
                    ORDIN   Nr. 208 din  9 aprilie 2015 
privindă aprobareaă reguliloră deă confirmareă dină punctă deă vedereă ală dateloră cliniceă şiă
medicaleălaănivelădeăpacientăpentruăcazurileăspitalizateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiă
deăzi,ăprecumăşiăaăMetodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere 
alădatelorăcliniceăşiămedicaleăpentruăcareăseăsolicit ăreconfirmarea 
 
    Text în vigoare începând cu data de 30 aprilie 2015 
    REALIZATOR:ăCOMPANIAăDEăINFORMATIC ăNEAM  
 
    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor 
normativeămodificatoare,ăpublicateăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ăpân ălaă30ă
aprilie 2015. 
 
    Act de bază 
#B: OrdinulăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă208/2015 
 
    Acte modificatoare 
#M1: OrdinulăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă243/2015 
 
    Modific rileăşiăcomplet rileăefectuateăprinăactulămodificatorăsuntăscriseăcuăfontăitalic.ăÎnă
fa aă fiec reiă modific riă sauă complet riă esteă indicată actulă normativă careă aă efectuată
modificareaăsauăcompletareaărespectiv ,ăînăformaă#M1. 
 
#B 
    AvândăînăvedereăReferatulădeăaprobareăalăDirec ieiăgeneraleărela iiăcontractualeănr.ăDRCă
154ădină9ăaprilieă2015ăşiăalăDirec ieiămedicăşefădinăcadrulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ăMSSMă1.258ădină9ăaprilieă2015, 
    înătemeiulădispozi iilor: 
    - art. 281 alin.ă (2)ădină Legeaănr.ă 95/2006ăprivindă reformaă înădomeniulă s n t ii,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    - art. 17 alin.ă(5)ădinăStatutulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăaprobatăprină
Hot râreaăGuvernuluiănr.ă972/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    - art. 96 alin.ă(1)ălit.ăa),ăb)ăşiăg)ădinăanexa nr. 2 laăHot râreaăGuvernuluiănr.ă400/2014 
pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    - Ordinului ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă388/186/2015ăprivindăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă
2015 a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiămedicaleă înă cadrulă
sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015; 
    - Ordinului ministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateănr.ă1.782/576/2006ăprivindăînregistrareaăşiăraportareaăstatistic ăaăpacien iloră
careă primescă serviciiă medicaleă înă regimă deă spitalizareă continu ă şiă spitalizareă deă zi,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
 
    preşedinteleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăemiteăurm torulăordin: 
 
    ART. 1 
    Seăaprob ăregulileădeăconfirmareădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleălaă
nivelă deă pacientă pentruă cazurileă spitalizateă înă regimă deă spitalizareă continu ă şiă deă zi,ă
precumă şiă Metodologiaă deă evaluareă aă cazuriloră neconfirmateă dină punctă deă vedere al 
datelorăcliniceăşiămedicaleăpentruăcareăseăsolicit ăreconfirmarea,ăprev zuteăînăanexele nr. 
1, 2 şiă 3,ă şiă seă aplic ă pentruă cazurileă externate,ă peă perioadaă deă valabilitateă aă
reglement riloră Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de 
serviciiăşiăaăContractului-cadruăcareăreglementeaz ăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleă



înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 2 
    (1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în 
spitalizareaă continu ă (SMDPC),ă aferentă pacien iloră externa i,ă conformă prevederiloră
Ordinului ministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateă nr.ă 1.782/576/2006ă privindă înregistrareaă şiă raportareaă statistic ă aă pacien iloră
careă primescă serviciiă medicaleă înă regimă deă spitalizareă continu ă şiă spitalizareă deă zi,ă cuă
modific rileă şiă complet rileăulterioare,ăpân ă laădataădeă4ăaă luniiă urm toareă celeiă pentruă
care se face raportarea. 
#M1 
    (1^1)ăPrinăexcep ieădeălaăprevederileăalin.ă(1),ăpentruăraportareaăcazurilorăexternateăînă
luna aprilie 2015, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel 
deă pacientă înă spitalizareaă continu ă (SMDPC),ă aferentă pacien iloră externa i,ă conformă
prevederilor Ordinului ministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă1.782/576/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpân ă
la data de 5 mai 2015. 
#B 
    (2) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în 
spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna 
respectiv ,ăconformăprevederilorăOrdinului ministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăpreşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 1.782/576/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă pân ă laă dataă deă 4ă aă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă faceă
raportarea. 
#M1 
    (2^1)ă Prină excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (2),ă pentruă raportarea cazurilor 
rezolvate/serviciilor furnizate în luna aprilie 2015, spitalele vor raporta în format 
electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), conform 
prevederilor Ordinului ministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă1.782/576/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpân ă
la data de 5 mai 2015. 
#B 
    (3) Trimestrial, în perioada 14 - 18ăaăluniiăurm toareătrimestruluiăîncheiat,ăspitaleleăvoră
transmite în formată electronică cazurile/serviciileă neconfirmateă pentruă careă seă solicit ă
reconfirmarea,ăprecumăşiăcazurile/serviciileăneraportateădinălunileăanterioare.ăÎnăperioadaă
10 - 14 decembrie 2015, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile 
neconfirmateăpentruăcareăseăsolicit ăreconfirmarea,ăprecumăşiăcazurileăneraportateăpân ă
laă dataă deă 30ă noiembrieă 2015.ă Cazurile/Serviciileă neconfirmateă pentruă careă seă solicit ă
reconfirmarea,ă precumă şiă celeă neraportateă pân ă laă sfârşitulă anuluiă potă fiă raportate în 
perioada 14 - 18ă ianuarieă aă anuluiă urm tor.ă Raport rileă seă voră realizaă conformă
prevederilor legale în vigoare. 
    (4)ăLunar,ăpân ălaădataădeă7,ăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateăvaăprimiădeălaă
ŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitară
Bucureşti,ă denumit ă înăcontinuareăSNSPMPDSB,ă înă formatăelectronic,ă datele/informa iileă
deă confirmareă clinic ă şiă medical ă aă activit iiă aferenteă luniiă precedente,ă înă formatulă
solicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate. 
#M1 
    (4^1)ă Prină excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (4),ă pân ă laă dataă deă 8ămaiă 2015,ă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă vaă primiă deă laă SNSPMPDSB,ă înă formată electronic,ă
datele/informa iileă deă confirmareă clinic ă şiă medical ă aă activit iiă aferente lunii aprilie 
2015,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate. 
#B 
    (5)ăTrimestrial,ăpân ălaădataădeă21ăaăluniiăurm toareătrimestruluiăîncheiat,ă iarăpentruă
trimestrulăIVăpân ălaădataădeă16ădecembrieă2015,ărespectivăpân ălaădataăde 21 ianuarie 
2016,ă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă vaă primiă deă laă SNSPMPDSB,ă înă formată
electronic,ă datele/informa iileă deă confirmareă clinic ă şiămedical ă aă activit ii,ă înă formatulă
solicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate. 



    (6) Lunar,ărespectivătrimestrial,ăSNSPMPDSBăvaătransmiteăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateădatele/informa iileăcuădetaliereaăcauzelorădeăneconfirmareăpentruăfiecareăcaz,ă
înăconformitateăcuă legisla iaă înăvigoareăşiăcuă regulileăprev zuteă înăanexele nr. 1 şiă2, în 
formatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate.ăMetodologiaădeăevaluareăaă
cazurilorăneconfirmateădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleăpentruăcareăseă
solicit ăreconfirmareaăesteăprev zut ăînăanexa nr. 3. 
    (7) Pentru decontareaă activit iiă lunare,ă spitaleleă voră utiliza,ă dup ă caz,ă
desf şur toareleă prev zuteă înă ordinulă preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă pentruă aprobareaă documenteloră justificativeă privindă raportareaă activit iiă
realizateă deă c treă furnizorii de servicii medicale - formulareă uniceă peă ar ,ă f r ă regimă
special. 
    (8)ă Pentruă decontareaă activit iiă trimestriale,ă spitaleleă voră utiliza,ă dup ă caz,ă
desf şur toareleă prev zuteă înă ordinulă preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă pentruă aprobareaă documenteloră justificativeă privindă raportareaă activit iiă
realizateă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă - formulareă uniceă peă ar ,ă f r ă regimă
special. 
    ART. 3 
    Pentruăcazurileăcareăfacăobiectulăintern riiăprinăspitalizareădeăziăşiăcareăau fost rezolvate 
prinăspitalizareăcontinu ălaăsolicitareaăasiguratuluiăînăcondi iileăart. 92 alin. (3) din anexa 
nr. 2 laăHot râreaăGuvernuluiănr.ă400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăseă
vaăîntocmiăşiăseăvaăraportaădoarăfişaădeăspitalizareădeăzi. 
    ART. 4 
    Direc iileă deă specialitateă aleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă caseleă deă
asigur riăde s n tate,ăspitalele,ăprecumăşiăSNSPMPDSBăvorăduceălaăîndeplinireăprevederileă
prezentului ordin. 
    ART. 5 
    Prevederileă prezentuluiă ordină seă aplic ă pentruă toateă cazurileă careă auă dataă extern rii,ă
dataă închideriiă fişei,ărespectivăpentruătoateăserviciileă furnizate în regim de spitalizare de 
zi, începând cu luna aprilie 2015. 
    ART. 6 
    Anexele nr. 1 - 3ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin. 
    ART. 7 
    Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
    ART. 8 
    Începândăcuădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordinăseăabrog ăOrdinul preşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 463/2014ă privindă aprobareaă Reguliloră deă
validareă aă cazuriloră spitalizateă înă regimă deă spitalizareă continu ă şiă deă zi,ă precumă şiă aă
Metodologieiă deă evaluareă aă cazuriloră invalidateă pentruă careă seă solicit ă revalidarea,ă
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie 2014, cu 
complet rileăulterioare. 
 
    ANEXA 1 
 
                   REGULI DE CONFIRMARE CLINIC ăŞIăMEDICAL  
          aăcazurilorăspitalizateăînăregimădeăspitalizareăcontinu  
 
    Suntă neconfirmateă dină punctă deă vedereă ală dateloră cliniceă şiă medicaleă urm toareleă
cazuri: 
    1.ăA01ăCazuriăaleăc rorădateăîncalc ăspecifica iileătehniceăaleăsetului minim de date la 
nivel de pacient 
    Motiv:ăAcesteăcazuriănuăpotăfiăcolectateăînăbazaădeădateăna ional ădinăcauzaăexisten eiă
unorăeroriă(deăexemplu,ălipsaăunorădateăobligatoriiăsauăneconcordan aăcuănomenclatoareleă
înăvigoare).ăSubăinciden aăacesteiăreguliăintr ăşiăfoileăcareănuărespect ăcriteriulădeănum ră
unicădeăfoaieăpeăspitalăşiăan,ădeoareceănum rulăunicădeăfoaieăpeăspitalăşiăanăfaceăparteădină
specifica iileă setuluiă minimă deă dateă laă nivelă deă pacientă (Ordinul ministruluiă s n t iiă
publiceăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă1.782/576/2006ă
privindăînregistrareaăşiăraportareaăstatistic ăaăpacien ilorăcareăprimescăserviciiămedicaleăînă



regimă deă spitalizareă continu ă şiă spitalizareă deă zi,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare). 
    2.ăA02ăCazuriăraportateăpeăsec iiă înăcareănuăseăîntocmeşteăfoaiaădeăobserva ieăclinic ă
general ,ă denumit ă înă continuareă FOCGă (deă exemplu,ă cazurileă careă suntă raportateă peă
sec iileăATI,ăsec iiăparaclinice,ăstructuriădeăurgen ăetc.) 
    Motiv: Conform reglement riloră înăvigoare,ăFOCGăseăîntocmeşteădoarăpentruăpacien iiă
spitaliza iăînăsec iiăclinice:ămedicaleăsauăchirurgicaleă(cuăexcep iaăsec iilorăATI). 
    3.ă A03ă Cazuriă cuă dataă interven ieiă chirurgicaleă principaleă înă afaraă intervaluluiă deă
spitalizare 
    Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă intern rii,ă dataă
extern rii,ădataăinterven ieiăchirurgicaleăprincipale. 
    4.ă A04ă Cazuriă decedate,ă pentruă careă nuă exist ă concordan ă întreă tipulă extern riiă şiă
starea la externare 
    Motiv:ă Pentruă cazurileă decedate,ă informa iaă privindă decesulă esteă cuprins ă atâtă înă
rubricaă"Tipăexternare",ăcâtăşiăînărubricaă"Stareălaăexternare".ăÎnăsitua iaăînăcareăceleădou ă
informa iiănuăconcord ,ăesteăvorbaădeăoăeroareăînăcelăpu inăunaădintreărubrici. 
    5.ăA05ăCazuriăcuăvârstaănegativ  
    Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă naşterii,ă dataă
intern rii. 
    6.ăA06ăCazuriăcuădurataădeăspitalizareănegativ  
    Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă intern rii, data 
extern rii. 
    7. A07 Cazuri concomitente 
    Motiv:ăAcesteăcazuriăreprezint ăepisoadeădeăspitalizareăpentruăacelaşiăpacient,ăcareăseă
suprapun în timp. 
    8. A08 Cazuri neclasificabile 
    Motiv:ăAcesteăcazuriăauăeroriăpeădateleăcareăinfluen eaz ăclasificareaălor. 
    9.ăA14ăCazuriădeătransplantădeăorganeăşiă esuturi,ăprev zuteăînăHot râreaăGuvernuluiă
nr. 206/2015 privindă aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă pentruă aniiă 2015ă şiă
2016. 
    Motiv:ăConformălegisla ieiăînăvigoare,ătransplanturileăsuntăfinan ateădeăc treăMinisterulă
S n t ii,ă cuă excep iaă grefeloră deă pieleă şiă aă serviciiloră medicaleă aferenteă st riiă
posttransplant.ă Deă asemenea,ă nuă suntă finan ateă dină Fondulă na ională unică deă asigur riă
socialeădeăs n tateăprocedurileădeăprelevareădeăorganeădeălaădonatoriădeceda i. 
    10. A15 Cazuri pentru care nu s-auăînregistratăcorespunz torăinforma iileăcuăprivireălaă
interven iaăchirurgical ăprincipal  
    Excep ii:ăCazurileăf r ăinterven ieăchirurgical ăprincipal  
    Motiv:ăConformăreglement rilorăînăvigoare,ăinforma iileăprivindăinterven iaăchirurgical ă
principal ă- data,ăoraădeăînceputăşiădeăsfârşităaăinterven ieiăchirurgicaleăprincipaleăşiăcodulă
deăparaf ăalămediculuiăoperatoră- sunt incluse în setul minim de date la nivel de pacient, 
aăc ruiăraportareăesteăobligatorie. 
    11. B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani 
    Motiv:ăÎnăceleămaiămulteăsitua iiădeăacestă felăesteăvorbaădeăoăeroareăînăcelăpu inăunaă
dintreăurm toareleărubrici:ădataănaşterii,ădataăintern rii. 
    12. B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile 
    Motiv:ăÎnăceleămaiămulteăsitua iiădeăacestă felăesteăvorbaădeăoăeroareăînăcelăpu inăunaă
dintreăurm toareleărubrici:ădataăintern rii,ădataăextern rii. 
    Excep ii:ăFacăexcep ieăcazurileăraportateădinăsec iiă finan ateăpeăbaz ădeătarifăpeăziădeă
spitalizareăşiădurat ăefectivărealizat . 
    13.ăB03ăPacien iiăpentruăcareănuăaăfostăînregistratăcodulănumericăpersonală(CNP) 
    Excep ii:ăFacăexcep ieădeălaăaceast ăregul ăcazurile de nou-n scu iă(cuăvârstaăîntreă0ăşiă
28ădeăzile)ăşiăcazurileădeăcet eniăstr ini. 
    Motiv:ă Conformă prevederiloră legale,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă trebuieă s ă
înregistrezeăcodulănumericăpersonalăalăasigura ilor. 
    14. B04 Transferuri intraspitaliceştiăşiăreintern riăînăaceeaşiăziăsauălaăunăintervalădeăoăziă
înăacelaşiătipădeăîngrijiri 
    Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic. 



    Excep ii:ăFacăexcep ieăcazurileă careăsuntă transferate/reinternateă înăacelaşiă spital, dar 
între/înăsec iiăcuătipădeăîngrijiriădiferită(dinăsec iiăcuăîngrijiriădeătipăacutăînăsec iiăcuăîngrijiriă
de tip cronic/de recuperare sau invers). 
    Explica ii:ăSpecificareaăsec iilorăundeăseăîntocmescăFOCGăpentruăîngrijiriădeătipăcronic,ă
reglementat ă deăOrdinul ministruluiă s n t iiăpubliceă şiă ală preşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateănr.ă1.782/576/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    15.ăB05ăCazuriăpentruăcareăniciunaădintreăinterven iileăchirurgicaleăefectuateănuăeste în 
concordan ăcuădiagnosticulăprincipal 
    Motiv:ă Înă celeă maiă multeă situa iiă deă acestă fel,ă celă pu ină unaă dintreă urm toareleă
informa iiăesteăeronat :ădiagnosticulăprincipal,ăprocedurileăefectuate. 
    16. B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil 
    Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare. 
    Algoritm:ă Nuă seă confirm ă cazurileă clasificateă înă DRGă 93020ă (Diagnosticeă principaleă
inacceptabile). 
    17. B07 Cazuri cu diagnostic neonatal neconcordant cu vârsta/greutatea 
    Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare. 
    Algoritm:ă Nuă seă confirm ă cazurileă clasificateă înă DRGă 93030ă (Diagnosticeă neonataleă
neconcordante cu vârsta/greutatea). 
    18.ăB08ăCazuriăinternateăşiăexternateăînăaceeaşiăzi 
    Motiv:ăÎnăceleămaiămulteăsitua iiădeăacestăfelăesteăvorbaădeăoăeroareădeăînregistrareăaă
dateiă deă internareă şi/sauă deă externareă oriă deă ună cază cuă posibilitateă deă rezolvareă înă
spitalizare de zi. 
    Excep ii:ă Deă laă aceast ă regul ă facă excep ieă cazurileă decedateă şiă cazurileă careă suntă
clasificateăînăgrupurileădeădiagnosticeăspecificeăspitaliz riiădeăzi. 
    19.ă B09ă Cazuriă clasificateă înă DRGă A1040ă (traheostomieă sauă ventila ieă >ă 95ă ore),ă
datorit ăproceduriiăG05005ăSuportăventilatoră continuuămaiămultădeă96ăore,ă pentru care 
durataătotal ădeăspitalizareăesteămaiămic ădeă96ădeăore. 
    Motiv:ăÎnăceleămaiămulteăsitua iiădeăacestăfelăesteăvorbaădeăoăeroareădeăînregistrareăaă
dateiăşiăoreiădeăinternareăşi/sauădeăexternareăsauădeăoăeroareăînăalegereaăprocedurii. 
    20. B10ăCazuriăcuădiagnosticăprincipalădeătipulăagentăinfec iosă(B95_ă- B97_) 
    Motiv: Conform listei tabelare a diagnosticelor, aceste coduri sunt utilizate ca 
diagnosticeăsecundare,ăpentruăprecizare,ădreptăcoduriăadi ionaleăpentruăunăaltădiagnostică
principal. 
    21.ăB11ăCazuriăcuădiagnosticăprincipalădeătipulăsechel ădeăAVCă(I69_) 
    Motiv: Conform standardelor de codificare, aceste coduri sunt utilizate ca diagnostice 
secundare,ăpentruădiagnosticeăprincipaleăceădefinescăconcretătipulădeăsechel ăaăAVC. 
    22.ă B12ă Cazuriă clasificateă înă DRGă A2021ă şiă A2022,ă careă auă avută oă interven ieă
chirurgical ăasociat ăcuăoăprocedur ădeăanestezieăgeneral ă împreun ăcuăoăprocedur ădeă
intuba ie. 
    Motiv:ăConformăstandardelorădeăcodificare,ăanesteziaăgeneral ăincludeăşiăprocedura de 
intuba ie. 
    23.ă B13ă Cazuriă cuă diagnostică principală deă deshidratareă şiă unulă dină diagnosticeleă
secundareădeătipulăgastroenterit . 
    Motiv:ă Conformă standardeloră deă codificare,ă gastroenteritaă ară trebuiă codificat ă
întotdeauna ca diagnostic principal, înaintea celui de deshidratare. Rehidratarea, care se 
efectueaz ă oricumă pentruă tratamentulă acestuiă tipă deă afec iuni,ă nuă permiteă alocareaă
coduluiădeădeshidratare,ăacestaădinăurm ăcodificându-seănumaiăcândăexist ădocumentareă
clinic ăşiăesteămen ionatăîn mod expres de medicul curant. 
    24. B14 Cazuri aferente nou-n scu ilorăsauăcopiilorăcuăvârstaăsubăunăan,ăpentruăcareă
codurileă deă diagnostică deă tipulă P07.1_ă şiă P07.2_ă alocateă nuă corespundă cuă greutateaă laă
internareăînregistrat . 
    Motiv:ăCelăpu inăunaădintreăinforma iileăprivindăgreutateaălaăinternareăsauădiagnosticulă
esteăînregistrat ăeronat. 
    25. B15 Cazuri care au un diagnostic (principal sau secundar) de tipul neoplasm 
secundar,ăf r ăaăaveaăcodificatăşiăneoplasmulăprimar. 



    Motiv: Conform standardeloră deă codificare,ă înă momentulă înă careă seă codific ă ună
neoplasmă secundară esteă obligatorieă şiă codificareaă celuiă primar.ă Înă cazulă înă careă
neoplasmul primar nu a fost identificat, se va utiliza codul C80. 
    26.ăB16ăCazuriăaferenteăcorec iilorăesteticeăefectuate persoanelor cu vârsta peste 18 
ani 
    Motiv:ăAcesteăserviciiănuăsuntădecontateădinăFondulăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeă
deăs n tate,ăconformăart. 19 dinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă400/2014,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare. 
    27. B17 Cazuri aferente serviciilor de fertilizare in vitro 
    Motiv:ăAcesteăserviciiănuăsuntădecontateădinăFondulăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeă
deăs n tate,ăconformăart. 19 dinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă400/2014,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare. 
    28.ă B18ă Cazuriă cuă conflictă întreă sexulă pacientuluiă şiă diagnosticeleă sauă procedurileă
înregistrate 
    Motiv:ăAcesteăcazuriăcon inăeroriălaănivelulădatelorăînregistrate,ăfieăînăceeaăceăpriveşteă
sexulăpacientului,ăfieădiagnosticeleăşiăprocedurileăcodificate. 
    Excep ii:ă deă laă aceast ă regul ă facă excep ieă diagnosticeleă şiă procedurileă legateă deă
patologia sânului asociate sexului masculin. 
    29. B19 Cazuri pentru care s-aă codificată proceduraăH16101ă înă absen aă oric reiă alteiă
interven iiăchirurgicale. 
    Motiv:ă Denumireaă acesteiă proceduriă "Controlulă hemostazei,ă postinterven ieă
chirurgical ,ă neclasificat ă înă alt ă parte"ă sugereaz ă faptulă c ă aă existată oă interven ieă
chirurgical ăanterior.ăÎnăsitua iaăînăcareăinterven iaăchirurgical ăaăavutălocăînăaltăepisodădeă
spitalizareă şiă niciunulă dină codurileă prev zuteă laăStandardulă deă codificareă "Reinterven ia"ă
nuăpoateăfiăaplicat,ăcazulăseăpoateăreconfirmaăprinăintermediulăComisieiădeăanaliz . 
    30. B20 Cazuri cu diagnostic secundar R13 Disfagia 
    Motiv: Codul R13 face parteă dină categoriaă semne/simptomeă şiă nuă ară trebuiă utilizată
decât atunci când nu se poate stabili un diagnostic mai precis, la cazurile îndrumate spre 
alt ă unitateă sanitar ă pentruă investiga iiă suplimentareă sauă careă reprezint ă problemeă
importante de îngrijire prin ele însele. 
    Excep ii:ă Deă laă aceast ă regul ă facă excep ieă cazurileă pentruă careă exist ă codificată ună
diagnostic principal sau secundar de tipul I60 - I64 (boli cerebrovasculare), deoarece 
standardeleă deă codificareă prev dă condi iiă specialeă înă careă R13ă Disfagiaă poateă fi alocat 
pentru a marca severitatea unui atac vascular cerebral. 
    31.ă B21ă Cazuriă cuă diagnostică principală deă tipulă G47_ă şiă procedur ă principal ă sauă
secundar ădeătipăE0430_. 
    Motiv:ăÎnăceleămaiămulteăcazuriăesteăvorbaădespreăselectareaăeronat ăaădiagnosticului 
principal. 
    32.ă B22ă Cazuriă clasificateă înă DRGă U3070,ă pentruă pacien iă careă nuă auă fostă
interna i/transfera iăîntr-oăsec ieădeăpsihiatrie,ăînărespectivulăepisodădeăspitalizare. 
    Motiv: În cele mai multe cazuri este vorba despre selectarea eronat ăaădiagnosticuluiă
principal. 
 
    ANEXA 2 
 
                  REGULIăDEăCONFIRMAREăCLINIC ăŞIăMEDICAL  
           a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi 
 
    Suntă neconfirmateă dină punctă deă vedereă ală dateloră cliniceă şiă medicaleă urm toareleă
cazuri: 
    1.ăC01ăCazuri/Serviciiăaleăc rorădateăîncalc ăspecifica iileătehniceăaleăsetuluiăminimădeă
date la nivel de pacient 
    Explica ii:ăaceast ăregul ăincludeăşiăcazurileăcareăîncalc ăcriteriulă"num răunicădeăfoaieă
peăspitalăşiăan",ănum rulăunicădeăfoaieăpeăspitalăşiăanăfaceăparteădinăspecifica iileăsetuluiă
minim de date la nivel de pacient, conform Ordinului ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 1.782/576/2006,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 



    Motiv:ăAcesteăcazuriănuăpotăfiăcolectateăînăbazaădeădateăna ional ădinăcauzaăexisten eiă
unorăeroriă(deăexemplu,ălipsaăunorădateăobligatoriiăsauăneconcordan ăcuănomenclatoareleă
în vigoare). 
    2. C02 Cazuri/Servicii raportate din structuri înă careă nuă seă întocmeşteă fişaă deă
spitalizareă deă ziă (deă exemplu,ă cazurileă careă suntă raportateă peă sec iileă ATI,ă sec iiă
paracliniceăetc.),ăcuăexcep iaăcamerelorădeăgard ăşiăUPU/CPU. 
    Motiv:ă Conformă reglement riloră înă vigoare,ă foaiaă deă spitalizareă deă ziă seă întocmeşteă
doarăpentruăpacien iiădinăstructurileăautorizate/avizateăînăacestăsens,ădinăsec iiămedicaleă
sauă chirurgicaleă (cuă excep iaă sec iiloră ATI),ă iară pentruă pacien iiă dină camereleă deă gard ,ă
UPU/CPUăseă întocmeşteă fiş ă conformămodeluluiăprev zută înăOrdinul ministruluiă s n t iiă
publiceănr.ă1.706/2007ăprivindăconducereaăşiăorganizareaăunit ilorăşiăcompartimenteloră
deăprimireăaăurgen elor,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    3. C03 Cazuri/Servicii cu data vizitei în afara intervalului pentru care seă întocmeşteă
fişaădeăspitalizareădeăzi. 
    Explica ii:ă aceast ă regul ă seă aplic ă şiă pentruă fişeleă pentruă spitalizareaă deă ziă (FSZ)ă
raportateăini ialăcorespunz tor,ădarăpentruăcareăulteriorăspitalulăaăanulatătoateăvizitele. 
    Motiv:ăCelăpu inăunaădintreăurm toareleădateăesteăeronat :ădataădeschideriiăfişei,ădataă
închideriiăfişei,ădataăvizitei. 
    Algoritm:ă Înă cazulă fişeloră deă spitalizareă deă ziă careă necesit ă închidereaă înă vedereaă
raport rii,ă conformă legisla ieiă înă vigoare,ă înă situa iaă înă careă dataă vizitei este în afara 
intervaluluiă dintreă dataă deschideriiă şiă dataă închideriiă fişeiă (sauă informa iileă similareă
acestora,ăpentruăfişeleădeăUPU/CPU/camereleădeăgard ),ăseărespingeăfişaădeăspitalizareădeă
zi.ăÎnăcazulăvizitelorăcareăpotăfiăraportate,ăconformălegisla ieiăînăvigoare,ăf r ăaăfiănecesar ă
închidereaăfişei,ădac ădataăviziteiăesteămaiămic ădecâtădataădeschiderii,ăseărespingeăvizitaă
respectiv . 
    4.ăC04ăCazuri/Serviciiăcuăvârstaăpacientuluiănegativ  
    Motiv:ă Celă pu ină unaă dintreă urm toareleă dateă esteă eronat :ă dataă naşterii,ă dataă
deschideriiăfişei/dataăprelu riiăpacientului. 
    5. C05 Cazuri/Servicii pentru care durata unei vizite este mai mare de 12 ore 
    Motiv:ă Conformă reglement riloră înă vigoare,ă spitalizareaă deă ziă necesit ă supraveghereă
medical ămaximumă12ăore/vizit . 
    Excep ii:ăfişeleăîntocmiteăînăUPU/CPU/camereleădeăgard ,ăconformămodeluluiăprev zută
în Ordinul ministruluiă s n t iiă publiceă nr.ă 1.706/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 
    6. C06 Cazuri/Servicii cu durata de spitalizareănegativ  
    Explica ii:ăaceast ăregul ăseăaplic ăşiăpentruăviziteleăcuădurat ănegativ . 
    Motiv:ăCelăpu inăunaădintreăurm toareleădateăesteăeronat :ădataădeschideriiăfişei,ădataă
închideriiăfişei,ădataăprelu riiăpacientului,ădataăpred riiăpacientului. 
    7.ăC07ăFişeădeăspitalizareădeăziăpentruăacelaşiăserviciu/tipădeăcaz,ăînăacelaşiăspital,ăcareă
se suprapun în timp 
    Motiv: Într-ună spitală nuă seă potă întocmiă concomitentă pentruă ună pacientă fişeă deă
spitalizareădeăziăpentruăacelaşiăserviciu/tipădeăcaz.ăConcomiten aăpentruăspitalizareaădeăziă
conformă listelorăB.1,ăB.2ă şiăB.3.2ădinăanexa nr. 22 laăOrdinulăministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 388/186/2015ă privindă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă
400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă Contractului-cadru care 
reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă
socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015ă seă aplic ă la nivel de interval între data 
deschideriiă fişeiă şiă dataă închideriiă fişei.ă Concomiten aă pentruă spitalizareaă deă ziă conformă
listei B.3.1 din anexa nr. 22 laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă388/186/2015ăseăaplic ălaănivelădeăvizit . 
    8. C10 Cazuri rezolvate pentru care nu s-auă înregistratăcorespunz toră informa iileăcuă
privireă laă tipulă afec iunii/diagnosticului,ă respectivă laă proceduraă chirurgical /proceduraă
asociat  
    Excep ii:ă fişeleă deă tipă serviciuă întocmiteă pentruă serviciileămedicaleă prev zuteă înă listaă
B.3 din anexa nr. 22 laăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă388/186/2015,ăprecumăşiă fişeleădeătipăcazărezolvatăchirurgicală



pentru careă tipulă deă cază rezolvată esteă "Chiuretajă cuă biopsiaă deă colă uterină şi/sauă
endometru",ă "Implantareă cateteră pleural",ă "Cistostomiaă percutanat ă cuă inser iaă
percutanat ăaăcateteruluiăsuprapubic" 
    Motiv:ă Conformă reglement riloră înă vigoare,ă cazurileă rezolvateă de tip medical (M) 
trebuieăs ăaib ăunădiagnosticădinălistaăB.1ădinăanexa nr. 22 laăOrdinulăministruluiăs n t iiă
şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 388/186/2015,ă iară
cazurileărezolvateădeătipăchirurgicală(C)ătrebuieăs ăaib ăoăprocedur ădinălistaăB.2ădinăanexa 
nr. 22 laăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă388/186/2015. 
    Algoritm:ă Nuă seă confirm ă cazurileă deă tipă Mă careă nuă auă specificată tipulă afec iuniiă
medicale din lista B.1,ă respectivă pentruă careă nuă exist ă niciună diagnostică dină listaă B.1ă
raportată pentruă fişaă respectiv .ă Nuă seă confirm ă cazurileă deă tipă Că careă nuă auă specificată
tipulă cazuluiă rezolvată cuă procedur ă chirurgical ă dină listaă B.2,ă respectivă pentruă careă nuă
exist ănicioăprocedur ădinălistaăB.2ăraportat ăpentruăfişaărespectiv . 
    9. C11 Servicii pentru care nu s-auăînregistratăcorespunz torăinforma iileăcuăprivireălaă
tipul acestora 
    Excep ii:ă fişeleă deă tipă cază rezolvată întocmiteă pentruă serviciileămedicaleă prev zute în 
listeleăB.1ăşiăB.2ădinăanexa nr. 22 laăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă388/186/2015 
    Motiv:ă Conformă reglement riloră înă vigoare,ă pentruă fişeleă deă spitalizareă deă ziă deă tipă
serviciu (S), tipulă acestuiaă trebuieă s ă fieă inclusă înă listaăB.3.1/B.3.2ădină anexa nr. 22 la 
Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr. 388/186/2015. 
    Algoritm:ă Nuă seă confirm ă foileă deă spitalizareă deă ziă careă con ină dou ă sauămaiămulteă
serviciiă diferiteă dină listaă B3.2,ă peă aceeaşiă vizit ă sauă peă viziteă diferite.ă Nuă seă confirm ă
vizitele cu serviciu B3.2 raportate pe o foaie de spitalizare de zi cu restul serviciilor de tip 
B3.1.ăNuăseăconfirm ăviziteleăcareăauăşiăserviciiăB3.1ăşiăserviciiăB3.2. 
    10.ăC14ăCazuriărezolvate/Serviciiăpentruăcareădataădeschideriiăfişeiădeăspitalizareădeăziă
esteă aceeaşiă cuă dataă intern riiă corespunz toareă uneiă foiă deă observa ieă clinic ă general ă
pentruăspitalizareăcontinu ăpentruăacelaşiăpacientăînăcadrulăaceluiaşiăspital 
    Motiv: Conform art. 90 alin. (3) din anexa nr. 2 laăHot râreaăGuvernuluiănr.ă400/2014,ă
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcheltuielileăocazionateădeăactivit ileădesf şurateă
înă camereleă deă gard ă şiă înă structurileă deă urgen ă dină cadrulă spitaleloră pentruă careă
finan areaănuăseăfaceădinăbugetulăMinisteruluiăS n t ii/ministerelorăşiăinstitu iilorăcuăre eaă
sanitar ă proprie,ă pentruă cazurileă careă suntă internateă prină spitalizareă continu ,ă suntă
cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu pe caz rezolvat. Cazurile 
pentruă careă seă acord ă serviciiă medicaleă înă acesteă structuriă dină cadrulă spitaleloră suntă
considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile 
neinternate prin spitalizare continu . 
    Conform art. 5 alin. (4) din anexa nr. 23 laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 388/186/2015,ă cheltuielileă
ocazionate de serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi în structurile 
organizateăînăcadrulăuneiăunit iăsanitareăcuăpaturiăsuntăcuprinseăînăstructuraătarifuluiăpeă
cazărezolvată(DRG)/tarifuluiămediuăpeăcazărezolvată(nonDRG)ăaferentăspitaliz riiăcontinue,ă
înă situa iileă înă careă cazurileă suntă internateă înă aceeaşiă unitateă sanitar ă prină spitalizareă
continu ăşiă înăaceeaşiăziă înăcareăasiguratulăaăbeneficiatădeăserviciiămedicaleă înă regimădeă
spitalizare de zi. Serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi decontate prin 
tarif pe caz rezolvat/serviciu medical sunt considerate cazuri/servicii acordate în regim de 
spitalizareădeăziănumaiăpentruăcazurileăneinternateăprinăspitalizareăcontinu . 
    11.ăC15ăCazuriă rezolvate/Serviciiă raportateăpentruăperioadaă înăcareăexist ădeschis ăoă
foaieădeăspitalizareăcontinu ăpentru acelaşiăpacientăînăcadrulăaceluiaşiăspital 
    Algoritm:ăConformălegisla ieiăînăvigoareănuăseăconfirm ăfişeleădeăspitalizareădeăziăcareă
trebuieăînchiseăînăvedereaăraport riiăşiăpentruăcareăexist ăoăperioad ăcuprins ăîntreădataă
deschideriiăşiădataă închideriiă fişeiă (sauăaă informa iilorăsimilareăacestora,ăpentruă fişeleădeă
UPU/CPU/camereleădeăgard ),ă înăcareăpacientulărespectivăaăavutădeschis ăşiăoăalt ăfoaieă
deăobserva ieăclinic ăgeneral ădeăspitalizareăcontinu ăînăacelaşiăspital;ăînămodăasem n toră
nu se confirm ăviziteleăraportateăconformălegisla ieiăînăvigoareă(f r ăcaăfişaăs ăfieăînchis )ă



şiăpentruăcareăexist ăoăperioad ăcuprins ăîntreădataădeăînceputăşiădataădeăsfârşitădeăvizit ,ă
înăcareăpacientulărespectivăaăavutădeschis ăşiăoăalt ăfoaieădeăobserva ieăclinic ăgeneral ădeă
spitalizareăcontinu ăînăacelaşiăspital. 
    12.ă C17ă Fişeă deă tipă serviciuă raportateă dină camereleă deă gard ă şiă dină structurileă deă
urgen ă dină cadrulă spitaleloră pentruă careă finan areaă seă faceă dină bugetulă Ministeruluiă
S n t ii/ministerelorăşiăinstitu iilorăcuăre eaăsanitar ăproprie 
    Motiv: În conformitate cu Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă388/186/2015,ăserviciileăfurnizateăînăcamereleădeă
gard ăşiăînăstructurileădeăurgen ădinăcadrulăspitalelorăpentruăcareăfinan areaăseăfaceădină
bugetulăMinisteruluiăS n t ii/ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaăsanitar ăproprieănuăseă
deconteaz ădinăFondulăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 
    13.ă C18ă Viziteă f r ă serviciu,ă aleă foiloră deă observa ieă deă spitalizareă deă zi,ă întocmiteă
pentru servicii din lista B3.1 din anexa nr. 22 laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă388/186/2015. 
    Motiv:ăInforma iaăprivindătipulăserviciului esteănecesar ăpentruărambursareaăacestuia. 
    Algoritm:ă Înă situa iaă înă careă niciunaă dintreă viziteă nuă areă completată serviciul,ă nuă seă
confirm ăîntreagaăfoaieădeăspitalizareădeăzi. 
    14.ă C19ă Fişeă deă tipă serviciuă raportateă dină camereleă deă gard ă şiă dină structurile de 
urgen ăpentruăcareănuăs-aăînregistratăcorespunz torătipulăserviciului 
    Motiv:ăInforma iaăesteănecesar ăînăscopulăramburs riiăcorecteăaăserviciilorăcontractateă
şiăefectuate. 
    Algoritm:ăNuăseăconfirm ăfoileăraportateădinăstructuraă"3013ăCamera de garda" pentru 
care s-aă completată serviciulă "Urgen ămedico-chirurgical ă înă structurileă deă urgen ă dină
cadrulă spitaleloră pentruă careă finan areaă nuă seă faceă deă laă MS".ă Nuă seă confirm ă foileă
raportateădinăstructurileă"3023ăUrgen ă- CPU",ă"3033ăUrgen ă- UPU",ă"3043ăUrgen ă- 
MU" pentru care s-aă completată serviciulă "Urgen ă medico-chirurgical ă înă camereleă deă
gard ". 
    15.ăC20ăFişeădeătipăserviciuăcareăcon inăserviciiămultipleădinălistaăB3.1ădinăanexa nr. 22 
laăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr. 388/186/2015. 
    Excep ii:ăserviciileădeălaăpozi iileă1ă- 7 din lista B3.1 
    Motiv:ă Înă conformitateă cuă prevederileă legaleă înă vigoare,ă pentruă fiecareă pozi ieă dină
listeleăB1,ăB2,ăB3.1ăşiăB3.2ăseădeschidăfoiădeăspitalizareădeăziăseparate. 
    16.ă C21ă Cazuri/serviciiă cuă conflictă întreă sexulă pacientuluiă şiă diagnosticeleă sauă
procedurile înregistrate. 
    Motiv:ăAcesteăcazuriăcon inăeroriălaănivelulădatelorăînregistrate,ăfieăînăceeaăceăpriveşteă
sexulăpacientului,ăfieădiagnosticeleăşiăprocedurileăcodificate. 
    Excep ii:ă deă laă aceast ă regul ă facă excep ieă diagnosticeleă şiă procedurileă legate de 
patologia sânului asociate sexului masculin. 
    17.ăC.22ăCazuri/Serviciiăcuăconflictăîntreăvârstaăpacientuluiăşiătipulăcazului/serviciului 
    Motiv:ă Acesteă cazuriă con ină eroriă laă nivelulă dateloră înregistrate,ă înă ceeaă ceă priveşteă
datele înregistrate. 
    Algoritm:ăSeăaplic ăpentruăpozi iileă33ăşiă34ădinălistaăB.1ăşiăpentruăpozi iaă11ădinălistaă
B.3.1.ăVârstaăseăcalculeaz ă înăani,ăcaădiferen ă întreădataă închideriiă fişeiăşiădataănaşteriiă
pentruăpozi iileă33ăşiă34ădinălistaăB1,ărespectivăîntreădataăînchideriiăviziteiăşiădataănaşteriiă
pentruă pozi iaă 11ă dină listaă B.3.1ă dină anexa nr. 22 laă Ordinulăministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă388/186/2015. 
 
    ANEXA 3 
 
                                  METODOLOGIE 
deă evaluareăaă cazurilorăneconfirmateădinăpunctădeăvedereăală dateloră cliniceă şiămedicaleă
pentruăcareăseăsolicit ăreconfirmarea 
 
    CAPITOLUL I 
 



    Evaluareaăcazurilorăneconfirmateădinăpunctădeăvedereăclinicăşiămedicalădeăc treăŞcoalaă
Na ional ă deă S n tateă Public ,ă Managementă şiă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară
Bucureştiă (SNSPMPDSB)ă pentruă careă seă solicit ă reconfirmarea,ă precumă şiă aă cazuriloră
pentruăcareăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăjude ene,ărespectivăaămunicipiuluiăBucureştiăşiă
Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă
Autorit iiă Judec toreşti,ă denumiteă înă continuareă caseă deă asigur riă deă s n tate,ă auă
constatatănereguliăprivindăcorectitudineaădateloră înregistrateăseărealizeaz ăînăcadrulăuneiă
comisiiădeăanaliz . Comisiaădeăanaliz ăesteăformat ădinăreprezentan iăaiăcaseiădeăasigur riă
deă s n tateă şiă reprezentan iă aiă spitalului,ă cuă excep iaă mediculuiă curantă ală cazuluiă
respectiv.ă Membriiă comisieiă deă analiz ă voră fiă desemna iă înă scrisă deă c treă celeă dou ă
institu ii. 
    Spitalulăesteăobligatăs ăpun ăînăaplicareădeciziileăcomisieiădeăanaliz . 
 
    CAPITOLUL II 
 
    SEC IUNEAă1 
    Descriereaăgeneral ăaăprocesului 
 
    Înregistr rileă electroniceă transmiseă deă spitaleă c treă SNSPMPDSBă suntă supuseă
procesului de confirmare în conformitateăcuă regulileădeăconfirmareă clinic ă şiămedical ăaă
cazurilorăspitalizateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiădeăziăprev zuteăînăanexele nr. 1 şiă
2 laăordin.ăÎnregistr rileăsuntăreturnateăspitalelorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
ulterioră procesuluiă deă validareă (fiecareă înregistrareă vaă aveaă bif ă "validat/nevalidat",ă
precumăşiă"confirmat/neconfirmat"). 
    Pentruă cazurileă neconfirmateă seă specific ă şiă motivul.ă Pentruă cazurileă neconfirmateă
spitalele vor revedea datele care au determinat respingereaălorăşiăvorăputeaăretransmiteă
cazurileă respectiveă c treă SNSPMPDSB,ă dup ă ceă leă corecteaz ă şi/sauă ceră aviză deă
reconfirmareădinăparteaăcomisieiădeăanaliz . 
    Avizulădeăreconfirmareăseăpoateăob ineănumaiădup ăevaluareaăcazurilorărespectiveădeă
c treăcomisiaădeăanaliz . 
    Înă situa iaă înă careă comisiaă deă analiz ă constat ă raportareaă eronat ,ă codificareaă
necorespunz toareăsauăneconcordan aădintreăfoaiaădeăobserva ieăclinic ăgeneral ă(FOCG)ă
şiăînregistrareaăelectronic ,ăvaădispuneăefectuareaăcorecturilorănecesareăşiăretransmitereaă
cazurilorăc treăSNSPMPDSB. 
    Retransmitereaă cazuriloră pentruă reconfirmareă seă faceă doară cuă ocaziaă regulariz riloră
trimestriale. 
    Trimestrial,ă SNSPMPDSBă vaă informaăCasaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate/caseleă
deă asigur riă deă s n tateă cuă privireă laă cazurileă reconfirmate,ă prină aviză deă reconfirmare,ă
precizândăpentruăfiecareăcazăurm toarele:ănum rulăFOCG,ădataăintern rii,ădataăextern rii,ă
sec ia.ă Peă bazaă acestoră inform ri,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obliga iaă deă aă
verificaădac ădateleăpuseălaădispozi ieădeăSNSPMPDSBăcoincidăcuăinforma iileădinădeciziileă
deăconfirmareăaleăcomisieiădeăanaliz .ăÎnăcazulăconstat riiăunorăneconcordan eăîntreăceleă
dou ădocumente,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăvorăanun aăspitalulăpentruăcaăacestaădină
urm ăs ămodificeăînregistr rileărespectiveăînăconformitateăcuădeciziileăcomisieiădeăanaliz . 
    Nerespectareaăreglement rilorăprivindădateleăclinice laănivelădeăpacientă(neconcordan aă
dintreădateleăcolectateăelectronicăşiădateleădinăFOCG/fişaăpentruăspitalizareaădeăziă(FSZ),ă
neconcordan aă dintreă dateleă înscriseă înă FOCG/FSZă şiă serviciileă efectuateă înă realitate,ă
codific riă careă nuă respect ă reglement rileă înă vigoareă şiă oriceă alteă situa iiă deă acestă fel),ă
constatat ă înă urmaă controaleloră efectuateă laă spitală deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tate,ă poateă fiă contestat ă deă spitală şiă seă solu ioneaz ă prină intermediulă comisieiă deă
analiz ,ăconvocat ălaăini iativaăspitalului. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Aspecte tehnice 
 
    2.1.ăClasificareaăregulilorădeăconfirmareăclinic ăşiămedical  



    Regulileă deă confirmareă suntă clasificateă înă dou ă categorii,ă înă func ieă deă posibilitateaă
supunerii datelor respective spre evaluare comisieiădeăanaliz : 
    - primaăcategorie:ăgrupaăAăşiăgrupaăCă- reguli pentru care datele respective nu pot fi 
supuseăevalu rii; 
    - a doua categorie: grupa B - reguli pentru care datele respective pot fi supuse 
evalu rii. 
    De exemplu: 
    - un caz cu vârstaă negativ ă nuă vaă fiă confirmat,ă înă conformitateă cuă regulaă A05,ă dară
dateleăcareăauădeterminatărespingereaă(dataănaşteriiăşiădataăintern rii)ănuăpotă fiăsupuseă
evalu riiădeăc treăcomisiaădeăanaliz ,ăciătrebuieăverificateăşiăcorectateădeăspital; 
    - un caz pentru care nu a fost înregistrat CNP nu va fi confirmat, în conformitate cu 
regulaăB03,ădarăcauzaărespingeriiă(lipsaăCNP)ăpoateăfiăsupus ăevalu riiădeăc treăcomisiaă
deă analiz ă şi,ă înă situa iaă înă careă spitalulă prezint ă oă justificareă pertinent ă pentruă lipsa 
acestuia,ăcomisiaădeăanaliz ăpoateăavizaăcazulăpeăregulaărespectiv ; 
    - unăcazăneconfirmatăpeăregulaăB12ăpoateăfiăsupusăevalu riiădeăc treăcomisiaădeăanaliz ă
şi,ă înă situa iaă înă careă seă constat ă c ă proceduraă deă intuba ieă s-a realizat anterior sau 
ulterioră interven ieiă chirurgicaleă (nuă esteă asociat ă anestezieiă generale),ă pentruă alteă
complica iiăaleăcazului,ăcomisiaădeăanaliz ăpoateăavizaăcazulăpeăregulaărespectiv ; 
    - ună cază cuă vârstaă negativ ă nuă vaă fiă confirmat,ă înă conformitateă cuă regulaă C04,ă dară
dateleă careă auă determinată respingereaă (dataă naşteriiă şiă dataă deschideriiă fişei)ă nuă potă fiă
supuseă evalu riiă deă c treă comisiaă deă analiz ,ă ciă eleă trebuieă verificateă şiă corectateă deă
spital. 
 
    OBSERVA IE: 
    Avizulă deă reconfirmareă seă refer ă laă caz,ă şiă nuă laă regulile de confirmare, ceea ce 
înseamn ăc ăavizulădeăreconfirmareănuăseăpoateădaădecâtăatunciăcândăcazulăesteăavizatăpeă
toateăregulileădeătipăB.ăConcret,ădac ăunăcazăesteăneconfirmatăpeămaiămulteăreguliădeătipă
B,ăiarăpeăcelăpu inăunaădintreăacesteăreguliăcazulănuăprimeşteăunăavizăfavorabil,ăacestaănuă
vaăfiăavizatăpentruăreconfirmareăşi,ăimplicit,ăelănuăvaămaiăfiăretransmisăc treăSNSPMPDSB. 
 
    2.2. Proceduri 
    Spitalulăpoateăac ionaădup ăcumăurmeaz : 
    a) Pentru cazurile neconfirmate la SNSPMPDSB 
    Interven iaă spitaluluiă asupraă dateloră cazuriloră neconfirmateă trebuieă s ă in ă contă deă
urm toareleăreguli: 
    - dateleăcareăvoră fiă corectateă suntăceleăcareăauă înc lcată regulileădinăgrupaăAăsauădină
grupaă C;ă înă situa iaă particular ă aă serviciiloră cuprinseă înă lista B.3.1 din anexa nr. 22 la 
Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr.ă388/186/2015,ăneconfirmareaăpeăreguliădeătipăCăseărefer ălaăviziteleărespective,ăşiănuă
laăîntreagaăfiş ădeăspitalizareădeăzi; 
    - dateleă pentruă careă seă poateă cereă avizulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă înă vedereaă
reconfirm riiă suntă celeă careă auă înc lcată regulileă dină grupaă B.ă Cerereaă avizuluiă deă
reconfirmareăpresupuneăcaădateleărespectiveăs ănuăfieămodificate. 
    Deoarece un caz neconfirmatăpoateăaveaădateăincorecteăcareătrebuieăcorectateăşi/sauă
dateăcorecteăpentruăcareăseăvaăcereăavizulădeăreconfirmare,ăînseamn ăc ăexist ă3ăsitua ii: 
    1. Cazul neconfirmat are exclusiv date incorecte. 
    Înă aceast ă situa ieă seă corecteaz ă dateleă respectiveă şiă seă retransmiteă cazulă cuă
corecturile efectuate la SNSPMPDSB. 
    2. Cazul neconfirmat are exclusiv date corecte. 
    Înăaceast ăsitua ieănuăseăfacăniciunăfelădeămodific riăşiăseăcereăavizulădeăreconfirmare. 
    Dac ăavizulăesteănefavorabil,ăcazulănuăseăvaămaiăretransmiteălaăSNSPMPDSB. 
    Dac ă avizulă esteă favorabil,ă cazulă seă vaă retransmiteă caă "Cerereă deă reconfirmare"ă laă
SNSPMPDSB. 
    3.ăCazulăneconfirmatăareăatâtădateăincorecte,ăcâtăşiădateăcorecte. 
    Înă aceast ă situa ieă seă corecteaz ă dateleă incorecteă şiă seă cereă avizulă deă reconfirmareă
pentruădateleăcorecteă(f r ăaăseăfaceăniciunăfelădeămodific riăpeăacestea). 
    Dac ăavizulăesteănefavorabil,ăcazulănuăseăvaămaiăretransmiteălaăSNSPMPDSB. 



    Dac ă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca "Cerere de confirmare" la 
SNSPMPDSB. 
 
    OBSERVA II: 
    - Retransmitereaă unuiă cază cuă modific riă efectuateă nuă asigur ă confirmareaă luiă decâtă
dac ă modific rileă auă corectată eroarea.ă Deă exemplu,ă dac ă seă înlocuieşteă ună codă deă
diagnostic eronat cu alt cod de diagnostic tot eronat, cazul nu va fi confirmat. 
    - Retransmitereaă unuiă cază cuă dateă corectateă nuă asigur ă confirmareaă luiă decâtă peă
regulileă corespunz toareă aceloră date.ă Deă exemplu,ă dac ă pentruă ună cază neconfirmat în 
conformitateăcuăregulileăA03ăşiăA05ăseăcorecteaz ăeroareaăreferitoareălaădataăinterven ieiă
chirurgicaleă principale,ă dară nuă şiă eroareaă referitoareă laă vârst ă (sauă invers),ă cazulă vaă
r mâneăneconfirmat. 
    - "Cererea de confirmare" are efect doar pe regulileă dină grupaă B.ăDac ă respingereaă
cazului s-aă produsă şiă peă alteă reguli,ă retransmitereaă caă "Cerereă deă confirmare"ă f r ă
corectarea celorlalte cauze de respingere se va solda tot cu neconfirmarea cazului. 
    b)ăPentruăcazurileăini ialăconfirmate,ălaăsolicitareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate 
    Înăsitua iaăînăcareăînăurmaăevalu riiăcazurilorărespectiveădeăc treăcasaădeăasigur riădeă
s n tate/comisiaă deă analiz ă seă decideă modificarea/anulareaă acestora,ă spitalulă leă vaă
retransmite la SNSPMPDSB astfel: cazurile care trebuie anulate se vor transmite ca 
"Anulat",ăiarăcazurileăcareătrebuieămodificateăseăvorăretransmiteăcaă"Anulatăşiăretransmis". 
    Spitaleleătrebuieăs ătransmit ăînregistr rileăelectroniceămodificateăaleăacestorăcazuriălaă
SNSPMPDSBă cuă ocaziaă urm toareiă regulariz riă trimestrialeă pentruă anulă înă curs.ă Pentruă
cazurileăaferenteăanuluiăprecedent,ăspitaleleătrebuieăs ătransmit ăînregistr rileăelectroniceă
modificateăaleăacestorăcazuriălaăSNSPMPDSB,ălaătermeneleăprev zuteăînăordin. 
    SNSPMPDSBă vaă generaă c treă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate/casaă deă
asigur riădeăs n tateăunăraportăcuăclasificareaăgrupelorădeădiagnosticăaăacestorăcazuri. 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Ob inereaăavizuluiădeăreconfirmareăprinăcomisiaădeăanaliz ăaăcazurilorăneconfirmateălaă
SNSPMPDSB 
 
    Primulăpasăînăob inereaăavizuluiădeăreconfirmareăîlăconstituieăsesizareaădeăc treăspitalăaă
medicului-şefă dină cadrulă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă peă bazaămodeluluiă prezentată
mai jos: 
    Spitalul ................................................................. 
    C tre:ămedicul-şefăalăCaseiădeăAsigur riădeăS n tateă..................... 
    Listaă cazuriloră neconfirmateă pentruă careă seă solicit ă reconfirmareaă prină comisiaă deă
analiz ,ă conformă Ordinului preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice 
şiămedicaleălaănivelădeăpacientăpentruăcazurileăspitalizateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ă
şiă deă zi,ă precumă şiă aă Metodologieiă deă evaluareă aă cazurilor neconfirmate din punct de 
vedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleăpentruăcareăseăsolicit ăreconfirmarea. 
    Nr. crt. ....................................... 
    Codul spitalului ............................... 
    - Sec iaă........................................ 
    Nr.ăfoiiădeăobserva ieăclinic ăgeneral ă(FOCG)ă.................. 
    Dataăextern riiăpacientuluiă..................................... 
    Reguliăpentruăcareăseăsolicit ăconfirmarea*)ă...................... 
------------ 
    *)ă Seă vaă notaă înă câteă ună rândă separată fiecareă regul ă pentruă careă seă solicit ă
reconfirmarea. 
 
    Motivulăpentruăcareăseăsolicit ăconfirmareaă.................... 
 
    Data .............. 
 
                             Director general, 



                         ......................... 
                          (semn turaăşiăştampila) 
 
    Medicul-şefă dină cadrulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă areă obliga iaă deă aă organizaă oă
întâlnireăaăcomisieiădeăanaliz ăînătermenădeămaximumă10ăzile deălaăprimireaăînştiin riiădeă
laăspital.ăModalitateaăpractic ădeăevaluareăaăcazurilorăexternateăesteădecis ădeăcomisiaădeă
analiz ăşiăvaăconsta,ădup ăcaz,ăîn: 
    - evaluarea dosarelor medicale originale, prin vizitarea spitalelor vizate; 
    - evaluarea cazurilor pe baza dosarelor trimise de spitale (copie de pe dosarul medical 
alăpacien ilorăneconfirma i). 
    Informa iileăurm riteăînăevaluareădeăc treăcomisiaădeăanaliz ăinclud: 
    - motivulăintern rii; 
    - diagnosticeleă principaleă şiă secundare,ă acordându-seă aten ieă rela ieiă dintreă acesteaă
atâtădinăpunctădeăvedereămedical,ăcâtăşiădinăpunctulădeăvedereăalăcronologieiăacestora; 
    - sec ia/sec iileăînăcareăaăfostăîngrijităşiădinăcareăaăfostăexternatăpacientul; 
    - motivulăextern rii; 
    - interven iile chirurgicale - tipulăacestora,ăeventualeleăcomplica ii; 
    - alteăinforma iiăpeăcareăcomisiaădeăanaliz ăleăconsider ăutile. 
    Analizaă fiec ruiă cazăseă încheieăcuăună raportă scrisăală comisieiădeăanaliz ,ă înă careăsuntă
men ionateă argumenteleă careă auă condusă laă avizareaă sauă neavizareaă cazului,ă raportă
semnată deă to iă membriiă comisieiă careă auă participată laă evaluareaă cazuluiă respectiv.ă
Raportulă vaă fiă elaborată înă dou ă exemplare,ă pentruă spitală şi,ă respectiv,ă pentruă casaă deă
asigur riă deă s n tate,ă şiă vaă con ineă înă modă explicită deciziaă deă avizareă sauă neavizareă
pentruăreconfirmareăaăfiec ruiăcaz. 
 
                              --------------- 


