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Servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate  
Infecția cu SARS-Cov-2 

 
 

Nr.  

crt. 

Denumire serviciu medical Servicii obligatorii 

1. Infecţie cu SARS-CoV-2 confirmată, cu 

asigurarea medicaţiei prin Ministerul Sănătăţii1 

- Consultaţie medicală de specialitate 

- Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 

leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

- TGO 

- TGP 

- Glicemie 

- Creatinină serică 

- Uree serică 

- Proteina C reactivă 

- EKG 

- Pulsoximetrie 

- Administrare de medicamente injectabil/perfuzii/alte tipuri de administrări de medicamente 

- Medicamente cu acţiune antivirală administrate parenteral/oral: anticorpi monoclonali 

neutralizanţi/molnupiravir/paxlovid sau alte medicamente achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi 

distribuite gratuit la nivelul centrului de evaluare 

2. Infecţie cu SARS-CoV-2 confirmată, cu 

asigurarea medicaţiei prin Ministerul Sănătăţii1 

- cu investigaţie CT 

- Consultaţie medicală de specialitate 

- Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 

leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

- TGO 

- TGP 

- Glicemie 

- Creatinină serică 

- Uree serică 

- Proteina C reactivă 

- Computer tomografie torace 

- EKG 

- Pulsoximetrie 

- Administrare de medicamente injectabil/perfuzii/alte tipuri de administrări de medicamente 

- Medicamente cu acţiune antivirală administrate parenteral/oral: anticorpi monoclonali 
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neutralizanţi/molnupiravir/paxlovid sau alte medicamente achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi 

distribuite gratuit la nivelul centrului de evaluare 

3. Infecţie cu SARS-CoV-2 confirmată, cu 

asigurarea medicaţiei prin Ministerul Sănătăţii1 

- cu investigaţie RX 

- Consultaţie medicală de specialitate 

- Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 

leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

- TGO 

- TGP 

- Glicemie 

- Creatinină serică 

- Uree serică 

- Proteina C reactivă 

- Examen radiologic torace ansamblu 

- EKG 

- Pulsoximetrie 

- Administrare de medicamente injectabil/perfuzii/alte tipuri de administrări de medicamente 

- Medicamente cu acţiune antivirală administrate parenteral/oral: anticorpi monoclonali 

neutralizanţi/molnupiravir/paxlovid sau alte medicamente achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi 

distribuite gratuit la nivelul centrului de evaluare 
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4. Infecţie cu SARS-CoV-2 confirmată, cu 

asigurarea medicaţiei prin farmacia cu circuit 

închis a spitalului2 - cu investigaţie CT 

- Consultaţie medicală de specialitate 

- Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 

leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

- TGO 

- TGP 

- Glicemie 

- Creatinină serică 

- Uree serică 

- Proteina C reactivă 

- Potasiu 

- Sodiu 

- Computer tomografie torace 

- EKG 

- Pulsoximetrie 

- Administrare de medicamente injectabil/perfuzii/alte tipuri de administrări 

- Medicamente cu acţiune antivirală, cu administrare orală, achiziţionate la nivelul unităţii 

sanitare: favipiravir, administrat în centrul de evaluare şi eliberat pacientului pentru tratament la 

domiciliu 

5. Infecţie cu SARS-CoV-2 confirmată, cu 

asigurarea medicaţiei prin farmacia cu circuit 

închis a spitalului2 - cu investigaţie RX 

- Consultaţie medicală de specialitate 

- Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 

leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

- TGO 

- TGP 

- Glicemie 

- Creatinină serică 

- Uree serică 

- Proteina C reactivă 

- Potasiu 

- Sodiu 

- Examen radiologic torace ansamblu 

- EKG 

- Pulsoximetrie 

- Administrare de medicamente injectabil/perfuzii/alte tipuri de administrări 

- Medicamente cu acţiune antivirală, cu administrare orală, achiziţionate la nivelul unităţii 

sanitare: favipiravir, administrat în centrul de evaluare şi eliberat pacientului pentru tratament la 

domiciliu 
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6. Infecţie cu SARS-CoV-2 confirmată, cu 

asigurarea medicaţiei prin farmacia cu circuit 

închis a spitalului2 

- Consultaţie medicală de specialitate 

- Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 

leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

- TGO 

- TGP 

- Glicemie 

- Creatinină serică 

- Uree serică 

- Proteina C reactivă 

- Potasiu 

- Sodiu 

- EKG 

- Pulsoximetrie 

- Administrare de medicamente injectabil/perfuzii/alte tipuri de administrări 

- Medicamente cu acţiune antivirală, cu administrare orală, achiziţionate la nivelul unităţii 

sanitare: favipiravir, administrat în centrul de evaluare şi eliberat pacientului pentru tratament la 

domiciliu 

7. Infecţie cu SARS-CoV-2 confirmată - fără 

tratament 

- Consultaţie medicală de specialitate 

- Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 

leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

- TGO 

- TGP 

- Glicemie 

- Creatinină serică 

- Uree serică 

- Proteina C reactivă 

- EKG 

- Pulsoximetrie 

8. Infecţie cu SARS-CoV-2 confirmată - cu RX - 

fără tratament 

- Consultaţie medicală de specialitate 

- Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 

leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

- TGO 

- TGP 

- Glicemie 

- Creatinină serică 

- Uree serică 
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- Proteina C reactivă 

- Examen radiologic torace ansamblu 

- EKG 

- Pulsoximetrie 

9. Infecţie cu SARS-CoV-2 confirmată - cu 

investigaţie CT - fără tratament 

- Consultaţie medicală de specialitate 

- Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 

leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

- TGO 

- TGP 

- Glicemie 

- Creatinină serică 

- Uree serică 

- Proteina C reactivă 

- Computer tomografie torace 

- EKG 

- Pulsoximetrie 

 


