexaă nr.ă 3ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă nr.ă
1.706/2007, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcareăformeaz ăSetulăminimădeădateălaă
nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ) 
    1. Codul de identificare a cazului externat 
    2.ă Codulă deă identificareă aă unit iiă sanitare.ă Unitateaă sanitar ă seă codific ă conform 
nomenclatoruluiăunit ilorăsanitareăpublicatăpeăpaginaădeăinternetăaăMinisteruluiăS n t ii:ă
www.ms.ro 
    3.ă Codulă deă identificareă aă sec ieiă deă primiriă urgente.ă Sec iaă seă codific ă conformă
Ordinuluiăministruluiăs n t ii şiăfamilieiănr.ă457/2001 privindăreglementareaădenumiriiăşiă
codific riiă structuriloră organizatoriceă (sec ii,ă compartimente,ă laboratoare,ă cabinete)ă aleă
unit ilorăsanitareădinăRomânia,ăcuăcomplet rileăulterioare. 
    4.ă Num rulă fişeiă deă spitalizareă (fiş ă ală c reiă modelă esteă prev zută înă anexaă nr.ă 3ă laă
Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă nr.ă 1.706/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare) 
    5. Codul de identificare al pacientului - CID 
    6. Sexul 
    7.ăDataănaşterii 
    8.ăDataăşiăoraăprelu riiăpacientului 
    9.ăDataăşiăoraăpred riiăpacientului 
     10.ăTipulădeăserviciuădeăspitalizareădeăzi:ăreprezint ăserviciileădeălaăpozi iileă37ăşiă
38ă dină listaă prev zut ă laă lit.ă Bă pct.ă B.3ă subpct.ă 3.2ă dină anexaă nr.ă 22ă laă Ordinul 
ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr. 
388/186/2015. 
---------- 
    Punctulă 10ă deă laă sec iuneaă "Dateleă dină fişaă prev zut ă înă anexaă nr.ă 3ă laă Ordinul 
ministruluiă s n t iiă publiceă nr.ă 1.706/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
careăformeaz ăSetulăminimădeădateălaănivelădeăpacientăpentruăspitalizareaădeăziă(SMDPZ)"ădină
anexa 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 506 din 22 aprilie 2015, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015. 
 
    11.ăCodulădeăparaf ăalămediculuiăcurant 
    12.ă Spitalizareă deă ziă conformă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr. 1.782/576/2006, completat cu 
valoareaă "NU".ă Informa iaă esteă necesar ă pentruă aă diferen iaă fişeleă deă spitalizare,ă cază
rezolvată sauă serviciu,ă deă serviciileă efectuateă înă camereleă deă gard ă şiă înă structurileă deă
primireă urgen eă dină cadrulă spitaleloră pentruă careă finan areaă nuă seă faceă dină bugetulă
MinisteruluiăS n t iiăcareănuănecesit ăinternareăprinăspitalizareăcontinu ,ăpentruăcareăseă
întocmeşteă fiş ă pentruă spitalizareă dup ă modelulă prev zută înă anexaă nr.ă 3ă laă Ordinul 
ministruluiăs n t iiăpubliceănr.ă1.706/2007,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 



------------ 
    Anexaă7ăaăfostăînlocuit ăcuăanexaăVădinăORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în 
MONITORULă OFICIALă nr.ă 417ă dină 5ă iunieă 2014,ă conformă pct.ă 3ă ală art.ă Iă dină acelaşiă actă
normativ. 
 
 
                  ------- 


