
 

 
 

 

Condiţii speciale de asigurare 

Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident 
 
 

Capitolul I. Termeni şi definiţii 
În sensul prezentelor Condiţii speciale de asigurare, termenii de mai 
jos au următoarele înţelesuri: 

Asigurare de bază: Asigurarea căreia i se ataşează această 
asigurare suplimentară. 
Intervenţie chirurgicală ca urmare a unui accident: O procedură 
chirurgicală suferită de Asigurat în calitate de Pacient internat într-un 

Spital pentru o perioadă continuă de minim 48 de ore, pentru orice 
deteriorare a stării de sănătate ca urmare a unui accident produs pe 
perioada de valabilitate a Asigurării suplimentare pentru intervenţii 
chirurgicale ca urmare a unui accident. 

Spitalizare: Orice perioadă de internare a Asiguratului într-un Spital, 
ca urmare a unei necesităţi medicale, efectuată la recomandarea unui 
Medic. 
Pacient internat: Asiguratul admis într-un Spital cu acte de internare şi 

care beneficiază de cel puţin o zi de spitalizare. 
Spital: Instituţie publică sau privată care îndeplineşte simultan 
următoarele condiţii: 

• funcţionează în temeiul legii, în cadrul sistemului medical public 

sau privat acreditate pe teritoriul României; 

• dispune de facilităţi şi echipamente medicale adecvate efectuării 
procedurilor specifice de diagnostic şi tratament; 

• dispune de personal medical şi auxiliar calificat în acordarea de 

asistenţă medicală de specialitate cu diploma de specialitate şi 
drept de liberă practică; 

• acordă îngrijiri medicale şi servicii de diagnostic şi tratament 
pacienţilor internaţi; 

Nu se consideră a fi spital următoarele instituţii: 
• azilele de bătrâni şi casele de odihnă; 

• instituţiile destinate tratării bolilor psihice, aici fiind incluse şi 
secţiile de psihiatrie ale spitalelor; 

• instituţiile a căror destinaţie specifică este îngrijirea şi tratarea 

dependenţelor; 

• instituţii de recuperare, reabilitare sau balneo – climaterice; 
Medic: Persoană care prestează servicii medicale conform legislaţiei 
în vigoare şi deţine toate autorizaţiile necesare în acest sens, în 

vederea prescrierii sau aplicării de tratamente. Din această categorie 
sunt excluşi în mod explicit membrii familiei Asiguratului, precum şi 
orice persoană care locuieşte la domiciliul Asiguratului. 
Accident de muncă: Un eveniment extern, violent, subit, neaşteptat şi 

independent de voinţa Asiguratului, produs pe parcursul programului 
de serviciu, care duce la afectarea stării de sănătate sau pierderea 
vieţii Asiguratului. Un accident se consideră accident de muncă doar 
dacă este înregistrat şi certificat de către instituţiile autorizate ale 

statului (Ministerul Muncii şi Inspectoratul Teritorial de Muncă). 
Accident de trafic: Un accident care implică coliziunea dintre un 
autovehicul şi un alt autovehicul sau un obiect staţionar şi care duce la 
afectarea stării de sănătate sau pierderea vieţii Asiguratului. Un 

accident este considerat accident de trafic doar dacă este înregistrat şi 
certificat de către instituţiile autorizate ale statului (Poliţia Română). 

 

Capitolul II. Reglementări generale 
Articolul 1.Reguli introductive 

(1) Prezentele Condiţii speciale de asigurare completează Condiţiile 
generale de asigurare. 

(2) Dispoziţiile Condiţiilor generale de asigurare sunt valabile şi în 
cazul Asigurării suplimentare pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a 
unui accident, dacă în aceste Condiţii speciale de asigurare nu este 

stipulat altfel. Prevederile Condiţiilor speciale de asigurare au prioritate 
faţă de prevederile Condiţiilor generale de asigurare. 
Articolul 2. Moneda 
Moneda Asigurării suplimentare pentru intervenţii chirurgicale ca 

urmare a unui accident este aceeaşi cu moneda Asigurării de bază. 
Articolul 3.Evenimentul asigurat 
(1) Evenimentul asigurat pentru Asigurarea suplimentară pentru 

intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident la producerea căruia 
Asigurătorul are obligaţia plăţii indemnizaţiei de asigurare este 
intervenţia chirurgicală suferită de către Asigurat ca urmare a unui 
accident. 

(2) Atât intervenţia chirurgicală cât şi accidentul trebuie să survină pe 
perioada de valabilitate a contractului de asigurare iar între cele două 
evenimente nu poate trece o perioadă mai mare de 90 de zile 
calendaristice în caz contrar intervenţia chirurgicală nu va fi acoperită 

prin Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a 
unui accident. 

 
Capitolul III. Reglementări privind procedura de încheiere a 

Asigurării suplimentare pentru intervenţii chirurgicale ca urmare 
a unui accident 
Articolul 4. Persoane eligibile 
(3) Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a 

unui accident va avea acelaşi Contractant ca şi Asigurarea de bază. 
(4) La începerea Asigurării suplimentare pentru intervenţii chirurgicale 
ca urmare a unui accident, Asiguratul trebuie să aibă vârsta minimă de 
1 an, respectiv vârsta maximă de 65 de ani. 

(5) La sfârşitul Asigurării suplimentare pentru intervenţii chirurgicale ca 
urmare a unui accident, Asiguratul trebuie să aibă vârsta maximă de 
75 de ani. 
(6) Pentru oricare dintre persoanele menţionate anterior, stabilirea 

vârstei se determină ca fiind vârsta împlinită. 
 

Capitolul IV. Reglementări privind derularea Asigurării 
suplimentare pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui 

accident 
Articolul 5. Încheierea Asigurării suplimentare pentru intervenţii 
chirurgicale ca urmare a unui accident 
(1) Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a 

unui accident se încheie în urma solicitării scrise a Contractantului, prin 
completarea ofertei de asigurare, respectiv prin completarea la 
aniversarea Asigurării de bază a formularului pus la dispoziţie de către 
Asigurător. 

(2) Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a 
unui accident se încheie la data emiterii poliţei de asigurare. 
(3) Încheierea Asigurării suplimentare pentru intervenţii chirurgicale ca 
urmare a unui accident poate să coincidă cu încheierea Asigurării de 

bază sau cu orice aniversare ulterioară a Asigurării de bază cu condiţia 
ca la data încheierii să fie respectate toate prevederile acestor Condiţii 
speciale de asigurare. 
Articolul 6. Începerea şi sfârşitul protecţiei prin Asigurarea 

suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui 
accident 
(1) Protecţia prin Asigurarea suplimentară pentru intervenţii 

chirurgicale ca urmare a unui accident începe la ora 00.00 a datei 
menţionate în poliţa de asigurare (începerea asigurării), însă nu înainte 
de data încheierii contractului de asigurare (emiterea poliţei de 
asigurare) şi nu înainte de achitarea ratei iniţiale a primei de asigurare. 



 

 

 

(2) Protecţia prin Asigurarea suplimentară pentru intervenţii 
chirurgicale ca urmare a unui accident va înceta la ora 24.00 a datei de 
încetare stipulate în poliţa de asigurare (sfârşitul contractului de 

asigurare), la data decesului Asiguratului sau la data încetării în orice 
mod a contractului de asigurare, conform prevederilor acestuia sau ale 
legii. 
Articolul 7. Durata Asigurării suplimentare pentru intervenţii 

chirurgicale ca urmare a unui accident 
Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a 
unui accident se poate încheia pe aceeaşi durată ca şi Asigurarea de 
bază sau pe orice altă perioadă mai mică decât aceasta, dar nu mai 

puţin de un an contractual, cu condiţia respectării prevederilor 
articolului 4 de mai sus. 
Articolul 8. Raportul dintre Asigurarea de bază şi Asigurarea 
suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui 

accident 
(1) Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a 
unui accident este o asigurare suplimentară care nu poate fi încheiată 
independent de o Asigurare de bază. Dacă protecţia prin Asigurarea 

de bază încetează, protecţia prin Asigurarea suplimentară pentru 
intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident încetează şi ea. 
(2) Prin repunerea în vigoare a Asigurării de bază se reia şi protecţia 
prin Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a 

unui accident. 
(3) Transformarea Asigurării de bază într-un contract liber de plata 
primelor de asigurare duce la întreruperea automată a Asigurării 
suplimentare pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident. 

Articolul 9.Primele de asigurare 
(1) Primele de asigurare aferente Asigurării suplimentare pentru 
intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident se calculează ca 
procent din suma asigurată. 

(2) Procentul aplicat sumei asigurate aferente Asigurării suplimentare 
pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident, în condiţiile în 
care nu se modifică circumstanţele riscului, este egal pe tot parcursul 
Asigurării suplimentare pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui 

accident. 
(3) Primele de asigurare plătite de Contractant pentru Asigurarea 
suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident 
trebuie să se încadreze între limita minimă şi limita maximă stabilită de 

Asigurător. 
(4) Prima de asigurare aferentă Asigurării suplimentare pentru 
intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident va avea aceeaşi 
frecvenţă de plată şi se va achita împreună cu prima aferentă 

Asigurării de bază la aceeaşi dată scadentă. 
(5) Informaţiile menţionate la punctele (3) şi (4) de mai sus vor fi 
aduse la cunoştinţă Contractantului la completarea cererii de asigurare 
sau la completarea formularului pus la dispoziţie de către Asigurător la 

aniversarea Asigurării de bază. 
(6) În cazul plăţii primelor de asigurare în rate subanuale, din plata 
oricăror indemnizaţii de asigurare, Asigurătorul va reţine, pentru 
Asigurat diferenţele de prime necesare întregirii primei anuale de 

asigurare. 
Articolul 10. Suma asigurată/ Indemnizaţia de asigurare 
(1) Suma asigurată pentru Asigurarea suplimentară pentru intervenţii 

chirurgicale ca urmare a unui accident este aleasă de către 
Contractant şi este menţionată în poliţa de asigurare. 
(2) Pentru Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca 
urmare a unui accident, Asigurătorul va achita o indemnizaţie de 

asigurare proporţională cu gravitatea intervenţiei chirurgicale. 
(3) Pentru Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca 
urmare a unui accident, Asigurătorul va achita indemnizaţia de 
asigurare doar dacă Asiguratul a fost internat în prealabil într-un Spital 

în calitate de Pacient internat pentru o perioadă continuă de minim 48 
de ore ca urmare a accidentului care a dus la efectuarea intervenţiei 
chirurgicale. 

(4) Valoarea indemnizaţiei de asigurare se calculează prin aplicarea 
procentului corespunzător intervenţiei chirurgicale suferite la valoarea 
sumei asigurate aferentă Asigurării suplimentare pentru intervenţii 

chirurgicale ca urmare a unui accident. Procentele aferente 
intervenţiilor chirurgicale sunt menţionate în anexă la prezentele 
Condiţii speciale de asigurare, anexă întocmită pe baza clasificării 
stabilite de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

(5) În cazul în care intervenţia chirurgicală ca urmare a unui accident 
suferită de Asigurat nu este prevăzută în anexa la prezentele Condiţii 
speciale de asigurare, procentul aplicat va fi cel al unei intervenţii 
chirurgicale considerate de către experţii medicali ai Asigurătorului ca 

fiind de aceeaşi gravitate. 
(6) Dacă în urma producerii unui accident, Asiguratul a suferit o 
intervenţie chirurgicală în cadrul căreia se efectuează mai multe 
proceduri chirurgicale dintre cele menţionate în anexa la prezentele 

Condiţii speciale de asigurare, Asigurătorul va achita doar indemnizaţia 
corespunzătoare procedurii chirurgicale cu procentul cel mai mare. 
(7) Pe parcursul unui an contractual, Asigurătorul va plăti maxim 
100% din valoarea sumei asigurate aferente Asigurării suplimentare 

pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident, indiferent de 
numărul de intervenţii chirurgicale efectuate. 
(8) În cazul producerii evenimentului asigurat, Asigurătorul va plăti 
indemnizaţia de asigurare aferentă Asigurării suplimentare pentru 

intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident independent de plata 
oricăror alte indemnizaţii aferente contractului. 
Articolul 11. Participarea la profit 
Pentru Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca 

urmare a unui accident nu este posibilă participarea la profitul realizat 
de Asigurător. 
Articolul 12. Protecţia împotriva inflaţiei (indexarea automată) 
(1) În cazul în care Asigurarea de bază s-a contractat în baza 

condiţiilor speciale de indexare automată, suma asigurată, respectiv 
prima de asigurare pentru Asigurarea suplimentară pentru intervenţii 
chirurgicale ca urmare a unui accident se vor indexa în aceleaşi 
condiţii. 

(2) În cazul în care, pe perioada valabilităţii contractului de asigurare, 
Contractantul renunţă la indexarea automată pentru Asigurarea de 
bază, această opţiune se aplică automat şi pentru Asigurarea 
suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident. 

(3) Pentru Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca 
urmare a unui accident indexarea automată nu este posibilă în ultimii 
doi ani contractuali. 
Articolul 13. Contract liber de plata primelor de asigurare. 

Valoarea de răscumpărare 
(1) Pentru Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca 
urmare a unui accident nu există posibilitatea transformării într-un 

contract liber de plata primelor de asigurare. 
(2) Pentru Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca 
urmare a unui accident nu există valoare de răscumpărare. 

 

Capitolul V. Reglementări privind încetarea Asigurării 
suplimentare pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui 
accident 
Articolul 14. Denunţarea Asigurării suplimentare pentru 

intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident 



 

 

(1) Contractantul poate denunţa Asigurarea suplimentară pentru 

intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident la fiecare aniversare a 
contractului de asigurare, în cazul în care Asigurarea suplimentară 
pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident este încheiată 
pe o perioadă mai mare de un an, prin notificarea scrisă a 

Asigurătorului prin căile de comunicare puse la dispoziție de acesta. 
(2) Asiguratorul poate denunţa Asigurarea suplimentară pentru 
intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident la fiecare aniversare 
a contractului de asigurare, în cazul în care Asigurarea suplimentară 

pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident este încheiată 
pe o perioadă mai mare de un an, prin notificarea scrisă a 
Contractantului prin căile de comunicare puse la dispoziție de acesta 
(3) În situaţia menţionată la punctul (1) și (2) de mai sus, începând cu 

data aniversării contractului de asigurare protecţia prin Asigurarea 
suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident 
încetează. 
(4) Denunţarea Asigurării suplimentare pentru intervenţii chirurgicale 

ca urmare a unui accident eliberează Asigurătorul de orice obligaţie de 
plată pentru aceasta. 
(5) Denunţarea Asigurării suplimentare pentru intervenţii chirurgicale 
ca urmare a unui accident nu afectează în niciun fel Asigurarea de 

bază. 
Articolul 15. Alte motive de încetare a Asigurării suplimentare 
pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident 
În cazul atingerii limitelor maxime de vârstă enunţate la Articolul 4 de 

mai sus, Asigurarea suplimentară pentru intervenţii chirurgicale ca 
urmare a unui accident încetează automat pentru persoana 
respectivă, începând cu aniversarea imediat ulterioară a contractului. 

 

Capitolul VI. Alte dispoziţii 
Articolul 16. Prevederi finale 
(1) Prezentele Condiţii speciale de asigurare au fost aprobate de către 
Directoratul SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A.. 

(2) Aceste condiții speciale de asigurare se aplică contractelor de  
asigurare în vigoare de la data de 1 Noiembrie 2021. 

 



 

 

 
 

 

ANEXA NR. 1 

LISTĂ INTERVENŢII CHIRURGICALE: PROCENTE APLICATE ÎN CALCULUL INDEMNIZAŢIILOR 

 
Categoria A: 100 % din suma asigurată 

1. Transplant pulmonar, cardiac, hepatic 4. Înlocuirea valvelor inimii (protezarea valvulară) 

2. Anastomoze (bypass) pentru revascularizarea 
cordului 

5. Excizia unei leziuni a inimii 

3. Revascularizarea inimii prin implant arterial 6. Asistarea mecanica a circulaţiei 

 

Categoria B: 60 % din suma asigurată 

1. Craniotomia, ventriculostomia 13. Laringectomia radicală 

2. Incizia creierului şi a meningelui, refacerea meningelor 

cerebrale 

14. Pneumonectomia, lobectomia pulmonară (rezecţia 

pulmonară lobară) 

3. Intervenţii pe talamus şi globus pallidus 15. Transplant de măduvă osoasă 

4. Cordotomia (mielotomia) 16. Excizie de ganglion limfatic regional 

5. Intervenţii pe cord deschis 17. Anastomoze venoase intra-abdominale 

6. Valvuloplastia cardiacă (fără înlocuire) 18. Gastrectomia radicală 

7. Reconstituiri de valvă sau sept cardiac (cu sau fără proteze) 
19. Lobectomia ficatului; excizii sau extirpări locale ale căilor 
biliare 

8. Indepărtarea unor obstrucţii ale arterelor coronare; 

endarterectomia coronară 

20. Incizia, excizia şi ocluzia de vase intracraniene, toracice 
(inclusiv arterele sistemice şi artera pulmonară) şi artere 
abdominale 

9. Pericardiectomia 21. Colectomia totală 

10. Histerectomia abdominală radicală 
22. Pancreatoduodenectomia radicală, transplantul de 

pancreas 

11. Evisceraţia pelviană (pelvectomia) 23. Cistectomia totală, reconstituirea vezicii urinare 

12. Mastectomia radicală extinsă 24. Transplantul de rinichi 

 

Categoria C: 40 % din suma asigurată 

1. Cranioplastia 33. Refacerea peretelui toracic; operaţii pe Diafragm 

2. Şuntul ventricular extracranian 34. Intervenţii pe cord închis; pericardiotomie 

3. Laminectomia, ablaţia sau distrugerea măduvei spinării şi 
meningelor acesteia 

35. Excizia radicală a ganglionilor limfatici cervicali; intervenţii 
pe canalul toracic 

4. Secţionarea aderenţelor la nivelul măduvei spinării sau ale 
rădăcinilor nervilor 

36. Excizia locală sau distrugerea unei leziuni a esofagului, 
excizii ale esofagului 

5. Intervenţii plastice pe măduva spinării 37. Esofagotomia, esofagostomia, esofagomiotomia 

6. Secţionarea rădăcinii nervoase intraspinale 38. Anastomoza esofagului (intratoracică sau antesternală) 

7. Simpatectomia cervicală, toracică 39. Excizia sau extirparea unei leziuni a stomacului 

8. Intervenţii pe glanda hipofiză, inclusiv hipofizectomia 40. Reconstituirea căilor biliare 

9. Tiroidectomia completă 41. Piloromiotomia, piloroplastia 

10. Timectomia 42. Vagotomia 

11. Transplantarea unui muşchi ocular 43. Gastroenterostomia (fără gastrectomie) 

12. Îndepărtarea prin incizie a corpilor străini localizaţi la polul 

posterior 

44. Gastrectomia parţială cu anastomoză la esofag, duoden 

sau la jejun 

13. Eviscerarea globului ocular,exenteraţia orbitei, refacerea 

orbitei 

45. Excizia sau extirparea locală a pancreasului; 

pancreatectomia parţială sau totală 



 

 

 
 

14. Inserţia unui implant în orbită; inserţia de lentile protetice 46. Drenajul intern / marsupializarea chistului pancreatic 

15. Reconstituirea canalului auditiv extern 47. Excizia parţială a intestinului gros 

16. Miringoplastia; reconstituirea timpanului; refacerea 
timpanului 

48. Intervenţii pe rect şi ţesutul perirectal; eliberarea din 
aderenţe 

17. Rezecţia nasului 49. Excizia ori extirparea locală a rinichiului 

18. Refaceri şi intervenţii plastice ale nasului 50. Nefrectomia parţială sau totală 

19. Glosectomia radicală sau totală 51. Reconstituirea ureterului; derivarea urinei în intestin 

20. Refacerea limbii şi glosoplastia 52. Cistectomia parţială 

21. Refacerea plastică a cavităţii bucale, plastia de boltă 53. Orhidectomia bilaterală 

22. Excizia sau distrugerea unei leziuni a faringelui,intervenţie 
plastică pe faringe 

54. Ovarectomia bilaterală, salpingectomia totală bilaterală, 
salpingo-ovarectomia bilaterală 

23. Excizia sau distrugerea unor leziuni ale laringelui; excizia 
unei leziuni a epiglotei; despicarea corzilor vocale 

55. Histerectomia subtotală sau radicală (vaginală sau 
abdominală) 

24. Laringectomia parţială sau completă; refacerea laringelui 56. Mastectomia simplă extinsă, completă, radicală 

25. Refaceri sau intervenţii plastice pe trahee 57. Extirparea şi reconstituirea mandibulei 

26. Excizia sau extirparea unei leziuni bronhice; rezecţia 
bronhică 

58. Reducerea deschisă a fracturii de orbită cu grefă sau 
implant 

27. Excizia şi extirparea unei leziuni pulmonare 
59. Reducerea deschisă a fracturilor cu fixare internă, placă, 
broşe, fixator extern 

28. Rezecţia segmentară pulmonară 60. Sinostoza vertebrală 

29. Refaceri şi intervenţii plastice pe plămâni şi bronhii 61. Artroplastia umărului sau a genunchiului 

30. Endarterectomia; tromboendarterectomia; intervenţii pe 
carotidă 

62. Dezarticulaţia umărului şi amputaţia scapulotoracică 

31. Incizia, excizia şi ocluzia de vase extracraniene şi ale 
gâtului 

63. Amputaţia abdominopelviană, ileoabdominală şi dezarti- 
culaţia şoldului; proteza totală a şoldului 

32. Excizia sau extirparea unor leziuni mediastinale 64. Amputaţia coapsei şi dezarticulaţia genunchiului 

 

Categoria D: 20 % din suma asigurată 

1. Excizia unei leziuni a craniului; drenajul prin şunt al spaţiului 
subarahnoidian 

48. Anastomozarea vezicii biliare sau a căilor biliare; intervenţii 
pe sfincterul lui Oddi 

2. Ablaţia sau sutura nervului; îndepărtarea aderenţelor şi 

decompresia nervului; transpoziţia de nerv 

49. Excizia sau distrugerea peritoneului; secţionarea de 

aderenţe peritoneale 

3. Secţionarea unui nerv simpatic sau ganglion; 
simpatectomia; splanhnicotomia 

50. Intervenţii în regiunea abdominală: îndepărtarea de corpi 
străini din cavitatea abdominală 

4. Grefă de nervi, neuroplastii 51. Cura herniei diafragmatice 

5. Paratiroidectomia parţială sau completă; suprarenalectomia 
(bilaterală sau parţială) 

52. Pielotomia şi pielostomia; ureterotomia, 
ureterectomia;meatotomia ureterală; plicaturarea joncţiunii 
uretrovezicale 

6. Lobectomia tiroidiană unilaterală; tiroidectomii parţiale 
53. Uretrotomia externă; excizii sau extirpări ale uretrei; 
suspensia retropubiană a uretrei; reconstituirea uretrei 

7. Extirparea glandei lacrimale sau a unei leziuni a acesteia; 
refacerea canaliculelor şi a punctelor lacrimale 

54. Cistostomia; excizia sau extirparea transuretrală a vezicii; 
intervenţii asupra muşchilor ridicători 

8. Excizia sau distrugerea pleoapei 55. Nefropexia; uretero-ileostomia cutanată 

9. Excizia muşchiului ocular sau tendonului cu recesia sau 
avansarea muşchiului 

56. Prostatectomia transuretrală, suprapubiană sau 
retropubiană 

10. Transplantul de cornee 57. Incizia sau excizia ţesutului periprostatic; incizia prostatei 

11. Scăderea tensiunii intraoculare 58. Intervenţii pe veziculele seminale 



 

 

 
 

12. Excizia sau distrugerea unei leziuni corneene; sutura 
corneei; distrugerea unei leziuni a retinei sau coroidei 

59. Excizia sau distrugerea de leziuni scrotale; refacerea 
scrotului şi a vaginalei 

13. Distrugerea de leziuni ale irisului, corpului ciliar sau sclerei; 

iridoplastia; scleroplastia 

60. Orhidopexia; orhidectomia unilaterală; reconstituirea 

testiculelor 

14. Indepărtarea corpilor străini din cristalin prin incizie 61. Excizia sau extirparea leziunilor testiculare 

15. Discizia capsulei şi capsulotomia 62. Cura chirurgicală a varicocelului şi a hidrocelului 

16. Extracţia cristalinului; evacuarea maselor; intervenţii pe 
vitros; enucleaţia globului ocular; orbitotomia 

63. Excizia de leziuni ale cordonului spermatic şi epididimului; 
sutura cordonului spermatic 

17. Mobilizarea scăriţei; stapedectomia; secţionarea de ţesut 

otosclerotic; remobilizarea 

64. Reconstituire cordon, deferent sau epididimi; transplantarea 

cordonului spermatic şi epididimului 

18. Incizia mastoidei şi urechii medii; mastoidectomia; 
fenestrarea, incizia sau distrugerea urechii interne 

65. Excizii sau extirparea locală a penisului; reconstituiri şi 
operaţii plastice pe penis 

19. Corectarea chirurgicală a pavilionului urechii 66. Vasotomia; vasectomia 

20. Rezecţia submucoasă a septului nazal; reconstituirea 
sinusurilor nazale 

67. Excizia parţială a ovarului; ovarectomia unilaterală; 
reconstituirea ovarului 

21. Excizia sau distrugerea de leziuni ale nasului; reducerea 
deschisă a fracturii oaselor nazale 

68. Salpingo - ovarectomia unilaterală; Salpingectomia totală 
unilaterală 

22. Excizia unei leziuni a glandei salivare; refacerea canalului 

de excreţie al glandei salivare 

69. Distrugerea sau ocluzionarea endoscopică a trompelor, 

bilateral 

23. Adenoidectomia; tonsilectomia; adenoidectomie cu 
tonsilectomie 

70. Excizia sau distrugerea unor leziuni ale uterului; intervenţii 
reparatorii uterine 

24. Glosectomia parţială; rezecţia de palat 71. Amputarea colului uterin 

25. Pneumotomia; eliberarea din aderenţe a plămânului şi 
peretelui toracic 

72. Excizia sau distrugerea locală a vaginului; reconstituirea 
vaginului 

26. Excizia sau distrugerea locală a traheei 73. Obliterarea sau excizia totală a vaginului 

27. Implantul de pacemaker cardiac 74. Vulvectomia radicală (cu limfadenectomie inghinală) 

28. Excizia sau extirparea de leziuni ale peretelui toracic; 
pleurectomia; colapsul chirurgical al pulmonului; toracoplastii 

75. Ostectomia parţială a oaselor masivului facial, cu excepţia 
mandibulei 

29. Incizia, excizia şi ocluzia de vase: vasele membrelor sau 
vene abdominale 

76. Excizia sau extirparea de leziuni ale oaselor feţei; rezecţia 
osoasă totală; reducere deschisă fracturi masiv facial 

30. Rezecţia de vase cu înlocuire sau reanastomoză; sutura de 
vase 

77. Atroplastia temporo-mandibulară 

31. Plicaturarea venei cave; filtru antiembolic; ligaturarea venei 
cave inferioare 

78. Osteotomia corectoare; rezecţia osoasă segmentară; grefa 
osoasă 

32. Simpatectomia periarterială; decorticarea şi denervarea 
unei artere 

79. Fixarea internă a osului (fără reducerea fracturii) 

33. Bypass cardio-pulmonar extra corporeal (C.E.C.) cu inimă 
şi plămâni artificiali 

80. Reducerea deschisă a fracturii (fără fixare internă); 
reducerea deschisă a unei luxaţii 

34. Excizia simplă a structurilor limfatice; excizia de higroma 
chistică; excizia de ganglion limfatic 

81. Excizia sau ablaţia leziunilor articulare; Secţionarea 
capsulei articulare, ligamentelor sau cartilajelor 

35. Gastrotomia, enterotomia, splenotomia; splenectomia 82. Excizia discului intervertebral 

36. Sutura ulcerului gastric sau duodenal în situ 83. Sinovectomia articulară 

37. Cardioplastia; reducerea volvulusului gastric 84. Artrodeza 

38. Excizii sau extirpări de leziuni ale intestinului subţire; 
izolarea unui segment intestinal 

85. Excizia de leziuni ale muşchilor, tendoanelor, fasciei, bursei 

39. Colostomia; alte enterostomii; exteriorizarea intestinului; 
ileostomia 

86. Transplantarea sau reconstituirea muşchilor şi tendoanelor; 
intervenţii plastice pe muşchi, tendon şi fascie 

40. Excizii sau distrugeri de leziuni ale intestinului gros; 
anastomoză intestin subţire la intestin subţire sau gros 

 
87. Artroplastii ale mâinii, piciorului şi degetelor 

41. Reconstituiri ale intestinului: închiderea unei fistule sau a 

unui ulcer perforat 
88. Intervenţie plastică la mână cu grefă sau implant 



 

 

 
 

42. Excizia sau distrugerea locală a rectului; proctotomia; 
proctostomia 

89. Amputatia şi dezarticulaţia degetelor mâinii; reconstituirea 
policelui 

43. Excizia rectului cu intubaţie abdominointrasfincteriană 90. Dezarticulaţia cotului şi amputaţia braţului 

44. Reconstituirea rectului sau a anusului 91. Amputatia antebraţului şi mâinii 

45. Hepatotomia; excizia sau extirparea locală a ficatului; 
reconstituirea ficatului 

92. Amputaţia membrului inferior; amputaţia şi dezarticulaţia 
piciorului 

46. Incizia căilor biliare, in vederea îndepărtării obstrucţiei prin 
calcul, strictură sau tumoră 

93. Reimplantarea piciorului sau a degetelor (membru superior 
sau inferior) 

47. Colecistostomia; colecistectomia; îndepărtarea unui 
dispozitiv protetic din căile biliare 

94. Intervenţii plastice pe buză şi gura externă 

 

Categoria E: 10 % din suma asigurată 

1. Extirparea unei leziuni a căilor lacrimale; extracţia unui 
calcul; extirparea sacului lacrimal 

17. Refaceri ale peretelui abdominal şi peritoneului; sutura 
peretelui abdominal şi peritoneului 

2. Dacriocistorinostomia; conjunctivorinostomia 
18. Cura unui cistocel şi rectocel; refaceri ale vulvei şi 

perineului 

3. Operaţii pe cantus şi tarsus; blefarorafia 19. Conizaţia colului uterin; dilataţia şi chiuretajul uterin 

4. Miotomia şi tenotomia muşchilor oculari; secţionarea 
aderenţelor unui muşchi ocular 

20. Nefrotomia şi nefrostomia; cura chirurgicală a stricturilor 
uretrale 

5. Excizia unei leziuni a conjunctivei; conjunctivoplastia; sutura 
conjunctivei 

21. Ovarotomia; salpingotomia; eliberarea din aderenţe a 
ovarului şi trompei 

6. Eliberarea din aderenţe a conjunctivei şi pleoapei 22. Incizia vaginului; culdocenteza 

7. Indepărtarea corpilor străini localizaţi la nivelul polului 
anterior prin incizie 

23. Excizia locală de leziuni ale sânului; intervenţii pe 
mamelonul sânului 

8. Excizia sau extirparea unei leziuni a urechii externe 24. Amputaţia şi dezarticulaţia degetelor piciorului 

9. Turbinectomia; sinusotomie şi sinusectomie frontală 25. Reducerea deschisă a decolării epifizare 

10. Drenajul lojelor feţei şi planşeului bucal; incizia supuraţiilor 

palatului 

26. Ablaţia dispozitivelor de fixare internă a materialelor de 

osteosinteză 

11. Intervenţii pe luetă; excizia amigdalei linguale; excizia 
bontului amigdalian 

27. Revizuirea bontului de amputaţie 

12. Traheostomia (temporară sau permanentă); bronhotomia 28. Incizia sau excizia sinusului pilonidal 

13. Incizii ale structurilor limfatice; limfadenectomia; 
limfangiotomia; incizii pentru higroma chistică 

29. Excizia radicală a unei leziuni cutanate; excizia locală sau 
distrugerea de piele şi ţesut subcutanat 

14. Apendicectomia 30. Excizia de piele pentru grefă; grefă liberă cutanată a mâinii 

15. Incizii sau excizii pentru fistule anale; excizii sau distrugeri 
locale ale anusului; hemoroidectomia 

31. Tăierea şi prepararea de lambou sau grefă pediculară; 
prinderea la altă zonă a lamboului sau a grefei pediculate 

16. Cura herniei inghino-femurale, ombilicale sau ale altor 
hernii ale peretelui abdominal anterior 

32. Prinderea pe mână a unei grefe cu lambou 

 


