
 

 

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU 

AFECȚIUNI CRONICE 

 
 

 

Nr. 

crt. 
Denumire secţie/compartiment 

Codul 

secţiei/compartimentului

* 

Tarif maximal pe zi 

de spitalizare 2021 

(lei) 

Tarif pe zi de 

spitalizare negociat şi 

contractat cu casa de 

asigurări de sănătate 

(lei) 

11 Psihiatrie cronici 1333.2 112.28 145,96 

 

NOTĂ: Tariful contractat pentru anul 2021 poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, deoarece – pe cale 

de excepție – în cazul secţiilor de psihiatrie cronici tarifele maximale se pot majora cu până la 30%.  

 

 

MANAGER 

DR. ANCA MIHAELA HÎNCU 

 

 



 

CONDIȚIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ȘI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN 

ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 
Pachetul de servicii medicale de bază 

A. Servicii medicale spitalicești pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare continuă: 

1. Spitalizarea continuă are o durată de peste 12 ore. 

2. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se 

acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: 

a) naștere; 

b) urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce necesită 

supraveghere medicală continuă; 

c) boli cu potențial endemoepidemic care necesită izolare și tratament; 

d) bolnavi aflați sub incidența art. 109,110,124 și 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 

ulterioare, și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori 

internare obligatorie, și tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanța de judecată a dispus executarea pedepsei 

într-un penitenciar-spital, precum și tratamentul pacienților din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare și reevaluare 

în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistență medicală spitalicească de lungă durată - ani; 

e) afecțiuni pentru care diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi. 

3. Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt: 

a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient; 

b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului; 

c) nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice; 

d) epuizarea resurselor diagnostice și terapeutice în celelalte domenii de asistență medicală. 

4. Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de 

afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate. 

5. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament și 

monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu și în spitalizarea de zi, după caz. 

Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de 

spitalizare continuă și de zi și se acordă în situația în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat 

1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienților în regim de spitalizare continuă sunt: 

a) urgență medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial până la rezolvarea situației 

de urgență; 

b) boli cu potențial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului; 

c) nașterea. 



 

SPITALUL DE PSIHIATRIE ”SF. NICOLAE” ROMAN SE AFLĂ ÎN RELAȚIE CONTRACTUALĂ CU CASA 

JUDEŢEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMȚ 

Program de lucru cu publicul - CAS Neamţ 

Ziua Birouri Relaţii cu publicul  

Luni 08:30 - 17:00 08:30 - 16:30  

Marti 08:30 - 17:00 08:30 - 16:30  

Miercuri 08:30 - 17:00 08:30 - 18:30  

Joi 08:30 - 17:00 08:30 - 16:30  

Vineri 08:30 - 14:30 08:30 - 16:30  

 

DATE DE CONTACT ALE C.J.A.S. NEAMȚ: 

Localitate: Piatra Neamţ 

Adresa: Str. Locotenent Drăghescu Nr.4B, 

Cod: 610125 

Telefoane: 

Secretariat1: + 40-0233/23.06.12 

Secretariat2: + 40-0233/22.04.79 

Secretariat3: + 40-0233/22.04.80 

Secretariat4: + 40-0233/22.04.81 

Gestiunea asigurati: 0758.25.83.83 

 

Deblocare carduri & informații carduri: 0744.34.09.62 

Telverde 0800.800.984 

Fax + 40-0233/23.05.13 

http://www.casnt.ro 

e-mail: cjas@casnt.ro 
 

http://www.casnt.ro/

