
Instructiuni privind completarea si transmiterea SMDP – datele aferente pacientilor externati 

incepand cu luna ianuarie 2014 

 

1. Spitalele vor transmite datele cu aplicatia DRGNational  v.2014 sau cu alte aplicatii care sa 

respecte formatul SMDP transmis de MS pentru 2014, postat la 

http://www.drg.ro/index.php?p=resurse&s=2014. Orice alt format , sau formatul din 

aplicatiile 2013 de raportare nu va putea fi preluat si prelucrat in baza de date DRGNational 

2. Toate aplicatiile de raportare trebuie sa respecte nomenclatoarele postate la aceeasi 

adresa de mai sus 

3. Spitalele sunt rugate sa citeasca instructiunile de completare a FOCG, campurilor din 

aplicatie si manualelor de instalare a aplicatiei DRGNational 2014 integral, inainte de a 

transmite datele la SNSPMPDSB 

4. Spitalele sunt rugate sa astepte confirmarea importului datelor lunii ianuarie prin email de 

la SNSPMPDSB. Neprimirea confirmarii in 48 de ore maxim impune contactarea de urgenta 

a SNSPMPDSB, la adresa de email dateclinice.drg@snspms.ro 

5. Precizari privind completarea greutatii la nastere si internare 

 

Greutatea la nastere se completeaza obligatoriu pentru nou nascuti  

Greutatea la internare se completeaza obligatoriu pentru copiii sub 1 an, deci  implicit si pentru nou 

nascuti (conform ordinului 1503/2013) 

In cazul nou nascutului (0-28 zile) pentru care data nasterii =data internarii, adica s-a nascut in 

episodul de spitalizare curent, greutatea la nastere = greutatea la internare. 

Pentru copiii mai mari de 28 de zile greutatea la nastere nu se completeaza. 

Pentru copiii mai mari de 1 an greutatea la internare nu se competeaza. 

 

 

6. Precizari privind setarea sectiilor de cronici- ca urmare a unor instructiuni privind tipul de 

finantare primite de la CNAS 

 

Atentie: completarea tipului de finantare a sectiei  este responsabilitatea spitalului, inregistrarea 

unor valori eronate determinand primirea unor rapoarte de activitate inadecvate 

 

Sectiile de cronici sunt listate mai jos. 



A. Sectii de cronici platite prin tarif mediu pe zi de spitalizare  in functie de durata medie de 

spitalizare-. Pentru aceste sectii,  tip finantare sectie nu se completeaza in aplicatia 

DRGNational/setari spital/lista sectii (se lasa blank) 

Boli profesionale (1041) 

Cronici (1061) 

Geriatrie şi gerontologie (1121) 

 Medicina muncii (1181)  

Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272) 

Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.1) 

Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.2) 

Pediatrie cronici (1282) 

Pneumoftiziologie (1301) 

 Pneumoftiziologie pediatrică (1302) 

Psihiatrie cronici (1333)* 

 Psihiatrie cronici (1333.2)* 

 Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371) 

Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372) 

Recuperare medicală - cardiovasculară (1383) 

Recuperare medicală neurologie (1393) 

Recuperare medicală (1393_REC) 

Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403) 

Recuperare medicală - respiratorie (1413) 

Recuperare neuropsihomotorie (1423) 

B. Sectii de cronici decontate prin tarif pe zi de spitalizare în funcţie de numărul de zile efectiv 

realizate- se seteaza tip finantare sectie=zile efective in aplicatia DRGNational/setari 

spital/lista sectii 

Neonatologie (prematuri) - cod 1222 

 Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III (1222.2) 

Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II (1222.1)  



Psihiatrie cronici (lungă durată) (1333.1)  

Îngrijiri paliative (1061_PAL)  

Secţii sanatoriale (1473) 

 

C. numai pentru sectiile reorganizate prin HG 261/2000, se completeaza tip 

finantare=reorganizate in aplicatia DRGNational/setari spital/lista sectii 


