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MORFOLOGIA TUMORILOR 
A treia ediţie a Clasificării Internaţionale a Maladiilor pentru 
Oncologie (ICD-O) a fost publicată în 2000. Ea conţine o 
nomeclatură codificată pentru morfologia tumorilor, care 
este reprodusă aici pentru cei care doresc să o folosească 
împreună cu Capitolul II. 

Numerele codurilor morfologice sunt compuse din cinci 
caractere; primele patru identifică tipul histologic al tumorii 
şi al cincilea, urmând după bară sau făcând parte din corpul 
codului, indica comportamentul sau. Caracterul pentru codul 
de comportament este după cum urmează: 

/0 Benign 

/1 Incert dacă este benign sau malign 
 Malignitate bordeline1 
 Potenţial malign redus1 
 Potential malign incert 

/2 Carcinom in situ 
 Intraepitelial 
 Neinfiltrativ 
 Neinvaziv 

/3 Malign, situs primar 

/6 Malign, situs metastatic 
 Malign, situs secundar 

/9 Malign, incert dacă este primar sau 
metastatic 

În nomenclatura dată aici, numerele codurilor morfologice 
includ codul de comportament adecvat cu tipul histologic al 
tumorii ; acest cod de comportament ar trebui să fie schimbat 
dacă alte informaţii raportate îl fac adecvat. De exemplu, 
cordomul este presupus a fi malign si de aceea îi este alocat 
numărul de cod M9370/3; termenul 'cordom benign' ar 
trebui, totuşi, să fie codificat la M9370/0. Similar, 
adenocarcinomul cu extindere superficială  (M8143/3) ar 
trebui să fie codificat la M8143/2 atunci când este descris ca  
'neinvaziv', şi melanomul (M8720/3), atunci când este 
descris ca 'secundar', ar trebui să fie codificat la M8720/6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Exceptând chistadenom al ovarului la M844–M849, care sunt 
considerate a fi maligne. 

Următoarul tabel arată corespondenţa dintre codul de 
comportament şi diferitele secţiuni ale Capitolului II: 

 
Cod de                                     Categorii 
comportament                                    Capitolul II 
 
/0 Tumori maligne                             D10–D36 
/1 Tumori cu comportament              D37–D48 
 incert şi necunoscut 
/2 Tumori in situ                                D00–D09 
/3 Tumori maligne, declarate       }    C00–C76 
 sau presupuse a fi primare      }    C80–C96 
/6 Tumori maligne, declarate 
 sau presupuse a fi secundare       C77–C79 
 
 
Caracterul /9 de comportament din ICD-O nu este 
aplicabil în contextul ICD, atâta timp cât toate tumorile 
maligne sunt presupuse a fi primare (/3) sau secundare 
(/6), ţinând cont de alte informaţii din foaia medicală. 
 
Numai primul termen listat din tot nomeclatorul 
morfologic al ICD-O apare la fiecare număr de cod în 
lista dată aici. Totuşi, Indexul Alfabetic include toate 
sinonimele precum şi numerele altor descrieri 
morfologice care probabil pot fi întâlnite în foile 
medicale dar omise din ICD-O ca depăşite sau 
indezirabile. 
 
Unele tipuri de tumori sunt specifice anumitor localizări 
sau tipuri de ţesut. De exemplu, nefroblastomul 
(M8960/3), prin definiţie, întotdeauna apare la rinichi; 
carcinomul hepato-celular (M8170/3) este întotdeauna 
cu localizare primară la ficat; şi carcinomul bazocelular 
(M8090/3) de obicei apare pe piele. Pentru asemenea 
termeni codul adecvat din Capitolul II a fost adăugat în 
paranteze în nomenclator. Astfel nefroblastomul este 
urmat de codul pentru tumoră malignă al rinichiului 
(C64). Pentru carcinomul bazocelular codul pentru 
tumora malignă a pielii (C44.-) este dat cu al patrulea 
caracter lăsat deschis. Ar trebui folosit al patrulea 
caracter adecvat pentru localizarea raportată. Codurile 
din Capitolul II acordate termenilor morfologici ar trebui 
să fie folosite atunci când localizarea tumorii nu este 
dată în diagnostic. Codurile de la Capitolul II nu pot fi 
alocate multor termeni morfologici deoarece tipul 
histologic poate apărea la mai mult decît un organ sau 
tip de ţesut. De exemplu, « Adenocarcinom NOS » 
(M8140/3) nu poate primi un cod de la Capitolul II 
deoarece el nu poate avea localizare primară la mai 
multe organe diferite. 
 
Ocazional, o problemă apare atunci când o localizare 
dată la un diagnostic este diferită de localizarea 
indicată prin codul specific al respectivei localizări. În 
această situaţie, codul dat la Cpitolul II ar trebui să fie 
ignorat şi codul adecvat ar trebui să fie folosit pentru 
localizarea inclusă în diagnostic. De exemplu, C50.- 
(sân) este adăugat la termenul morfologic Carcinom 
ductal infiltrativ (M8500/3), deoarece acest tip de 
carcinom apare de obicei la sân. Totuşi, dacă termenul 
« Carcinom ductal infiltrativ » este folosit pentru un 
carcinom primar apărut la pancreas, codul corect ar fi 
C25.9 (Pancreas, nespecificat). 
Pentru tumorile ţesutului limfoid, hematopoietic şi 
înrudite (M959-M998) sunt date codurile relevante de 
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la C81-C96 şi D45-D47. Aceste coduri de la Capitolul II 
ar trebui să fie folosite independent de localizarea 
declarată a neoplasmului. 
 
O dificultate de codificare apare câteodată atunci când 
un diagnostic morfologic cuprinde două adjective de 
calificare având două numere de cod diferite. Un 
exemplu este « carcinom epidermoid cu celule 
tranziţionale ». « Carcinomul cu celule tranziţionale 
NOS » este codificat la M8120/3 şi « carcinomul 
epidermoid NOS » este codificat la M8070/3. În 
asemenea situaţii, ar trebui folosit un număr mai de sus 
din listă (M8120/3 în acest exemplu), deoarece este 
mai specific. Pentru alte informaţii despre codificarea 
morfologică vezi Standardele Codificării Australiene.  

NOMENCLATURA CODURILOR PENTRU 
MORFOLOGIA NEOPLASMELOR 
 M800 Neoplasm, NOS 
 M8000/0 Neoplasm, benign 
 M8000/1 Neoplasm, incert dacă este benign 

sau malign 
⊗ M8000/2 Neoplasm, malign, in situ 
 M8000/3 Neoplasm, malign 
 M8000/6 Neoplasm, metastatic 
 M8000/9 Neoplasm, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8001/0 Celule tumorale, benigne 
 M8001/1 Celule tumorale, incert dacă sunt 

benigne sau maligne 
 M8001/3 Celule tumorale, maligne 
⊗ M8002/1 Tumoră malignă, celule mici, incert 

dacă este benignă sau malignă 
⊗ M8002/2 Tumoră malignă, celule mici, in situ 
 M8002/3 Tumoră malignă, celule mici 
⊗ M8002/6 Tumoră malignă, celule mici, 

metastatice 
⊗ M8002/9 Tumoră malignă, celule mici, incert 

dacă este primară sau metastatică 
⊗ M8003/1 Tumoră malignă, celule mari, incert 

dacă este benignă sau malignă  
⊗ M8003/2 Tumoră malignă, celule mari, in situ 
 M8003/3 Tumoră malignă, celule mari, 
⊗ M8003/6 Tumoră malignă, celule mari, 

metastatică 
⊗ M8003/9 Tumoră malignă, celule mari, incert 

dacă este primară sau metastatică 
⊗ M8004/0 Tumoră a celulelor fusiforme 
⊗ M8004/1 Tumoră malignă, celule fusiforme, 

incert dacă este benignă sau 
malignă  

⊗ M8004/2 Tumoră malignă, celule fusiforme, in 
situ 

 M8004/3 Tumoră malignă, celule fusiforme, 
⊗ M8004/6 Tumoră malignă, celule fusiforme, 

metastatică 
⊗ M8004/9 Tumoră malignă, celule fusiforme, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8005/0 Tumoră cu celule clare, NOS 
⊗ M8005/1 Tumoră cu celule clare, incert dacă 

este benignă sau malignă 

⊗ M8005/2 Tumoră cu celule clare, malignă, in 
situ 

 M8005/3 Tumoră malignă, celule clare 
⊗ M8005/6 Tumoră malignă, celule clare, 

metastatică 
⊗ M8005/9 Tumoră malignă, celule clare, incert 

dacă este primară sau metastatică 

 M801–M804 Neoplasme epiteliale, NOS 
 M8010/0 Tumoră epitelială, benignă 
⊗ M8010/1 Tumoră epitelială, incert dacă este 

benignă sau malignă 
 M8010/2 Carcinom in situ NOS 
 M8010/3 Carcinom NOS 
 M8010/6 Carcinom, metastatic NOS 
 M8010/9 Carcinomatoză 
 M8011/0 Epiteliom, benign 
⊗ M8011/1 Epiteliom, incert dacă este benign 

sau malign 
⊗ M8011/2 Epiteliom, in situ 
 M8011/3 Epiteliom, malign 
⊗ M8011/6 Epiteliom, metastatic 
⊗ M8011/9 Epiteliom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
⊗ M8012/2 Carcinom cu celule mari, in situ 
 M8012/3 Carcinom cu celule mari, NOS 
⊗ M8012/6 Carcinom cu celule mari, metastatic 
⊗ M8012/9 Carcinom cu celule mari, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8013/2 Carcinom neuroendocrin cu celule 

mari, in situ 
 M8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule 

mari 
⊗ M8013/6 Carcinom neuroendocrin cu celule 

mari, metastatic 
⊗ M8013/9 Carcinom neuroendocrin cu celule 

mari, incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8014/2 Carcinom neuroendocrin cu celule 
mari cu fenotip rabdoid, in situ 

 M8014/3 Carcinom neuroendocrin cu celule 
mari cu fenotip rabdoid 

⊗ M8014/6 Carcinom neuroendocrin cu celule 
mari cu fenotip rabdoid, metastatic 

⊗ M8014/9 Carcinom neuroendocrin cu celule 
mari cu fenotip rabdoid, incert dacă 
este primar sau metastatic 

⊗ M8015/2 Carcinom cu celule sticloase, in situ 
 M8015/3 Carcinom cu celule sticloase 
⊗ M8015/6 Carcinom cu celule sticloase, 

metastatic 
⊗ M8015/9 Carcinom cu celule sticloase, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8020/2 Carcinom, nediferenţiat, in situ 
 M8020/3 Carcinom, nediferenţiat, NOS 
⊗ M8020/6 Carcinom, nediferenţiat, NOS, 

metastatic 
⊗ M8020/9 Carcinom, nediferenţiat, NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8021/2 Carcinom, anaplazic NOS, in situ 
 M8021/3 Carcinom, anaplazic NOS 
⊗ M8021/6 Carcinom, anaplazic NOS, metastatic 



 
Morfologia tumorilor 

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002   565

⊗ M8021/9 Carcinom, anaplazic NOS, incert 
dacă este primar sau metastatic 

⊗ M8022/2 Carcinom pleomorf, in situ 
 M8022/3 Carcinom pleomorf 
⊗ M8022/6 Carcinom pleomorf, metastatic 
⊗ M8022/9 Carcinom pleomorf, incert dacă este 

primar sau metastatic 
⊗ M8030/2 Carcinom cu celule gigante şi celule 

fusiforme, in situ 
 M8030/3 Carcinom cu celule gigante şi celule 

fusiforme 
⊗ M8030/6 Carcinom cu celule gigante şi celule 

fusiforme, metastatic 
⊗ M8030/9 Carcinom cu celule gigante şi celule 

fusiforme, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8031/2 Carcinom cu celule gigante, in situ 
 M8031/3 Carcinom cu celule gigante 
⊗ M8031/6 Carcinom cu celule gigante, 

metastatic 
⊗ M8031/9 Carcinom cu celule gigante, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8032/2 Carcinom cu celule fusiforme, in situ 
 M8032/3 Carcinom cu celule fusiforme, NOS 
⊗ M8032/6 Carcinom cu celule fusiforme NOS, 

metastatic 
⊗ M8032/9 Carcinom cu celule fusiforme NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8033/1 Carcinom pseudosarcomatos, incert 
dacă este benign sau malign 

⊗ M8033/2 Carcinom pseudosarcomatos, in situ 
 M8033/3 Carcinom pseudosarcomatos 
⊗ M8033/6 Carcinom pseudosarcomatos, 

metastatic 
⊗ M8033/9 Carcinom pseudosarcomatos, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8034/1 Carcinom cu celule poligonale, incert 

dacă este benign sau malign 
⊗ M8034/2 Carcinom cu celule poligonale, in situ 
 M8034/3 Carcinom cu celule poligonale 
⊗ M8034/6 Carcinom cu celule poligonale, 

metastatic 
⊗ M8034/9 Carcinom cu celule poligonale, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8035/2 Carcinom cu celule gigante 

osteoclast-like, in situ 
 M8035/3 Carcinom cu celule gigante 

osteoclast-like 
⊗ M8035/6 Carcinom cu celule gigante 

osteoclast-like, metastatic 
⊗ M8035/9 Carcinom cu celule gigante 

osteoclast-like, incert dacă este 
primar sau metastatic  

 M8040/0 Tumoretă, benignă 
 M8040/1 Tumoretă, NOS 
⊗ M8041/2 Carcinom cu celule mici NOS, in situ 
 M8041/3 Carcinom cu celule mici NOS 
⊗ M8041/6 Carcinom cu celule mici NOS, 

metastatic 
⊗ M8041/9 Carcinom cu celule mici NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovăz 

⊗ M8042/6 Carcinom cu celule în bob de ovăz, 
metastatic 

⊗ M8042/9 Carcinom cu celule în bob de ovăz, 
incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8043/3 Carcinom cu celule mici, celule 
fusiforme 

⊗ M8043/6 Carcinom cu celule mici, celule 
fusiforme, metastatic 

⊗ M8043/9 Carcinom cu celule mici, celule 
fusiforme, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8044/3 Carcinom cu celule mici, celule 
intermediare 

⊗ M8044/6 Carcinom cu celule mici, celule 
intermediare, metastatic 

⊗ M8044/9 Carcinom cu celule mici, celule 
intermediare, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8045/3 Carcinom cu celule mici-celule mari 
⊗ M8045/6 Carcinom cu celule mici-celule mari, 

metastatic 
⊗ M8045/9 Carcinom cu celule mici-celule mari, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8046/3 Carcinim cu celule non-small 
⊗ M8046/6 Carcinim cu celule non-small, 

metastatic 
⊗ M8046/9 Carcinim cu celule non-small, incert 

dacă este primar sau metastatic 

 M805–M808 Neoplasme cu celule scuamoase 
 M8050/0 Papilom NOS 
⊗ M8050/1 Papilom, incert dacă este benign sau 

malign 
 M8050/2 Carcinom papilar in situ 
 M8050/3 Carcinom papilar NOS 
⊗ M8050/6 Carcinom papilar, metastatic 
⊗ M8050/9 Carcinom papilar NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8051/0 Papilom verucos 
⊗ M8051/1 Papilom verucos, incert dacă este 

benign sau malign 
 M8051/3 Papilom verucos NOS 
⊗ M8051/6 Papilom verucos NOS, metastatic 
⊗ M8051/9 Papilom verucos NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8052/0 Papilom cu celule scuamoase  NOS 
⊗ M8052/1 Papilom cu celule scuamoase, incert 

dacă este benign sau malign 
 M8052/2 Carcinom papilar cu celule 

scuamoase, neinvaziv 
 M8052/3 Carcinom papilar cu celule 

scuamoase 
⊗ M8052/6 Carcinom papilar cu celule 

scuamoase, metastatic 
⊗ M8052/9 Carcinom papilar cu celule 

scuamoase, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8053/0 Papilom cu celule scuamoase, 
inversat 

⊗ M8053/1 Papilom cu celule scuamoase, 
inversat, incert dacă este benign sau 
malign 
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 M8060/0 Papilomatoză scuamoasă 
⊗ M8060/1 Papilomatoză scuamoasă, incert 

dacă este benignă sau malignă 
⊗ M8070/1 Tumoră cu celule scuamoase, incert 

dacă este benignă sau malignă 
 M8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in 

situ, NOS 
 M8070/3 Carcinom cu celule scuamoase NOS 
 M8070/6 Carcinom cu celule scuamoase, 

metastatic NOS 
⊗ M8070/9 Carcinom cu celule scuamoase NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8071/2 Carcinom cu celule scuamoase, 
keratinizant, in situ 

 M8071/3 Carcinom cu celule scuamoase, 
keratinizant NOS 

⊗ M8071/6 Carcinom cu celule scuamoase, 
keratinizant, metastatic 

⊗ M8071/9 Carcinom cu celule scuamoase, 
keratinizant NOS, incert dacă este 
primar sau metastatic 

⊗ M8072/1 Tumoră cu celule scuamoase, celule 
mari, nekeratinizantă, incert dacă 
este benignă sau malignă 

⊗ M8072/2 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule mari, nekeratinizant, in situ 

 M8072/3 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule mari, nekeratinizant NOS 

⊗ M8072/6 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule mari, nekeratinizant NOS, 
metastatic 

⊗ M8072/9 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule mari, nekeratinizant NOS, 
incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8073/1 Tumoră cu celule scuamoase, celule 
mici, nekeratinizantă, incert dacă 
este benignă sau malignă 

⊗ M8073/2 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule mari, nekeratinizant, in situ 

 M8073/3 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule mari, nekeratinizant 

⊗ M8073/6 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule mari, nekeratinizant, 
metastatic 

⊗ M8073/9 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule mari, nekeratinizant, incert 
dacă este primar sau metastatic 

⊗ M8074/1 Tumoră cu celule scuamoase, celule 
fusiforme, incert dacă este benignă 
sau malignă 

⊗ M8074/2 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule fusiforme, in situ 

 M8074/3 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule fusiforme 

⊗ M8074/6 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule fusiforme, metastatic 

⊗ M8074/9 Carcinom cu celule scuamoase, 
celule fusiforme, incert dacă este 
primar sau metastatic 

⊗ M8075/1 Tumoră cu celule scuamoase, 
adenoidă, incert dacă este benignă 
sau malignă 

⊗ M8075/2 Carcinom cu celule scuamoase, 
adenoid, in situ 

 M8075/3 Carcinom cu celule scuamoase, 
adenoid 

⊗ M8075/6 Carcinom cu celule scuamoase, 
adenoid, metastatic 

⊗ M8075/9 Carcinom cu celule scuamoase, 
adenoid, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in 
situ invazie stromală discutabilă 

 M8076/3 Carcinom cu celule scuamoase, 
microinvaziv 

 M8077/2 Neoplazie intraepitelială scuamoasă, 
gradul III 

⊗ M8078/2 Carcinom cu celule scuamoase cu 
formare de corn, in situ 

 M8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu 
formare de corn 

⊗ M8078/6 Carcinom cu celule scuamoase cu 
formare de corn, metastatic 

⊗ M8078/9 Carcinom cu celule scuamoase cu 
formare de corn, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M8080/2 Eritroplazie Queyrat 
 M8081/2 Boala Bowen  
 M8082/3 Carcinom limfoepitelial 
⊗ M8082/6 Carcinom limfoepitelial, metastatic 
⊗ M8082/9 Carcinom limfoepitelial, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8083/1 Tumoră bazaloidă cu celule 

scuamoase, incert dacă este primară 
sau metastatică 

⊗ M8083/2 Carcinom bazaloid cu celule 
scuamoase, in situ 

 M8083/3 Carcinom bazaloid cu celule 
scuamoase 

⊗ M8083/6 Carcinom bazaloid cu celule 
scuamoase, metastatic 

⊗ M8083/9 Carcinom bazaloid cu celule 
scuamoase, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8084/1 Tumoră cu celule scuamoase, tip cu 
celule clare, incert dacă este benignă 
sau malignă 

⊗ M8084/2 Carcinom cu celule scuamoase, tip 
cu celule clare, in situ 

 M8084/3 Carcinom cu celule scuamoase, tip 
cu celule clare 

⊗ M8084/6 Carcinom cu celule scuamoase, tip 
cu celule clare, metastatic 

⊗ M8084/9 Carcinom cu celule scuamoase, tip 
cu celule clare, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M809–M811 Neoplasme bazocelulare 
 M8090/1 Tumoră cu celule bazale 
⊗ M8090/2 Tumoră cu celule bazale, in situ 
 M8090/3 Carcinom cu celule bazale NOS 
⊗ M8090/6 Carcinom cu celule bazale NOS, 

metastatic 
⊗ M8090/9 Carcinom cu celule bazale NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 
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⊗ M8091/2 Carcinom bazocelular superficial 
multifocal, in situ 

 M8091/3 Carcinom bazocelular superficial 
multifocal 

⊗ M8091/6 Carcinom bazocelular superficial 
multifocal, metastatic 

⊗ M8091/9 Carcinom bazocelular superficial 
multifocal, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8092/2 Carcinom bazocelular superficial 
infiltrativ, in situ 

 M8092/3 Carcinom bazocelular superficial 
infiltrativ NOS 

⊗ M8092/6 Carcinom bazocelular superficial 
infiltrativ NOS, metastatic 

⊗ M8092/9 Carcinom bazocelular superficial 
infiltrativ NOS, incert dacă este 
primar sau metastatic 

⊗ M8093/1 Tumoră bazocelulară, fibroepitalială, 
incert dacă este benignă sau malignă 

⊗ M8093/2 Carcinom bazocelular, fibroepitelial, 
in situ 

 M8093/3 Carcinom bazocelular, fibroepitelial 
⊗ M8093/6 Carcinom bazocelular, fibroepitelial, 

metastatic 
⊗ M8093/9 Carcinom bazocelular, fibroepitelial, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8094/1 Tumoră bazoscuamoasă, incert dacă 
este benignă sau malignă 

⊗ M8094/2 Carcinom bazoscuamos, in situ 
 M8094/3 Carcinom bazoscuamos 
⊗ M8094/6 Carcinom bazoscuamos, metastatic 
⊗ M8094/9 Carcinom bazoscuamos, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8095/2 Carcinom metatipic, in situ 
 M8095/3 Carcinom metatipic 
⊗ M8095/6 Carcinom metatipic, metastatic 
⊗ M8095/9 Carcinom metatipic, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn 
⊗ M8097/1 Tumoră bazocelulară, nodulară, 

incert dacă este benignă sau malignă 
⊗ M8097/2 Carcinom bazocelular, nodular, in 

situ 
 M8097/3 Carcinom bazocelular, nodular 
⊗ M8097/6 Carcinom bazocelular, nodular, 

metastatic 
⊗ M8097/9 Carcinom bazocelular, nodular, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8098/1 Tumoră bazală adenoidă, incert dacă 

este benignă sau malignă 
⊗ M8098/2 Carcinom bazal adenoid, in situ 
 M8098/3 Carcinom bazal adenoid 
⊗ M8098/6 Carcinom bazal adenoid, metastatic 
⊗ M8098/9 Carcinom bazal adenoid, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8100/0 Tricoepiteliom 
⊗ M8100/1 Tricoepiteliom, incert dacă este 

benign sau malign 
⊗ M8100/3 Tricoepiteliom, malign 
⊗ M8100/6 Tricoepiteliom, metastatic 

⊗ M8100/9 Tricoepiteliom, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M8101/0 Tricofoliculom 
⊗ M8101/1 Tricofoliculom, incert dacă este 

benign sau malign 
⊗ M8101/3 Tricofoliculom, malign 
⊗ M8101/6 Tricofoliculom, metastatic 
⊗ M8101/9 Tricofoliculom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8102/0 Trichilemom 
⊗ M8102/1 Trichilemom, incert dacă este benign 

sau malign 
 M8102/3 Trichilemocarcinom 
⊗ M8102/6 Trichilemocarcinom, metastatic 
⊗ M8102/9 Trichilemocarcinom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8103/0 Tumoră pilară 
⊗ M8103/1 Tumoră pilară, incert dacă este 

benignă sau malignă 
⊗ M8103/3 Tumoră pilară, malignă 
⊗ M8103/6 Tumoră pilară, malignă, metastatică 
⊗ M8103/9 Tumoră pilară, malignă, incert dacă 

este primară sau metastatică 
 M8110/0 Pilomatrixom NOS 
⊗ M8110/1 Pilomatrixom, incert dacă este benign 

sau malign 
 M8110/3 Carcinom pilomatrix  
⊗ M8110/6 Carcinom pilomatrix, metastatic 
⊗ M8110/9 Carcinom pilomatrix, incert dacă este 

primar sau metastatic 

 M812–M813 PAPILOAME ŞI CARCINOAME 
TRANZIŢIONALE 

 M8120/0 Papilom cu celule tranziţionale, 
benign 

 M8120/1 Papilom urotelial NOS 
 M8120/2 Carcinom cu celule tranziţionale in 

situ 
 M8120/3 Carcinom cu celule tranziţionale NOS 
⊗ M8120/6 Carcinom cu celule tranziţionale 

NOS, metastatic 
⊗ M8120/9 Carcinom cu celule tranziţionale 

NOS, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8121/0 Papilom Schneiderian NOS 
 M8121/1 Papilom cu celule tranziţionale, 

inversat NOS 
 M8121/3 Carcinom Schneiderian  
⊗ M8121/6 Carcinom Schneiderian, metastatic 
⊗ M8121/9 Carcinom Schneiderian, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8122/1 Tumoră cu celule tranziţionale, celule 

fusiforme, incert dacă este benignă 
sau malignă   

 M8122/3 Carcinom, cu celule tranziţionale, 
celule fusiforme 

⊗ M8122/6 Carcinom, cu celule tranziţionale, 
celule fusiforme, metastatic 

⊗ M8122/9 Carcinom, cu celule tranziţionale, 
celule fusiforme, incert dacă este 
primar sau metastatic 

⊗ M8123/2 Carcinom bazaloid, in situ 
 M8123/3 Carcinom bazaloid 
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⊗ M8123/6 Carcinom bazaloid, metastatic 
⊗ M8123/9 Carcinom bazaloid, incert dacă este 

primar sau metastatic 
⊗ M8124/2 Carcinom cloacogenic, in situ 
 M8124/3 Carcinom cloacogenic 
⊗ M8124/6 Carcinom cloacogenic, metastatic 
⊗ M8124/9 Carcinom cloacogenic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8130/0 Neoplasm papilar cu celule 

tranziţionale 
 M8130/1 Neoplasm papilar cu celule 

tranziţionale cu potenţial malign 
redus 

 M8130/2 Carcinom papilar cu celule 
tranziţionale, neinvazive 

 M8130/3 Carcinom papilar cu celule 
tranziţionale 

⊗ M8130/6 Carcinom papilar cu celule 
tranziţionale, metastatic 

⊗ M8130/9 Carcinom papilar cu celule 
tranziţionale, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8131/2 Carcinom cu celule tranziţionale, 
micropapilar, in situ 

 M8131/3 Carcinom cu celule tranziţionale, 
micropapilar 

⊗ M8131/6 Carcinom cu celule tranziţionale, 
micropapilar, metastatic 

⊗ M8131/9 Carcinom cu celule tranziţionale, 
micropapilar, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M814–M838 Adenoame şi adenocarcinoame 
 M8140/0 Adenom NOS 
 M8140/1 Adenom atipic 
 M8140/2 Adenocarcinom in situ NOS 
 M8140/3 Adenocarcinom NOS 
 M8140/6 Adenocarcinom, metastatic NOS 
⊗ M8140/9 Adenocarcinom, metastatic NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8141/3 Adenocarcinom schiros 
⊗ M8141/6 Adenocarcinom schiros, metastatic 
⊗ M8141/9 Adenocarcinom schiros, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8142/3 Linită plastică 
⊗ M8142/6 Linită plastică, metastatică 
⊗ M8142/9 Linită plastică, incert dacă este 

primară sau metastatică 
⊗ M8143/2 Adenocarcinom cu extindere 

superficială, in situ 
 M8143/3 Adenocarcinom cu extindere 

superficială 
⊗ M8143/6 Adenocarcinom cu extindere 

superficială, metastatic 
⊗ M8143/9 Adenocarcinom cu extindere 

superficială, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8144/2 Adenocarcinom, tip intestinal, in situ 
 M8144/3 Adenocarcinom, tip intestinal 
⊗ M8144/6 Adenocarcinom, tip intestinal, 

metastatic 

⊗ M8144/9 Adenocarcinom, tip intestinal, incert 
dacă este primar sau metastatic 

⊗ M8145/2 Carcinom, tip difuz, in situ 
 M8145/3 Carcinom, tip difuz 
⊗ M8145/6 Carcinom, tip difuz, metastatic 
⊗ M8145/9 Carcinom, tip difuz, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8146/0 Adenom monomorf 
 M8147/0 Adenom bazocelular 
 M8147/3 Adenocarcinom bazocelular 
⊗ M8147/6 Adenocarcinom bazocelular, 

metastatic 
⊗ M8147/9 Adenocarcinom bazocelular, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8148/2 Neoplazie intraepitelială glandulară,  
  grad III 
 M8149/0 Adenom canalicular 
 M8150/0 Adenom cu celule insulare 
 M8150/1 Tumoră cu celule insulare NOS 
 M8150/3 Carcinom cu celule insulare 
⊗ M8150/6 Carcinom cu celule insulare, 

metastatic 
⊗ M8150/9 Carcinom cu celule insulare, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8151/0 Insulinom NOS 
⊗ M8151/1 Insulinom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8151/3 Insulinom, malign 
⊗ M8151/6 Insulinom, malign, metastatic 
⊗ M8151/9 Insulinom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8152/1 Glucagonom NOS 
 M8152/3 Glucagonom, malign 
⊗ M8152/6 Glucagonom, malign, metastatic 
⊗ M8152/9 Glucagonom, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8153/1 Gastrinom NOS 
 M8153/3 Gastrinom, malign 
⊗ M8153/6 Gastrinom, malign, metastatic 
⊗ M8153/9 Gastrinom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
⊗ M8154/1 Tumoră adenomatoasă mixtă cu 

celule insulare şi exocrină, incert 
dacă este benignă sau malignă   

 M8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule 
insulare şi exocrin 

⊗ M8154/6 Adenocarcinom mixt cu celule 
insulare şi exocrin, metastatic 

⊗ M8154/9 Adenocarcinom mixt cu celule 
insulare şi exocrin, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M8155/1 Vipom NOS 
 M8155/3 Vipom, malign 
⊗ M8155/6 Vipom, malign, metastatic 
⊗ M8155/9 Vipom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8156/1 Somatostatinom NOS 
 M8156/3 Somatostatinom, malign 
⊗ M8156/6 Somatostatinom, malign, metastatic 
⊗ M8156/9 Somatostatinom, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8157/1 Enteroglucagonom NOS 
 M8157/3 Enteroglucagonom, malign 
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⊗ M8157/6 Enteroglucagonom, malign, 
metastatic 

⊗ M8157/9 Enteroglucagonom, malign, incert 
dacă este primar sau metastatic 

 M8160/0 Adenom al ductului biliar 
⊗ M8160/1 Adenom al ductului biliar, incert dacă 

este benign sau malign 
⊗ M8160/2 Colangiocarcinom, in situ 
 M8160/3 Colangiocarcinom 
⊗ M8160/6 Colangiocarcinom, metastatic 
⊗ M8160/9 Colangiocarcinom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8161/0 Chistadenom al ductului biliar 
⊗ M8161/1 Chistadenom al ductului biliar, incert 

dacă este benign sau malign   
⊗ M8161/2 Chistadenom al ductului biliar, in situ 
 M8161/3 Chistadenom al ductului biliar 
⊗ M8161/6  Chistadenom al ductului biliar, 

metastatic 
⊗ M8161/9 Chistadenom al ductului biliar, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8162/3 Tumora Klatskin  
⊗ M8162/6 Tumora Klatskin, metastatică 
⊗ M8162/9 Tumora Klatskin, malignă, incert 

dacă este primară sau metastatică 
 M8170/0 Adenom cu celule hepatice 
⊗ M8170/1 Adenom cu celule hepatice, incert 

dacă este benign sau malign   
 M8170/3 Carcinom hepatocelular NOS 
⊗ M8170/6 Carcinom hepatocelular NOS, 

metastatic 
⊗ M8170/9 Carcinom hepatocelular NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8171/3 Carcinom hepatocelular, fibrolamelar 
⊗ M8171/6 Carcinom hepatocelular, fibrolamelar, 

metastatic 
⊗ M8171/9 Carcinom hepatocelular, fibrolamelar, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8172/3 Carcinom hepatocelular, schiros 
⊗ M8172/6 Carcinom hepatocelular, schiros, 

metastatic 
⊗ M8172/9 Carcinom hepatocelular, schiros, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8173/3 Carcinom hepatocelular, varianta cu 
celule fusiforme 

⊗ M8173/6 Carcinom hepatocelular, varianta cu 
celule fusiforme, metastatic 

⊗ M8173/9 Carcinom hepatocelular varianta cu 
celule fusiforme, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M8174/3 Carcinom hepatocelular, tip cu celule 
clare 

⊗ M8174/6 Carcinom hepatocelular, tip cu celule 
clare, metastatic 

⊗ M8174/9 Carcinom hepatocelular, tip cu celule 
clare, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8175/3 Carcinom hepatocelular, tip pleomorf 
⊗ M8175/6 Carcinom hepatocelular, tip pleomorf, 

metastatic 

⊗ M8175/9 Carcinom hepatocelular, tip pleomorf, 
incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8180/2 Carcinom hepatocelular combinat cu 
colangiocarcinom, in situ 

 M8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu 
colangiocarcinom 

⊗ M8180/6 Carcinom hepatocelular combinat cu 
colangiocarcinom, metastatic 

⊗ M8180/9 Carcinom hepatocelular combinat cu 
colangiocarcinom, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M8190/0 Adenom trabecular 
⊗ M8190/2 Adenocarcinom trabecular, in situ 
 M8190/3 Adenocarcinom trabecular 
⊗ M8190/6 Adenocarcinom trabecular, 

metastatic 
⊗ M8190/9 Adenocarcinom trabecular, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8191/0 Adenom embrionar 
⊗ M8191/1 Adenom embrionar, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8200/0 Cilindrom dermic ecrin 
⊗ M8200/1 Cilindrom dermic ecrin, incert dacă 

este benign sau malign   
⊗ M8200/2 Carcinom adenoid chistic, in situ 
 M8200/3 Carcinom adenoid chistic 
⊗ M8200/6 Carcinom adenoid chistic, metastatic 
⊗ M8200/9 Carcinom adenoid chistic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8201/2 Carcinom cribriform in situ 
 M8201/3 Carcinom cribriform NOS 
⊗ M8201/6 Carcinom cribriform, metastatic 
⊗ M8201/9 Carcinom cribriform NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8202/0 Adenom microchistic 
 M8204/0 Adenom lactant 
 M8210/0 Polip adenomatos NOS 
⊗ M8210/1 Polip adenomatos, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8210/2 Adenocarcinom in situ în polip 

adenomatos 
 M8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos 
⊗ M8210/6 Adenocarcinom în polip adenomatos, 

metastatic 
⊗ M8210/9 Adenocarcinom în polip adenomatos, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8211/0 Adenom tubular NOS 
⊗ M8211/1 Adenom tubular, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8211/3 Adenocarcinomm tubular 
⊗ M8211/6 Adenocarcinomm tubular, metastatic 
⊗ M8211/9 Adenocarcinomm tubular, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8212/0 Adenom plat 
⊗ M8212/1 Adenom plat, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8213/0 Adenom serrat 
⊗ M8213/1 Adenom serrat, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8214/1 Tumoră cu celule parietale, incert 

dacă este benignă sau malignă   
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⊗ M8214/2 Carcinom cu celule parietale, in situ 
 M8214/3 Carcinom cu celule parietale 
⊗ M8214/6 Carcinom cu celule parietale, 

metastatic 
⊗ M8214/9 Carcinom cu celule parietale, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8215/2 Adenocarcinom al glandelor anale, in 

situ 
 M8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale 
⊗ M8215/6 Adenocarcinom al glandelor anale, 

metastatic 
⊗ M8215/9 Adenocarcinom al glandelor anale, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8220/0 Polipoză adenomatoasă colică 
⊗ M8220/2 Adenocarcinom în polipoză 

adenomatoasă colică, in situ 
 M8220/3 Adenocarcinom în polipoză 

adenomatoasă colică 
⊗ M8220/6 Adenocarcinom în polipoză 

adenomatoasă colică, metastatic 
⊗ M8220/9 Adenocarcinom în polipoză 

adenomatoasă colică, incert dacă 
este primar sau metastatic 

 M8221/0 Polipi adenomatoşi multipli 
⊗ M8221/1 Polipi adenomatoşi multipli, incert 

dacă sunt benigni sau maligni   
⊗ M8221/2 Adenocarcinom în polipi adenomatoşi 

multipli, in situ 
 M8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoşi 

multipli 
⊗ M8221/6 Adenocarcinom în polipi adenomatoşi 

multipli, metastatic 
⊗ M8221/9 Adenocarcinom în polipi adenomatoşi 

multipli, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8230/2 Carcinom ductal in situ, tip solid  
 M8230/3 Carcinom solid NOS 
⊗ M8230/6 Carcinom solid NOS, metastatic 
⊗ M8230/9 Carcinom solid NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8231/3 Carcinom simplex 
⊗ M8231/6 Carcinom simplex, metastatic 
⊗ M8231/9 Carcinom simplex, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8240/1 Tumoră carcinoidă cu potenţial 

malign incert 
 M8240/3 Tumoră carcinoidă NOS 
⊗ M8240/6 Tumoră carcinoidă NOS, metastatică 
⊗ M8240/9 Tumoră carcinoidă NOS, incert dacă 

este primară sau metastatică 
⊗ M8241/1 Carcinoid cu celule enterocromafin, 

incert dacă este benign sau malign   
 M8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafin 
⊗ M8241/6 Carcinoid cu celule enterocromafin, 

metastatic 
⊗ M8241/9 Carcinoid cu celule enterocromafin, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-
like NOS 

 M8242/3 Tumoră malignă cu celule 
enterocromafin-like 

⊗ M8242/6 Tumoră malignă cu celule 
enterocromafin-like, metastatică 

⊗ M8242/9 Tumoră malignă cu celule 
enterocromafin-like, incert dacă este 
primară sau metastatică 

⊗ M8243/1 Carcinoid cu celule caliciforme, incert 
dacă este benign sau malign   

 M8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme 
⊗ M8243/6 Carcinoid cu celule caliciforme, 

metastatic 
⊗ M8243/9 Carcinoid cu celule caliciforme, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8244/1 Carcinoid compus, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8244/3 Carcinoid compus 
⊗ M8244/6 Carcinoid compus, metastatic 
⊗ M8244/9 Carcinoid compus, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8245/1 Carcinoid tubular 
 M8245/3 Tumoră adenocarcinoidă 
⊗ M8245/6 Tumoră adenocarcinoidă, 

metastatică 
⊗ M8245/9 Tumoră adenocarcinoidă, malignă, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8246/3 Carcinom neuroendocrin NOS 
⊗ M8246/6 Carcinom neuroendocrin, metastatic 
⊗ M8246/9 Carcinom neuroendocrin NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8247/3 Carcinom cu celule Merkel  
⊗ M8247/6 Carcinom cu celule Merkel, 

metastatic 
⊗ M8247/9 Carcinom cu celule Merkel, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8248/1 Apudom 
 M8249/3 Tumoră carcinoidă atipică 
⊗ M8249/6 Tumoră carcinoidă atipică, 

metastatică 
⊗ M8249/9 Tumoră carcinoidă atipică, malignă, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8250/1 Adenomatoză pulmonară 
 M8250/3 Adenocarcinom brahiolo-alveolar 

NOS 
⊗ M8250/6 Adenocarcinom brahiolo-alveolar 

NOS, metastatic 
⊗ M8250/9 Adenocarcinom brahiolo-alveolar 

NOS, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8251/0 Adenom alveolar 
 M8251/3 Adenocarcinom alveolar 
⊗ M8251/6 Adenocarcinom alveolar, metastatic 
⊗ M8251/9 Adenocarcinom alveolar, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8252/1 Tumoră bronhiolo-alveolară, 

nemucinoasă, incert dacă este 
benignă sau malignă   

⊗ M8252/2 Carcinom bronhiolo-alveolar, 
nemucinos, in situ 

 M8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar, 
nemucinos 

⊗ M8252/6 Carcinom bronhiolo-alveolar, 
nemucinos, metastatic 
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⊗ M8252/9 Carcinom bronhiolo-alveolar, 
nemucinos, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8253/1 Tumoră bronhiolo-alveolară, 
mucinoasă, incert dacă este benignă 
sau malignă   

⊗ M8253/2 Carcinom bronhiolo-alveolar, 
mucinos, in situ 

 M8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar, 
mucinos 

⊗ M8253/6 Carcinom bronhiolo-alveolar, 
mucinos, metastatic 

⊗ M8253/9 Carcinom bronhiolo-alveolar, 
mucinos, incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8254/1 Tumoră bronhiolo-alveolară, mixtă 
mucinoasă şi nemucinoasă, incert 
dacă este benignă sau malignă   

⊗ M8254/2 Carcinom bronhiolo-alveolar, mixt 
mucinos şi nemucinos, in situ 

 M8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar, mixt 
mucinos şi nemucinos 

⊗ M8254/6 Carcinom bronhiolo-alveolar, mixt 
mucinos şi nemucinos, metastatic 

⊗ M8254/9 Carcinom bronhiolo-alveolar, mixt 
mucinos şi nemucinos, incert dacă 
este primar sau metastatic 

⊗ M8255/1 Tumoră adenomatoasă cu subtipuri 
mixte, incert dacă este benignă sau 
malignă   

⊗ M8255/2 Adenocarcinom cu subtipuri mixte, in 
situ 

 M8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte 
⊗ M8255/6 Adenocarcinom cu subtipuri mixte, 

metastatic 
⊗ M8255/9 Adenocarcinom cu subtipuri mixte, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8260/0 Adenom papilar NOS 
⊗ M8260/1 Adenom papilar, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8260/2 Adenocarcinom papilar, in situ 
 M8260/3 Adenocarcinom papilar NOS 
⊗ M8260/6 Adenocarcinom papilar NOS, 

metastatic 
⊗ M8260/9 Adenocarcinom papilar NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8261/0 Adenom vilos NOS 
⊗ M8261/1 Adenom vilos NOS, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom 

vilos  
 M8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos 
⊗ M8261/6 Adenocarcinom în adenom vilos, 

metastatic 
⊗ M8261/9 Adenocarcinom în adenom vilos, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8262/2 Adenocarcinom vilos, in situ 
 M8262/3 Adenocarcinom vilos 
⊗ M8262/6 Adenocarcinom vilos, metastatic 
⊗ M8262/9 Adenocarcinom vilos, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8263/0 Adenom tubulovilos NOS 

⊗ M8263/1 Adenom tubulovilos NOS, incert dacă 
este benign sau malign   

 M8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom 
vilos 

 M8263/3 Adenocarcinom în adenom 
tubulovilos  

⊗ M8263/6 Adenocarcinom în adenom 
tubulovilos, metastatic 

⊗ M8263/9 Adenocarcinom în adenom 
tubulovilos, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8264/0 Papilomatoza glandulară 
 M8270/0 Adenom cromofob 
⊗ M8270/1 Adenom cromofob, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8270/3 Carcinom cromofob  
⊗ M8270/6 Carcinom cromofob, metastatic 
⊗ M8270/9 Carcinom cromofob, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8271/0 Prolactinom 
 M8272/0 Adenom hipofizar NOS 
⊗ M8272/1 Adenom hipofizar NOS, incert dacă 

este benign sau malign   
 M8272/3 Carcinom hipofizar NOS 
⊗ M8272/6 Carcinom hipofizar NOS, metastatic 
⊗ M8272/9 Carcinom hipofizar NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8280/0 Adenom acidofil 
⊗ M8280/1 Adenom acidofil, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8280/3 Carcinom acidofil 
⊗ M8280/6 Carcinom acidofil, metastatic 
⊗ M8280/9 Carcinom acidofil, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt 
⊗ M8281/1 Adenom acidofil-bazofil mixt, incert 

dacă este benign sau malign   
 M8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt 
⊗ M8281/6 Carcinom acidofil-bazofil mixt, 

metastatic 
⊗ M8281/9 Carcinom acidofil-bazofil mixt, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8290/0 Adenom oxifil 
⊗ M8290/1 Adenom oxifil, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8290/3 Adenocarcinom oxifil 
⊗ M8290/6 Adenocarcinom oxifil, metastatic 
⊗ M8290/9 Adenocarcinom oxifil, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8300/0 Adenom bazofil 
⊗ M8300/1 Adenom bazofil, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8300/3 Carcinom bazofil 
⊗ M8300/6 Carcinom bazofil, metastatic 
⊗ M8300/9 Carcinom bazofil, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8310/0 Adenom cu celule clare 
⊗ M8310/1 Adenom cu celule clare, incert dacă 

este benign sau malign   
 M8310/3 Adenocarcinom cu celule clare NOS 
⊗ M8310/6 Adenocarcinom cu celule clare NOS, 

metastatic 
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⊗ M8310/9 Adenocarcinom cu celule clare NOS, 
incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8311/1 Tumoră hipernefroidă 
⊗ M8312/1 Tumoră cu celule renale, incert dacă 

este benignă sau malignă   
⊗ M8312/2 Carcinom cu celule renale, in situ 
 M8312/3 Carcinom cu celule renale NOS 
⊗ M8312/6 Carcinom cu celule renale NOS, 

metastatic 
⊗ M8312/9 Carcinom cu celule renale NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8313/0 Adenofibrom cu celule clare 
 M8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu 

malignitate borderline 
 M8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare 
⊗ M8313/6 Adenocarcinofibrom cu celule clare, 

metastatic 
⊗ M8313/9 Adenocarcinofibrom cu celule clare, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8314/3 Carcinom bogat în lipide 
⊗ M8314/6 Carcinom bogat în lipide, metastatic 
⊗ M8314/9 Carcinom bogat în lipide, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8315/3 Carcinom bogat în glicogen 
⊗ M8315/6 Carcinom bogat în glicogen, 

metastatic 
⊗ M8315/9 Carcinom bogat în glicogen, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8316/1 Tumoră cu celule renale asociată cu 

chist, incert dacă este benignă sau 
malignă   

 M8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu 
chist 

⊗ M8316/6 Carcinom cu celule renale asociat cu 
chist, metastatic 

⊗ M8316/9 Carcinom cu celule renale asociat cu 
chist, incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8317/1 Tumoră cu celule renale, tip 
cromofob, incert dacă este benignă 
sau malignă   

 M8317/3 Carcinom cu celule renale, tip 
cromofob 

⊗ M8317/6 Carcinom cu celule renale, tip 
cromofob, metastatic 

⊗ M8317/9 Carcinom cu celule renale, tip 
cromofob, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8318/1 Tumoră cu celule renale, 
sarcomatoidă, incert dacă este 
benignă sau malignă   

 M8318/3 Carcinom cu celule renale, 
sarcomatoid 

⊗ M8318/6 Carcinom cu celule renale, 
sarcomatoid, metastatic 

⊗ M8318/9 Carcinom cu celule renale, 
sarcomatoid, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8319/1 Tumoră a ductului colector, incert 
dacă este benignă sau malignă   

 M8319/3 Carcinom al ductului colector 

⊗ M8319/6 Carcinom al ductului colector, 
metastatic 

⊗ M8319/9 Carcinom al ductului colector, incert 
dacă este primar sau metastatic 

 M8320/3 Carcinom cu celule granulare 
⊗ M8320/6 Carcinom cu celule granulare, 

metastatic 
⊗ M8320/9 Carcinom cu celule granulare, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8321/0 Adenom cu celule principale 
⊗ M8321/1 Adenom cu celule principale, incert 

dacă este benign sau malign   
⊗ M8321/3 Adenocarcinom cu celule principale, 

malign 
⊗ M8321/6 Adenocarcinom cu celule principale, 

metastatic 
⊗ M8321/9 Adenom cu celule principale, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8322/0 Adenom cu celule clare ca “apa de 

stâncă” 
⊗ M8322/1 Adenom cu celule clare ca “apa de 

stâncă”, incert dacă este benign sau 
malign  

 M8322/3 Adenocarcinom cu celule clare ca 
“apa de stâncă” 

⊗ M8322/6 Adenocarcinom cu celule clare ca 
“apa de stâncă”, metastatic 

⊗ M8322/9 Adenocarcinom cu celule clare ca 
“apa de stâncă”, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M8323/0 Adenom cu celularitate mixtă 
⊗ M8323/1 Adenom cu celularitate mixtă, incert 

dacă este benign sau malign   
⊗ M8323/2 Adenocarcinom cu celularitate mixtă, 

in situ 
 M8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtă 
⊗ M8323/6 Adenocarcinom cu celularitate mixtă, 

metastatic 
⊗ M8323/9 Adenocarcinom cu celularitate mixtă, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8324/0 Lipoadenom 
⊗ M8324/1 Lipoadenom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8325/0 Adenom metanefric 
⊗ M8325/1 Adenom metanefric, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8330/0 Adenom folicular 
 M8330/1 Adenom folicular atipic 
⊗ M8330/2 Adenocarcinomm folicular, in situ 
 M8330/3 Adenocarcinomm folicular NOS 
⊗ M8330/6 Adenocarcinomm folicular NOS, 

metastatic 
⊗ M8330/9 Adenocarcinomm folicular NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8331/2 Adenocarcinomm folicular, bine 
diferenţiat, in situ 

 M8331/3 Adenocarcinomm folicular, bine 
diferenţiat 

⊗ M8331/6 Adenocarcinomm folicular, bine 
diferenţiat, metastatic 
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⊗ M8331/9 Adenocarcinomm folicular, bine 
diferenţiat, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8332/2 Adenocarcinomm folicular, 
trabecular, in situ 

 M8332/3 Adenocarcinomm folicular, trabecular 
⊗ M8332/6 Adenocarcinomm folicular, 

trabecular, metastatic 
⊗ M8332/9 Adenocarcinomm folicular, 

trabecular, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8333/0 Adenom microfolicular NOS 
⊗ M8333/1 Adenom microfolicular NOS, incert 

dacă este benign sau malign   
⊗ M8333/2 Adenocarcinom fetal, in situ 
 M8333/3 Adenocarcinom fetal 
⊗ M8333/6 Adenocarcinom fetal, metastatic 
⊗ M8333/9 Adenocarcinom fetal, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8334/0 Adenom macrofolicular 
⊗ M8334/1 Adenom macrofolicular, incert dacă 

este benign sau malign  
 M8335/3 Carcinom folicular, minimal invaziv 
⊗ M8335/6 Carcinom folicular, minimal invaziv, 

metastatic 
⊗ M8335/9 Carcinom folicular, minimal invaziv, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8336/0 Adenom trabecular hialinizant 
⊗ M8336/1 Adenom trabecular hialinizant, incert 

dacă este benign sau malign   
⊗ M8337/1 Tumoră insulară, incert dacă este 

benignă sau malignă   
⊗ M8337/2 Carcinom insular, in situ 
 M8337/3 Carcinom insular 
⊗ M8337/6 Carcinom insular, metastatic 
⊗ M8337/9 Carcinom insular, incert dacă este 

primar sau metastatic 
⊗ M8340/1 Tumoră papilară, varianta foliculară, 

incert dacă este benignă sau malignă   
⊗ M8340/2 Carcinom papilar, varianta foliculară, 

in situ 
 M8340/3 Carcinom papilar, varianta foliculară 
⊗ M8340/6 Carcinom papilar, varianta foliculară, 

metastatic 
⊗ M8340/9 Carcinom papilar, varianta foliculară, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8341/1 Microtumoră papilară, incert dacă 
este benignă sau malignă   

⊗ M8341/2 Microcarcinom papilar, in situ 
 M8341/3 Microcarcinom papilar 
⊗ M8341/6 Microcarcinom papilar, metastatic 
⊗ M8341/9 Microcarcinom papilar, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8342/1 Tumoră papilară, celule oxifile, incert 

dacă este benignă sau malignă   
⊗ M8342/2 Carcinom papilar, celule oxifile, in 

situ 
 M8342/3 Carcinom papilar, celule oxifile 
⊗ M8342/6 Carcinom papilar, celule oxifile, 

metastatic 

⊗ M8342/9 Carcinom papilar, celule oxifile, incert 
dacă este primar sau metastatic 

⊗ M8343/1 Tumoră papilară, încapsulată, incert 
dacă este benignă sau malignă   

⊗ M8343/2 Carcinom papilar, încapsulat, in situ 
 M8343/3 Carcinom papilar, încapsulat 
⊗ M8343/6 Carcinom papilar, încapsulat, 

metastatic 
⊗ M8343/9 Carcinom papilar, încapsulat, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8344/1 Tumoră papilară, celule columnare, 

incert dacă este benignă sau malignă   
⊗ M8344/2 Carcinom papilar, celule columnare, 

in situ 
 M8344/3 Carcinom papilar, celule columnare 
⊗ M8344/6 Carcinom papilar, celule columnare, 

metastatic 
⊗ M8344/9 Carcinom papilar, celule columnare, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8345/1 Tumoră medulară cu stromă 
amiloidă, incert dacă este benignă 
sau malignă   

⊗ M8345/2 Carcinom medular cu stromă 
amiloidă, in situ 

 M8345/3 Carcinom medular cu stromă 
amiloidă 

⊗ M8345/6 Carcinom medular cu stromă 
amiloidă, metastatic 

⊗ M8345/9 Carcinom medular cu stromă 
amiloidă, incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8346/1 Tumoră mixtă medulo-foliculară, 
incert dacă este benignă sau malignă   

⊗ M8346/2 Carcinom mixt medulo-folicular, in 
situ 

 M8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular 
⊗ M8346/6 Carcinom mixt medulo-folicular, 

metastatic 
⊗ M8346/9 Carcinom mixt medulo-folicular, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8347/1 Tumoră mixtă medulo-papilară, incert 
dacă este benignă sau malignă   

⊗ M8347/2 Carcinom mixt medulo-papilar, in situ 
 M8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar 
⊗ M8347/6 Carcinom mixt medulo-papilar, 

metastatic 
⊗ M8347/9 Carcinom mixt medulo-papilar, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8350/1 Tumoră sclerozantă neîncapsulată, 

incert dacă este benignă sau malignă   
⊗ M8350/2 Carcinom sclerozant neîncapsulat, in 

situ 
 M8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat 
⊗ M8350/6 Carcinom sclerozant neîncapsulat, 

metastatic 
⊗ M8350/9 Carcinom sclerozant neîncapsulat, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8360/1 Adenoame endocrine multiple 
 M8361/0 Tumoră juxtaglomerulară, benignă 
⊗ M8361/3 Tumoră juxtaglomerulară, malignă 
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⊗ M8361/6 Tumoră juxtaglomerulară, malignă, 
metastatică 

⊗ M8361/9 Tumoră juxtaglomerulară, malignă, 
incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8370/0 Adenom corticosuprarenal NOS 
⊗ M8370/1 Tumoră corticosuprarenală, incert 

dacă este benignă sau malignă   
⊗ M8370/2 Carcinom corticosuprarenal, in situ 
 M8370/3 Carcinom corticosuprarenal 
⊗ M8370/6 Carcinom corticosuprarenal, 

metastatic 
⊗ M8370/9 Carcinom corticosuprarenal, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8371/0 Adenom corticosuprarenal, celule 

compacte 
⊗ M8371/1 Adenom corticosuprarenal, celule 

compacte, incert dacă este benign 
sau malign   

 M8372/0 Adenom corticosuprarenal, pigmentar 
⊗ M8372/1 Adenom corticosuprarenal, 

pigmentar, incert dacă este benign 
sau malign   

 M8373/0 Adenom corticosuprarenal, celule 
clare 

⊗ M8373/1 Adenom corticosuprarenal, celule 
clare, incert dacă este benign sau 
malign   

 M8374/0 Adenom corticosuprarenal, celule 
glomerulare 

⊗ M8374/1 Adenom corticosuprarenal, celule 
glomerulare, incert dacă este benign 
sau malign   

 M8375/0 Adenom corticosuprarenal, celule 
mixte 

⊗ M8375/1 Adenom corticosuprarenal, celule 
mixte, incert dacă este benign sau 
malign   

 M8380/0 Adenom endometrioid NOS   
 M8380/1 Adenom endometrioid, malignitate 

borderline 
⊗ M8380/2 Adenocarcinomm endometrioid NOS, 

in situ 
 M8380/3 Adenocarcinomm endometrioid NOS 
⊗ M8380/6 Adenocarcinomm endometrioid NOS, 

metastatic 
⊗ M8380/9 Adenocarcinomm endometrioid NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8381/0 Adenofibrom endometrioid NOS 
 M8381/1 Adenofibrom endometrioid, 

malignitate borderline 
 M8381/3 Adenofibrom endometrioid, malign 
⊗ M8381/6 Adenofibrom endometrioid, malign, 

metastatic 
⊗ M8381/9 Adenofibrom endometrioid, malign, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8382/3 Adenocarcinomm endometrioid, 
variantă secretorie 

 M8383/3 Adenocarcinomm endometrioid, 
variantă cu celule ciliate 

⊗ M8383/6 Adenocarcinomm endometrioid, 
variantă cu celule ciliate, metastatic 

⊗ M8383/9 Adenocarcinomm endometrioid, 
variantă cu celule ciliate, incert dacă 
este primar sau metastatic 

 M8384/3 Adenocarcinom, tip endocervical  
⊗ M8384/6 Adenocarcinom, tip endocervical, 

metastatic 
⊗ M8384/9 Adenocarcinom, tip endocervical, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M839–M842 Neoplasme ale anexelor şi 
apendicelor pielii 

 M8390/0 Adenom al anexelor cutanate 
⊗ M8390/1 Adenom al anexelor cutanate, incert 

dacă este benign sau malign   
 M8390/3 Carcinom al anexelor cutanate 
⊗ M8390/6 Carcinom al anexelor cutanate, 

metastatic 
⊗ M8390/9 Carcinom al anexelor cutanate, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8391/0 Fibrom folicular 
⊗ M8391/1 Fibrom folicular, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8392/0 Siringofibroadenom 
⊗ M8392/1 Siringofibroadenom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8400/0 Adenom al glandei sudoripare 
 M8400/1 Tumoră a glandei sudoripare NOS 
⊗ M8400/2 Adenocarcinom al glandei 

sudoripare, in situ 
 M8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare 
⊗ M8400/6 Adenocarcinom al glandei 

sudoripare, metastatic 
⊗ M8400/9 Adenocarcinom al glandei 

sudoripare, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8401/0 Adenom apocrin 
⊗ M8401/1 Adenom apocrin, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8401/2 Adenocarcinom apocrin, in situ 
 M8401/3 Adenocarcinom apocrin 
⊗ M8401/6 Adenocarcinom apocrin, metastatic 
⊗ M8401/9 Adenocarcinom apocrin, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8402/0 Hidroadenom nodular 
⊗ M8402/1 Hidroadenom nodular, incert dacă 

este benign sau malign   
 M8402/3 Hidroadenom nodular, malign 
⊗ M8402/6 Hidroadenom nodular, metastatic 
⊗ M8402/9 Hidroadenom nodular, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8403/0 Spiroadenom ecrin 
⊗ M8403/1 Spiroadenom ecrin, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8403/2 Spiroadenom ecrin malign, in situ 
 M8403/3 Spiroadenom ecrin malign 
⊗ M8403/6 Spiroadenom ecrin malign, 

metastatic 
⊗ M8403/9 Spiroadenom ecrin malign, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8404/0 Hidrochistom 
⊗ M8404/1 Hidrochistom, incert dacă este 

benign sau malign   
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 M8405/0 Hidroadenom papilar 
⊗ M8405/1 Hidroadenom papilar, incert dacă 

este benign sau malign   
 M8406/0 Siringoadenom papilar 
⊗ M8406/1 Siringoadenom papilar, incert dacă 

este benign sau malign   
 M8407/0 Siringom NOS 
⊗ M8407/1 Siringom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8407/3 Carcinom sclerozant al ductului 

sudoripar 
⊗ M8407/6 Carcinom sclerozant al ductului 

sudoripar, metastatic 
⊗ M8407/9 Carcinom sclerozant al ductului 

sudoripar, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8408/0 Adenom papilar ecrin 
 M8408/1 Adenom papilar digital agresiv 
 M8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin 
⊗ M8408/6 Adenocarcinom papilar ecrin, 

metastatic 
⊗ M8408/9 Adenocarcinom papilar ecrin, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8409/0 Porom ecrin 
⊗ M8409/1 Porom ecrin, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8409/3 Porom ecrin, malign 
⊗ M8409/6 Porom ecrin, metastatic 
⊗ M8409/9 Porom ecrin, incert dacă este primar 

sau metastatic 
 M8410/0 Adenom sebaceu 
⊗ M8410/1 Adenom sebaceu, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8410/2 Adenocarcinom sebaceu, in situ 
 M8410/3 Adenocarcinom sebaceu 
⊗ M8410/6 Adenocarcinom sebaceu, metastatic 
⊗ M8410/9 Adenocarcinom sebaceu, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8413/2 Adenocarcinom ecrin, in situ 
 M8413/3 Adenocarcinom ecrin 
⊗ M8413/6 Adenocarcinom ecrin, metastatic 
⊗ M8413/9 Adenocarcinom ecrin, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8420/0 Adenom ceruminos 
⊗ M8420/1 Adenom ceruminos, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8420/2 Adenocarcinom ceruminos, in situ 
 M8420/3 Adenocarcinom ceruminos 
⊗ M8420/6 Adenocarcinom ceruminos, 

metastatic 
⊗ M8420/9 Adenocarcinom ceruminos, incert 

dacă este primar sau metastatic 

 M843 Neoplasme mucoepidermoide 
 M8430/1 Tumoră mucoepidermoidă 
⊗ M8430/2 Carcinom mucoepidermoid, in situ 
 M8430/3 Carcinom mucoepidermoid 
⊗ M8430/6 Carcinom mucoepidermoid, 

metastatic 
⊗ M8430/9 Carcinom mucoepidermoid, incert 

dacă este primar sau metastatic 

 M844–M849 Neoplasme chistice, mucinoase 
şi seroase 

 M8440/0 Chistadenom NOS 
⊗ M8440/1 Chistadenom, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8440/2 Chistadenocarcinom, in situ 
 M8440/3 Chistadenocarcinom NOS 
⊗ M8440/6 Chistadenocarcinom NOS, metastatic 
⊗ M8440/9 Chistadenocarcinom NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8441/0 Chistadenom seros NOS 
⊗ M8441/1 Chistadenom seros, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8441/2 Chistadenocarcinom seros, in situ 
 M8441/3 Chistadenocarcinom seros NOS 
⊗ M8441/6 Chistadenocarcinom seros NOS, 

metastatic 
⊗ M8441/9 Chistadenocarcinom seros NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8442/1 Chistadenom seros, malignitate 
borderline  

 M8443/0 Chistadenom cu celule clare 
 M8444/1 Tumoră chistică cu celule clare, 

malignitate borderline 
 M8450/0 Chistadenom papilar NOS 
⊗ M8450/2 Chistadenocarcinom papilar, in situ 
 M8450/3 Chistadenocarcinom papilar NOS 
⊗ M8450/6 Chistadenocarcinom papilar NOS, 

metastatic 
⊗ M8450/9 Chistadenocarcinom papilar NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8451/1 Chistadenom papilar, malignitate 
borderline 

 M8452/1 Tumoră pseudopapilară solidă 
 M8452/3 Carcinom pseudopapilar solid 
⊗ M8452/6 Carcinom pseudopapilar solid, 

metastatic 
⊗ M8452/9 Carcinom pseudopapilar solid, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal 
 M8453/1 Tumoră papilar-mucinoasă 

intraductală cu displazie moderată 
 M8453/2 Carcinom papilar-mucinos 

intraductal, neinvaziv 
 M8453/3 Carcinom papilar-mucinos 

intraductal, invaziv 
⊗ M8453/6 Carcinom papilar-mucinos 

intraductal, invaziv, metastatic 
⊗ M8453/9 Carcinom papilar-mucinos 

intraductal, invaziv, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M8454/0 Tumoră chistică a nodului atrio-
ventricular 

 M8460/0 Chistadenom seros papilar NOS 
⊗ M8460/1 Chistadenom seros papilar, incert 

dacă este benign sau malign  
⊗ M8460/2 Chistadenocarcinom seros papilar, in 

situ 
 M8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar 
⊗ M8460/6 Chistadenocarcinom seros papilar, 

metastatic 
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⊗ M8460/9 Chistadenocarcinom seros papilar, 
incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8461/0 Papilom seros de suprafaţă 
⊗ M8461/2 Carcinom papilar seros de suprafaţă, 

in situ 
 M8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaţă 
⊗ M8461/6 Carcinom papilar seros de suprafaţă, 

metastatic 
⊗ M8461/9 Carcinom papilar seros de suprafaţă, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8462/1 Tumoră papilară seroasă chistică, 
malignitate borderline  

 M8463/1 Tumoră papilară seroasă de 
suprafaţă, malignitate borderline 

 M8470/0 Chistadenom mucinos NOS 
 M8470/1 Tumoră chistică mucinoasă cu 

displazie moderată 
 M8470/2 Chistadenocarcinom mucinos, 

neinvaziv 
 M8470/3 Chistadenocarcinom mucinos NOS 
⊗ M8470/6 Chistadenocarcinom mucinos NOS, 

metastatic 
⊗ M8470/9 Chistadenocarcinom mucinos NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8471/0 Chistadenom mucinos papilar NOS 
⊗ M8471/2 Chistadenocarcinom mucinos papilar, 

in situ 
 M8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar 
⊗ M8471/6 Chistadenocarcinom mucinos papilar, 

metastatic 
⊗ M8471/9 Chistadenocarcinom mucinos papilar, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8472/1 Tumoră chistică mucinoasă, 
malignitate borderline 

 M8473/1 Chistadenom mucinos papilar, 
malignitate borderline 

 M8480/0 Adenom mucinos 
⊗ M8480/1 Adenom mucinos, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8480/3 Adenocarcinom mucinos 
 M8480/6 Pseudomixon peritoneal 
⊗ M8480/9 Adenocarcinom mucinos, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8481/3 Adenocarcinom mucipar 
⊗ M8481/6 Adenocarcinom mucipar, metastatic 
⊗ M8481/9 Adenocarcinom mucipar, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8482/3 Adenocarcinom mucinos, tip 

endocervical 
⊗ M8482/6 Adenocarcinom mucinos, tip 

endocervical, metastatic 
⊗ M8482/9 Adenocarcinom mucinos, tip 

endocervical, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete 
 M8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete 

metastatic 
⊗ M8490/9 Carcinom cu celule în inel cu pecete, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M850–M854 Neoplasme ductale şi lobulare 
 M8500/2 Carcinom intraductal, neinfiltrativ 

NOS 
 M8500/3 Carcinom intraductal infiltrativ NOS 
⊗ M8500/6 Carcinom intraductal infiltrativ NOS, 

metastatic 
⊗ M8500/9 Carcinom intraductal infiltrativ NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8501/2 Comedocarcinom, neinfiltrativ  
 M8501/3 Comedocarcinom NOS 
⊗ M8501/6 Comedocarcinom NOS, metastatic 
⊗ M8501/9 Comedocarcinom NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8502/2 Carcinom secretor al sânului, in situ 
 M8502/3 Carcinom secretor al sânului 
⊗ M8502/6 Carcinom secretor al sânului, 

metastatic 
⊗ M8502/9 Carcinom secretor al sânului, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8503/0 Papilom intraductal 
 M8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal 

neinfiltrativ   
 M8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu 

invazie 
⊗ M8503/6 Adenocarcinom papilar intraductal cu 

invazie, metastatic 
⊗ M8503/9 Adenocarcinom papilar intraductal cu 

invazie, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8504/0 Adenom papilar intrachistic 
⊗ M8504/1 Adenom papilar intrachistic, incert 

dacă este benign sau malign  
 M8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ 
 M8504/3 Carcinom intrachistic NOS 
⊗ M8504/6 Carcinom intrachistic NOS, 

metastatic 
⊗ M8504/9 Carcinom intrachistic NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8505/0 Papilomatoză intraductală NOS 
⊗ M8505/1 Papilomatoză intraductală, incert 

dacă este benignă sau malignă   
 M8506/0 Adenom al mamelonului 
⊗ M8506/1 Adenom al mamelonului, incert dacă 

este benign sau malign   
 M8507/2 Carcinom intraductal micropapilar 
⊗ M8508/2 Carcinom hipersecretor chistic, in situ 
 M8508/3 Carcinom hipersecretor chistic 
⊗ M8508/6 Carcinom hipersecretor chistic, 

metastatic 
⊗ M8508/9 Carcinom hipersecretor chistic, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8510/2 Carcinom medular, in situ 
 M8510/3 Carcinom medular NOS 
⊗ M8510/6 Carcinom medular NOS, metastatic 
⊗ M8510/9 Carcinom medular NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8512/2 Carcinom medular cu stromă 

limfoidă, in situ 
 M8512/3 Carcinom medular cu stromă limfoidă 
⊗ M8512/6 Carcinom medular cu stromă 

limfoidă, metastatic 
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⊗ M8512/9 Carcinom medular cu stromă 
limfoidă, incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8513/2 Carcinom medular atipic, in situ 
 M8513/3 Carcinom medular atipic 
⊗ M8513/6 Carcinom medular atipic, metastatic 
⊗ M8513/9 Carcinom medular atipic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8514/2 Carcinom ductal, tip desmoplazic, in 

situ 
 M8514/3 Carcinom ductal, tip desmoplazic 
⊗ M8514/6 Carcinom ductal, tip desmoplazic, 

metastatic 
⊗ M8514/9 Carcinom ductal, tip desmoplazic, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8520/2 Carcinom lobular in situ NOS 
 M8520/3 Carcinom lobular NOS 
⊗ M8520/6 Carcinom lobular NOS, metastatic 
⊗ M8520/9 Carcinom lobular NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8521/2 Carcinom ductular infiltrativ, in situ 
 M8521/3 Carcinom ductular infiltrativ 
⊗ M8521/6 Carcinom ductular infiltrativ, 

metastatic 
⊗ M8521/9 Carcinom ductular infiltrativ, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8522/2 Carcinom intraductal şi carcinom 

lobular in situ 
 M8522/3 Carcinom intraductal şi carcinom 

lobular 
⊗ M8522/6 Carcinom intraductal şi carcinom 

lobular, metastatic 
⊗ M8522/9 Carcinom intraductal şi carcinom 

lobular, incert dacă sunt primare sau 
metastatice 

 M8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat 
cu alte tipuri de carcinoame 

⊗ M8523/6 Carcinom ductal infiltrativ combinat 
cu alte tipuri de carcinoame, 
metastatic 

⊗ M8523/9 Carcinom ductal infiltrativ combinat 
cu alte tipuri de carcinoame, incert 
dacă este primar sau metastatic 

 M8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat 
cu alte tipuri de carcinoame 

⊗ M8524/6 Carcinom lobular infiltrativ combinat 
cu alte tipuri de carcinoame, 
metastatic 

⊗ M8524/9 Carcinom lobular infiltrativ combinat 
cu alte tipuri de carcinoame, incert 
dacă este primar sau metastatic 

⊗ M8525/2 Adenocarcinom poliform de grad 
redus, in situ 

 M8525/3 Adenocarcinom poliform de grad 
redus 

⊗ M8525/6 Adenocarcinom poliform de grad 
redus, metastatic 

⊗ M8525/9 Adenocarcinom poliform de grad 
redus, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8530/3 Carcinom inflamator 
⊗ M8530/6 Carcinom inflamator, metastatic 

⊗ M8530/9 Carcinom inflamator, incert dacă este 
primar sau metastatic 

⊗ M8540/2 Boala Paget, mamară, in situ 
 M8540/3 Boala Paget, mamară 
⊗ M8540/6 Boala Paget, mamară, metastatică 
⊗ M8540/9 Boala Paget, mamară, incert dacă 

este primară sau metastatică 
⊗ M8541/2 Boala Paget şi carcinom ductal 

infiltrativ al sânului, in situ 
 M8541/3 Boala Paget şi carcinom ductal 

infiltrativ al sânului 
⊗ M8541/6 Boala Paget şi carcinom ductal 

infiltrativ al sânului, metastatică 
⊗ M8541/9 Boala Paget şi carcinom ductal 

infiltrativ al sânului, incert dacă este 
primară sau metastatică 

⊗ M8542/2 Boala Paget, extramamară, in situ 
 M8542/3 Boala Paget, extramamară 
⊗ M8542/6 Boala Paget, extramamară, 

metastatică 
⊗ M8542/9 Boala Paget, extramamară, incert 

dacă este primară sau metastatică 
⊗ M8543/2 Boala Paget şi carcinom intraductal 

al sânului, in situ 
 M8543/3 Boala Paget şi carcinom intraductal 

al sânului 
⊗ M8543/6 Boala Paget şi carcinom intraductal 

al sânului, metastatică 
⊗ M8543/9 Boala Paget şi carcinom intraductal 

al sânului, incert dacă este primară 
sau metastatică 

 M855 Neoplasme cu celule acinare 
 M8550/0 Adenom cu celule acinare 
 M8550/1 Tumoră cu celule acinare 
 M8550/3 Carcinom cu celule acinare 
⊗ M8550/6 Carcinom cu celule acinare, 

metastatic 
⊗ M8550/9 Carcinom cu celule acinare, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8551/3 Chistadenocarcinom cu celule 

acinare 
⊗ M8551/6 Chistadenocarcinom cu celule 

acinare, metastatic 
⊗ M8551/9 Chistadenocarcinom cu celule 

acinare, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M856–M857 Neoplasme epiteliate complexe 
 M8560/0 Papilom mixt glandular şi cu celule 

scuamoase 
⊗ M8560/2 Carcinom adenoscuamos, in situ 
 M8560/3 Carcinom adenoscuamos 
⊗ M8560/6 Carcinom adenoscuamos, metastatic 
⊗ M8560/9 Carcinom adenoscuamos, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8561/0 Adenolimfom 
⊗ M8561/1 Adenolimfom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial 
⊗ M8562/6 Carcinom epitelial-mioepitelial, 

metastatic 
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⊗ M8562/9 Carcinom epitelial-mioepitelial, incert 
dacă este primar sau metastatic 

⊗ M8570/2 Adenocarcinom cu metaplazie 
scuamoasă, in situ 

 M8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie 
scuamoasă 

⊗ M8570/6 Adenocarcinom cu metaplazie 
scuamoasă, metastatic 

⊗ M8570/9 Adenocarcinom cu metaplazie 
scuamoasă, incert dacă este primar 
sau metastatic 

⊗ M8571/2 Adenocarcinom cu metaplazie 
cartilaginoasă şi osoasă, in situ 

 M8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie 
cartilaginoasă şi osoasă 

⊗ M8571/6 Adenocarcinom cu metaplazie 
cartilaginoasă şi osoasă, metastatic 

⊗ M8571/9 Adenocarcinom cu metaplazie 
cartilaginoasă şi osoasă, incert dacă 
este primar sau metastatic 

⊗ M8572/2 Adenocarcinom cu metaplazie cu 
celule fusiforme, in situ 

 M8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu 
celule fusiforme 

⊗ M8572/6 Adenocarcinom cu metaplazie cu 
celule fusiforme, metastatic 

⊗ M8572/9 Adenocarcinom cu metaplazie cu 
celule fusiforme, incert dacă este 
primar sau metastatic 

⊗ M8573/2 Adenocarcinom cu metaplazie 
apocrină, in situ 

 M8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie 
apocrină 

⊗ M8573/6 Adenocarcinom cu metaplazie 
apocrină, metastatic 

⊗ M8573/9 Adenocarcinom cu metaplazie 
apocrină, incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8574/2 Adenocarcinom cu diferenţiere 
neuroendocrină, in situ 

 M8574/3 Adenocarcinom cu diferenţiere 
neuroendocrină 

⊗ M8574/6 Adenocarcinom cu diferenţiere 
neuroendocrină, metastatic 

⊗ M8574/9 Adenocarcinom cu diferenţiere 
neuroendocrină, incert dacă este 
primar sau metastatic 

⊗ M8575/2 Carcinom metaplazic, in situ 
 M8575/3 Carcinom metaplazic NOS 
⊗ M8575/6 Carcinom metaplazic NOS, 

metastatic 
⊗ M8575/9 Carcinom metaplazic NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8576/2 Adenocarcinom hepatoid, in situ 
 M8576/3 Adenocarcinom hepatoid 
⊗ M8576/6 Adenocarcinom hepatoid, metastatic 
⊗ M8576/9 Adenocarcinom hepatoid, incert dacă 

este primar sau metastatic 

 M858 Neoplasme epiteliale timice 
 M8580/0 Timom, benign 
 M8580/1 Timom NOS 
 M8580/3 Timom, malign NOS 
⊗ M8580/6 Timom, malign NOS, metastatic 

⊗ M8580/9 Timom, malign NOS, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M8581/1 Timom, tip A NOS 
 M8581/3 Timom, tip A, malign 
⊗ M8581/6 Timom, tip A, malign, metastatic 
⊗ M8581/9 Timom, tip A, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8582/1 Timom, tip AB NOS 
 M8582/3 Timom, tip AB, malign 
⊗ M8582/6 Timom, tip AB, malign, metastatic 
⊗ M8582/9 Timom, tip AB, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8583/1 Timom, tip B1 NOS 
 M8583/3 Timom, tip B1, malign 
⊗ M8583/6 Timom, tip B1, malign, metastatic 
⊗ M8583/9 Timom, tip B1, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8584/1 Timom, tip B2 NOS 
 M8584/3 Timom, tip B2, malign 
⊗ M8584/6 Timom, tip B2, malign, metastatic 
⊗ M8584/9 Timom, tip B2, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8585/1 Timom tip B3 NOS 
 M8585/3 Timom tip B3, malign 
⊗ M8585/6 Timom tip B3, malign, metastatic 
⊗ M8585/9 Timom tip B3, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8586/2 Carcinom timic, in situ 
 M8586/3 Carcinom timic NOS 
⊗ M8586/6 Carcinom timic NOS, metastatic 
⊗ M8586/9 Carcinom timic NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8587/0 Timom hamartomatos ectopic 
⊗ M8588/2 Tumoră epitelială fusiformă cu 

elemente timus-like, in situ 
 M8588/3 Tumoră epitelială fusiformă cu 

elemente timus-like 
⊗ M8588/6 Tumoră epitelială fusiformă cu 

elemente timus-like, metastatică 
⊗ M8588/9 Tumoră epitelială fusiformă, malignă 

cu elemente timus-like, incert dacă 
este primară sau metastatică 

 M8589/3 Carcinom cu elemente timus-like 
⊗ M8589/6 Carcinom cu elemente timus-like, 

metastatic 
⊗ M8589/9 Carcinom cu elemente timus-like, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M859–M867 Neoplasme gonadale 
specializate 

 M8590/1 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual NOS 

⊗ M8590/3 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual NOS, malignă 

⊗ M8590/6 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual, malignă, metastatică 

⊗ M8590/9 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual NOS, malignă, incert 
dacă este primară sau metastatică 

 M8591/1 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual, diferentiere 
incompleta 
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⊗ M8591/3 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual, diferentiere 
incompleta, malignă 

⊗ M8591/6 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual, diferentiere 
incompleta, metastatică 

⊗ M8591/9 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual, diferentiere 
incompleta, incert dacă este primară 
sau metastatică 

 M8592/1 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual, forme mixte 

⊗ M8592/3 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual, forme mixte, malignă 

⊗ M8592/6 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual, forme mixte, 
metastatică 

⊗ M8592/9 Tumoră stromală gonadală şi de 
cordon sexual, forme mixte, incert 
dacă este primară sau metastatică 

 M8593/1 Tumoră stromală cu elemente minore 
de cordon sexual 

⊗ M8593/3 Tumoră stromală cu elemente minore 
de cordon sexual, malignă 

⊗ M8593/6 Tumoră stromală cu elemente minore 
de cordon sexual, metastatică 

⊗ M8593/9 Tumoră stromală cu elemente minore 
de cordon sexual, incert dacă este 
primară sau metastatică 

 M8600/0 Tecom NOS 
⊗ M8600/1 Tecom, incert dacă este benign sau 

malign   
 M8600/3 Tecom, malign 
⊗ M8600/6 Tecom, malign, metastatic 
⊗ M8600/9 Tecom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8601/0 Tecom, luteinizat 
 M8602/0 Tumoră stromală sclerozantă 
 M8610/0 Luteoma NOS 
⊗ M8610/1 Luteom, incert dacă este benign sau 

malign   
⊗ M8610/3 Luteom, malign 
⊗ M8610/6 Luteom, metastatic 
⊗ M8610/9 Luteom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8620/1 Tumoră cu celule granuloase, tip 

adult 
 M8620/3 Tumoră cu celule granuloase, 

malignă 
⊗ M8620/6 Tumoră cu celule granuloase, 

malignă, metastatică 
⊗ M8620/9 Tumoră cu celule granuloase, 

malignă, incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8621/1 Tumoră cu celule granuloase şi 
celule tecale 

 M8622/1 Tumoră cu celule granuloase, 
juvenilă 

 M8623/1 Tumoră de cordon sexual cu tubuli 
inelari 

 M8630/0 Androblastom, benign 
 M8630/1 Androblastom NOS 
 M8630/3 Androblastom, malign 
⊗ M8630/6 Androblastom, malign, metastatic 

⊗ M8630/9 Androblastom, malign, incert dacă 
este primar sau metastatic 

 M8631/0 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, bine 
diferenţiată 

 M8631/1 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig cu 
diferenţiere intermediară 

 M8631/3 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, slab 
diferenţiată 

⊗ M8631/6 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, slab 
diferenţiată, metastatică 

⊗ M8631/9 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, 
malignă, slab diferenţiată, incert dacă 
este primară sau metastatică 

 M8632/1 Ginandroblastom 
⊗ M8632/3 Ginandroblastom, malign 
⊗ M8632/6 Ginandroblastom, metastatic 
⊗ M8632/9 Ginandroblastom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8633/1 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, 

retiform 
 M8634/1 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, cu 

diferenţiere intermediară, cu 
elemente heterologe 

 M8634/3 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, slab 
diferenţiată, cu elemente heterologe 

⊗ M8634/6 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, slab 
diferenţiată, cu elemente heterologe, 
metastatică 

⊗ M8634/9 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, 
malignă, slab diferenţiată, cu 
elemente heterologe, incert dacă 
este primară sau metastatică 

 M8640/1 Tumoră cu celule Sertoli NOS 
 M8640/3 Carcinom cu celule Sertoli  
⊗ M8640/6 Carcinom cu celule Sertoli, 

metastatic 
⊗ M8640/9 Carcinom cu celule Sertoli, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8641/0 Tumoră cu celule Sertoli cu 

acumulare lipidică 
 M8642/1 Tumoră cu celule Sertoli mari, 

calicifiantă 
 M8650/0 Tumoră cu celule Leydig, benignă 
 M8650/1 Tumoră cu celule Leydig NOS 
 M8650/3 Tumoră cu celule Leydig, malignă 
⊗ M8650/6 Tumoră cu celule Leydig, malignă, 

metastatică 
⊗ M8650/9 Tumoră cu celule Leydig, malignă, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8660/0 Tumoră cu celule din hil 
 M8670/0 Tumoră cu celule lipidice a ovarului 
 M8670/3 Tumoră cu celule steroide, malignă 
⊗ M8670/6 Tumoră cu celule steroide, malignă, 

metastatică 
⊗ M8670/9 Tumoră cu celule steroide, malignă, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8671/0 Tumoră vestigială adrenală 
⊗ M8671/1 Tumoră vestigială adrenală, incert 

dacă este benignă sau malignă   

 M868–M871 Paraganglioame şi tumori 
glomice 
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 M8680/0 Paragangliom, benign 
 M8680/1 Paragangliom NOS 
 M8680/3 Paragangliom, malign 
⊗ M8680/6 Paragangliom, malign, metastatic 
⊗ M8680/9 Paragangliom, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8681/1 Paragangliom simpatic 
 M8682/1 Paragangliom parasimpatic 
 M8683/0 Paragangliom gangliocitic 
 M8690/1 Tumoră a glomusului jugular NOS 
⊗ M8690/3 Tumoră a glomusului jugular NOS, 

malignă 
⊗ M8690/6 Tumoră a glomusului jugular NOS, 

malignă, metastatică 
⊗ M8690/9 Tumoră a glomusului jugular NOS, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8691/1 Tumora corpusculului para-aortic 
⊗ M8691/3 Tumora corpusculului para-aortic, 

malignă 
⊗ M8691/6 Tumora corpusculului para-aortic, 

malignă, metastatică 
⊗ M8691/9 Tumora corpusculului para-aortic, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8692/1 Tumora corpusculului carotidian  
⊗ M8692/3 Tumora corpusculului carotidian , 

malignă 
⊗ M8692/6 Tumora corpusculului carotidian , 

malignă, metastatică 
⊗ M8692/9 Tumora corpusculului carotidian , 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian 
NOS 

 M8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian, 
malign 

⊗ M8693/6 Paragangliom extrasuprarenalian, 
malign, metastatic 

⊗ M8693/9 Paragangliom extrasuprarenalian, 
malign, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8700/0 Feocromocitom NOS 
 M8700/3 Feocromocitom, malign 
⊗ M8700/6 Feocromocitom, malign, metastatic 
⊗ M8700/9 Feocromocitom, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8710/3 Glomangiosarcom 
⊗ M8710/6 Glomangiosarcom, metastatic 
⊗ M8710/9 Glomangiosarcom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8711/0 Tumora glomusului NOS 
⊗ M8711/1 Tumora glomusului, incert dacă este 

benignă sau malignă   
 M8711/3 Tumora glomusului, malignă 
⊗ M8711/6 Tumora glomusului, malignă, 

metastatică 
⊗ M8711/9 Tumora glomusului, malignă, incert 

dacă este primară sau metastatică 
 M8712/0 Glomangiom 
⊗ M8712/3 Glomangiom, malign 
⊗ M8712/6 Glomangiom, malign, metastatic 

⊗ M8712/9 Glomangiom, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8713/0 Glomangiomiom 

 M872–M879 Nevi şi melanoame 
 M8720/0 Nev pigmentar NOS 
⊗ M8720/1 Nev pigmentar, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8720/2 Melanom in situ 
 M8720/3 Melanom malign NOS 
⊗ M8720/6 Melanom malign NOS, metastatic 
⊗ M8720/9 Melanom malign NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8721/3 Melanom nodular 
⊗ M8721/6 Melanom nodular, metastatic 
⊗ M8721/9 Melanom nodular, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8722/0 Nev cu celule balonizate 
⊗ M8722/1 Nev cu celule balonizate, incert dacă 

este benignă sau malignă   
⊗ M8722/2 Melanom cu celule balonizate, in situ 
 M8722/3 Melanom cu celule balonizate 
⊗ M8722/6 Melanom cu celule balonizate, 

metastatic 
⊗ M8722/9 Melanom cu celule balonizate, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8723/0 Nev în halou 
⊗ M8723/2 Melanom malign, în regresie, in situ 
 M8723/3 Melanom malign, în regresie 
⊗ M8723/6 Melanom malign, în regresie, 

metastatic 
⊗ M8723/9 Melanom malign, în regresie, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8725/0 Neuronev 
⊗ M8725/1 Neuronev, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8726/0 Nev magnocelular 
⊗ M8726/1 Nev magnocelular, incert dacă este 

benign sau malign  
 M8727/0 Nev displazic 
⊗ M8727/2 Melanom în nev displazic, in situ 
⊗ M8727/3 Melanom în nev displazic, malign 
⊗ M8727/6 Melanom în nev displazic, metastatic 
⊗ M8727/9 Melanom în nev displazic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8728/0 Melanocitoză difuză 
 M8728/1 Melanocitom meningeal 
⊗ M8728/2 Melanomatoză meningeală, in situ 
 M8728/3 Melanomatoză meningeală 
⊗ M8728/6 Melanomatoză meningeală, 

metastatică 
⊗ M8728/9 Melanomatoză meningeală, incert 

dacă este primară sau metastatică 
 M8730/0 Nev nepigmentar 
⊗ M8730/1 Nev nepigmentar, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8730/2 Melanom amelanotic, in situ 
 M8730/3 Melanom amelanotic 
⊗ M8730/6 Melanom amelanotic, metastatic 
⊗ M8730/9 Melanom amelanotic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8740/0 Nev joncţional NOS 
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⊗ M8740/1 Nev joncţional, incert dacă este 
benign sau malign   

⊗ M8740/2 Melanom malign în nev joncţional, in 
situ 

 M8740/3 Melanom malign în nev joncţional 
⊗ M8740/6 Melanom malign în nev joncţional, 

metastatic 
⊗ M8740/9 Melanom malign în nev joncţional, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8741/1 Melanoză precanceroasă, incert dacă 
este benignă sau malignă   

 M8741/2 Melanoză precanceroasă NOS 
 M8741/3 Melanom malign în melanoză 

precanceroasă 
⊗ M8741/6 Melanom malign în melanoză 

precanceroasă, metastatic 
⊗ M8741/9 Melanom malign în melanoză 

precanceroasă, incert dacă este 
primar sau metastatic 

⊗ M8742/1 Lentigo malign, incert dacă este 
benign sau malign   

 M8742/2 Lentigo malign 
 M8742/3 Melanom malign lentigo 
⊗ M8742/6 Melanom malign lentigo, metastatic 
⊗ M8742/9 Melanom malign lentigo, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8743/2 Melanom cu extindere superficială, in 

situ 
 M8743/3 Melanom cu extindere superficială 
⊗ M8743/6 Melanom cu extindere superficială, 

metastatic 
⊗ M8743/9 Melanom cu extindere superficială, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8744/2 Melanom lentiginos acral, malign, in 
situ 

 M8744/3 Melanom lentiginos acral, malign 
⊗ M8744/6 Melanom lentiginos acral, malign, 

metastatic 
⊗ M8744/9 Melanom lentiginos acral, malign, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8745/2 Melanom desmoplazic, malign, in situ 
 M8745/3 Melanom desmoplazic, malign 
⊗ M8745/6 Melanom desmoplazic, malign, 

metastatic 
⊗ M8745/9 Melanom desmoplazic, malign, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8746/2 Melanom lentiginos al mucoasei, in 

situ 
 M8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei 
⊗ M8746/6 Melanom lentiginos al mucoasei, 

metastatic 
⊗ M8746/9 Melanom lentiginos al mucoasei, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8750/0 Nev intradermic 
⊗ M8750/1 Nev intradermic, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8760/0 Nev compus 
⊗ M8760/1 Nev compus, incert dacă este benign 

sau malign 
 M8761/0 Nev congenital mic 

 M8761/1 Nev pigmentar gigant NOS 
⊗ M8761/2 Melanom malign în nev pigmentar 

gigant, in situ 
 M8761/3 Melanom malign în nev pigmentar 

gigant 
⊗ M8761/6 Melanom malign în nev pigmentar 

gigant, metastatic 
⊗ M8761/9 Melanom malign în nev pigmentar 

gigant, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8762/1 Leziune dermică proliferativă în nev 
congenital 

 M8770/0 Nev cu epiteloid şi cu celule 
fusiforme 

⊗ M8770/2 Melanom epiteloid şi cu celule 
fusiforme, in situ 

 M8770/3 Melanom  mixt epiteloid şi cu celule 
fusiforme 

⊗ M8770/6 Melanom  mixt epiteloid şi cu celule 
fusiforme, metastatic 

⊗ M8770/9 Melanom  mixt epiteloid şi cu celule 
fusiforme, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8771/0 Nev cu celule epiteloide 
⊗ M8771/1 Nev cu celule epiteloide, incert dacă 

este benign sau malign   
⊗ M8771/2 Melanom cu celule epiteloide, in situ 
 M8771/3 Melanom cu celule epiteloide 
⊗ M8771/6 Melanom cu celule epiteloide, 

metastatic 
⊗ M8771/9 Melanom cu celule epiteloide, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8772/0 Nev cu celule fusiforme NOS 
⊗ M8772/1 Nev cu celule fusiforme, incert dacă 

este benign sau malign   
⊗ M8772/2 Melanom cu celule fusiforme, in situ 
 M8772/3 Melanom cu celule fusiforme NOS 
⊗ M8772/6 Melanom cu celule fusiforme NOS, 

metastatic 
⊗ M8772/9 Melanom cu celule fusiforme NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8773/2 Melanom cu celule fusiforme, tip A, in 
situ 

 M8773/3 Melanom cu celule fusiforme, tip A 
⊗ M8773/6 Melanom cu celule fusiforme, tip A, 

metastatic 
⊗ M8773/9 Melanom cu celule fusiforme, tipA, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8774/2 Melanom cu celule fusiforme, tip B, in 
situ 

 M8774/3 Melanom cu celule fusiforme, tip B 
⊗ M8774/6 Melanom cu celule fusiforme, tip B, 

metastatic 
⊗ M8774/9 Melanom cu celule fusiforme, tip B, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8780/0 Nev albastru NOS 
⊗ M8780/1 Nev albastru, incert dacă este 

benignă sau malignă   
 M8780/3 Nev albastru, malign 
⊗ M8780/6 Nev albastru, malign, metastatic 
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⊗ M8780/9 Nev albastru, malign, incert dacă 
este primar sau metastatic 

 M8790/0 Nev albastru celular 
⊗ M8790/1 Nev albastru celular, incert dacă este 

benign sau malign   

 M880 Tumori ale ţesutului moale şi 
sarcoame, NOS 

 M8800/0 Tumoră a ţesutului moale, benignă 
 M8800/3 Sarcom NOS 
⊗ M8800/6 Sarcom, metastatic 
 M8800/9 Sarcomatoză NOS 
⊗ M8801/1 Tumoră cu celule fusiforme, incert 

dacă este benignă sau malignă   
 M8801/3 Sarcom cu celule fusiforme 
⊗ M8801/6 Sarcom cu celule fusiforme, 

metastatic 
⊗ M8801/9 Sarcom cu celule fusiforme, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8802/1 Tumoră cu celule gigante, incert dacă 

este benignă sau malignă   
 M8802/3 Sarcom cu celule gigante 
⊗ M8802/6 Sarcom cu celule gigante, metastatic 
⊗ M8802/9 Sarcom cu celule gigante, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8803/3 Sarcom cu celule mici 
⊗ M8803/6 Sarcom cu celule mici, metastatic 
⊗ M8803/9 Sarcom cu celule mici, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8804/3 Sarcom epiteloid 
⊗ M8804/6 Sarcom epiteloid, metastatic 
⊗ M8804/9 Sarcom epiteloid, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8805/3 Sarcom nediferenţiat 
⊗ M8805/6 Sarcom nediferenţiat, metastatic 
⊗ M8805/9 Sarcom nediferenţiat, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8806/3 Tumoră desmoplazică cu celule mici 

rotunde 
⊗ M8806/6 Tumoră desmoplazică cu celule mici 

rotunde, metastatică 
⊗ M8806/9 Tumoră desmoplazică cu celule mici 

rotunde, incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M881–M883 Neoplasme fibromatoase 
 M8810/0 Fibrom NOS 
 M8810/1 Fibrom celular 
 M8810/3 Fibrosarcom NOS 
⊗ M8810/6 Fibrosarcom NOS, metastatic 
⊗ M8810/9 Fibrosarcom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8811/0 Fibromixom 
⊗ M8811/1 Fibromixom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8811/3 Fibromixosarcom 
⊗ M8811/6 Fibromixosarcom, metastatic 
⊗ M8811/9 Fibromixosarcom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8812/0 Fibrom periosteal 
⊗ M8812/1 Fibrom periosteal, incert dacă este 

benign sau malign   

 M8812/3 Fibrosarcom periosteal 
⊗ M8812/6 Fibrosarcom periosteal, metastatic 
⊗ M8812/9 Fibrosarcom periosteal, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8813/0 Fibrom al fasciei 
⊗ M8813/1 Fibrom al fasciei, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8813/3 Fibrosarcom al fasciei 
⊗ M8813/6 Fibrosarcom al fasciei, metastatic 
⊗ M8813/9 Fibrosarcom al fasciei, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M8814/1 Fibrosarcom infantil, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8814/3 Fibrosarcom infantil 
⊗ M8814/6 Fibrosarcom infantil, metastatic 
⊗ M8814/9 Fibrosarcom infantil, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8815/0 Tumoră fibroasă solitară 
⊗ M8815/1 Tumoră fibroasă solitară, incert dacă 

este benignă sau malignă   
 M8815/3 Tumoră fibroasă solitară, malignă 
⊗ M8815/6 Tumoră fibroasă solitară, malignă, 

metastatică 
⊗ M8815/9 Tumoră fibroasă solitară, malignă, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8820/0 Elastofibrom 
 M8821/1 Fibromatoză agresivă 
⊗ M8821/3 Fibromatoză agresivă, malignă 
⊗ M8821/6 Fibromatoză agresivă, metastatică 
⊗ M8821/9 Fibromatoză agresivă, incert dacă 

este primară sau metastatică 
 M8822/1 Fibromatoză abdominală 
⊗ M8822/3 Fibromatoză abdominală, malignă 
⊗ M8822/6 Fibromatoză abdominală, metastatică 
⊗ M8822/9 Fibromatoză abdominală, incert dacă 

este primară sau metastatică 
 M8823/0 Fibrom desmoplazic 
⊗ M8823/1 Fibrom desmoplazic, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8824/0 Miofibrom 
 M8824/1 Miofibromatoză 
 M8825/0 Miofibroblastom 
 M8825/1 Tumoră miofibroblastică NOS 
 M8826/0 Angiomiofibroblastom 
⊗ M8826/1 Angiomiofibroblastom, incert dacă 

este benign sau malign  
 M8827/1 Tumoră miofibroblastică, peribronşică 
⊗ M8827/3 Tumoră miofibroblastică, 

peribronşică, malignă 
⊗ M8827/6 Tumoră miofibroblastică, 

peribronşică, metastatică 
⊗ M8827/9 Tumoră miofibroblastică, 

peribronşică, incert dacă este 
primară sau metastatică 

 M8830/0 Histiocitom fibros benign 
 M8830/1 Histiocitom fibros atipic 
 M8830/3 Histiocitom fibros malign 
⊗ M8830/6 Histiocitom fibros malign, metastatic 
⊗ M8830/9 Histiocitom fibros malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8831/0 Histiocitom NOS 



 
Morfologia tumorilor 

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002   583

⊗ M8831/1 Histiocitom, incert dacă este benign 
sau malign   

 M8832/0 Dermatofibrom NOS 
⊗ M8832/1 Dermatofibrom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8832/3 Dermatofibrosarcom NOS 
⊗ M8832/6 Dermatofibrosarcom NOS, metastatic 
⊗ M8832/9 Dermatofibrosarcom NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant 

pigmentar 
 M8834/1 Fibroblastom cu celule gigante 
 M8835/1 Tumoră fibrohistiocitară plexiformă 
⊗ M8835/3 Tumoră fibrohistiocitară plexiformă, 

malignă 
⊗ M8835/6 Tumoră fibrohistiocitară plexiformă, 

malignă, metastatică 
⊗ M8835/9 Tumoră fibrohistiocitară plexiformă, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid 
⊗ M8836/3 Histiocitom fibros angiomatoid, 

malign 
⊗ M8836/6 Histiocitom fibros angiomatoid, 

metastatic 
⊗ M8836/9 Histiocitom fibros angiomatoid, incert 

dacă este primar sau metastatic 

 M884 Neoplasme mixomatoase 
 M8840/0 Mixom NOS 
 M8840/3 Mixosarcom 
⊗ M8840/6 Mixosarcom, metastatic 
⊗ M8840/9 Mixosarcom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
 M8841/1 Angiomixom 
⊗ M8841/3 Angiomixom, malign 
⊗ M8841/6 Angiomixom, malign, metastatic 
⊗ M8841/9 Angiomixom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
 M8842/0 Tumoră fibromixoidă osifiantă 
⊗ M8842/1 Tumoră fibromixoidă osifiantă, incert 

dacă este benignă sau malignă   

 M885–M888 Neoplasme lipomatoase 
 M8850/0 Lipom NOS 
 M8850/1 Lipom atipic 
 M8850/3 Liposarcom NOS 
⊗ M8850/6 Liposarcom NOS, metastatic 
⊗ M8850/9 Liposarcom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8851/0 Fibrolipom 
⊗ M8851/1 Fibrolipom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8851/3 Liposarcom, bine diferenţiat 
⊗ M8851/6 Liposarcom, bine diferenţiat, 

metastatic 
⊗ M8851/9 Liposarcom, bine diferenţiat, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8852/0 Fibromixolipom 
⊗ M8852/1 Fibromixolipom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8852/3 Liposarcom mixoid 

⊗ M8852/6 Liposarcom mixoid, metastatic 
⊗ M8852/9 Liposarcom mixoid, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8853/3 Liposarcom cu celule rotunde 
⊗ M8853/6 Liposarcom cu celule rotunde, 

metastatic 
⊗ M8853/9 Liposarcom cu celule rotunde, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8854/0 Lipom pleomorf 
 M8854/3 Liposarcom pleomorf 
⊗ M8854/6 Liposarcom pleomorf, metastatic 
⊗ M8854/9 Liposarcom pleomorf, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8855/3 Liposarcom mixt 
⊗ M8855/6 Liposarcom mixt, metastatic 
⊗ M8855/9 Liposarcom mixt,  
 M8856/0 Lipom intramuscular 
 M8857/0 Lipom cu celule fusiforme 
⊗ M8857/1 Lipom cu celule fusiforme, incert 

dacă este benign sau malign   
 M8857/3 Liposarcom fibroblastic 
⊗ M8857/6 Liposarcom fibroblastic, metastatic 
⊗ M8857/9 Liposarcom fibroblastic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8858/3 Liposarcom dediferenţiat 
 M8860/0 Angiomiolipom 
⊗ M8860/1 Angiomiolipom, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M8860/3 Angiomioliposarcom 
⊗ M8860/6 Angiomioliposarcom, metastatic 
⊗ M8860/9 Angiomioliposarcom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8861/0 Angiolipom NOS 
⊗ M8861/1 Angiolipom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8870/0 Mielolipom 
⊗ M8870/1 Mielolipom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8880/0 Hibernom 
⊗ M8880/1 Hibernom, incert dacă este benign 

sau malign   
⊗ M8880/3 Hibernom, malign 
⊗ M8880/6 Hibernom, malign, metastatic 
⊗ M8880/9 Hibernom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
 M8881/0 Lipoblastomatoză 

 M889–M892 Neoplasme miomatoase 
 M8890/0 Leiomiom NOS 
 M8890/1 Leiomiomatoză NOS 
 M8890/3 Leiomiosarcom NOS 
⊗ M8890/6 Leiomiosarcom NOS, metastatic 
⊗ M8890/9 Leiomiosarcom NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8891/0 Leiomiom epiteloid 
⊗ M8891/1 Leiomiom epiteloid, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8891/3 Leiomiosarcom epiteloid 
⊗ M8891/6 Leiomiosarcom epiteloid, metastatic 
⊗ M8891/9 Leiomiosarcom epiteloid, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8892/0 Leiomiom celular 
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⊗ M8892/1 Leiomiom celular, incert dacă este 
benign sau malign   

 M8893/0 Leiomiom bizar 
⊗ M8893/1 Leiomiom bizar, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8894/0 Angiomiom 
⊗ M8894/1 Angiomiom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8894/3 Angiomiosarcom 
⊗ M8894/6 Angiomiosarcom, metastatic 
⊗ M8894/9 Angiomiosarcom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8895/0 Miom 
⊗ M8895/1 Miom, incert dacă este benign sau 

malign   
 M8895/3 Miosarcom 
⊗ M8895/6 Miosarcom, metastatic 
⊗ M8895/9 Miosarcom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
 M8896/3 Leiomiosarcom mixoid 
⊗ M8896/6 Leiomiosarcom mixoid, metastatic 
⊗ M8896/9 Leiomiosarcom mixoid, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8897/1 Tumoră de muşchi neted, cu 

potenţial malign incert 
 M8898/1 Leiomiom metastazant 
 M8900/0 Rabdomiom NOS 
⊗ M8900/1 Rabdomiom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8900/3 Rabdomiosarcom NOS 
⊗ M8900/6 Rabdomiosarcom NOS, metastatic 
⊗ M8900/9 Rabdomiosarcom NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf, tip adult  
⊗ M8901/6 Rabdomiosarcom pleomorf, tip adult, 

metastatic 
⊗ M8901/9 Rabdomiosarcom pleomorf, tip adult, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt 
⊗ M8902/6 Rabdomiosarcom de tip mixt, 

metastatic 
⊗ M8902/9 Rabdomiosarcom de tip mixt, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8903/0 Rabdomiom fetal 
⊗ M8903/1 Rabdomiom fetal, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8904/0 Rabdomiom adult 
⊗ M8904/1 Rabdomiom adult, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8905/0 Rabdomiom genital 
⊗ M8905/1 Rabdomiom genital, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8910/3 Rabdomiosarcom embrionar NOS 
⊗ M8910/6 Rabdomiosarcom embrionar NOS, 

metastatic 
⊗ M8910/9 Rabdomiosarcom embrionar NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme 
⊗ M8912/6 Rabdomiosarcom cu celule 

fusiforme, metastatic 

⊗ M8912/9 Rabdomiosarcom cu celule 
fusiforme, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M8920/3 Rabdomiosarcom alveolar 
⊗ M8920/6 Rabdomiosarcom alveolar, 

metastatic 
⊗ M8920/9 Rabdomiosarcom alveolar, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenţiere 

ganglionară 
⊗ M8921/6 Rabdomiosarcom cu diferenţiere 

ganglionară, metastatic 
⊗ M8921/9 Rabdomiosarcom cu diferenţiere 

ganglionară, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M893–M899 Neoplasme complexe, mixte şi 
stromale 

 M8930/0 Nodul stromal endometrial 
⊗ M8930/1 Nodul stromal endometrial, incert 

dacă este benign sau malign   
 M8930/3 Sarcom stromal endometrial NOS 
⊗ M8930/6 Sarcom stromal endometrial NOS, 

metastatic 
⊗ M8930/9 Sarcom stromal endometrial NOS, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M8931/1 Tumoră stromală endometrială, incert 
dacă este benignă sau malignă   

 M8931/3 Sarcom stromal endometrial, grad 
redus 

⊗ M8931/6 Sarcom stromal endometrial, grad 
redus, metastatic 

⊗ M8931/9 Sarcom stromal endometrial, grad 
redus, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8932/0 Adenomom 
 M8933/3 Adenosarcom 
⊗ M8933/6 Adenosarcom, metastatic 
⊗ M8933/9 Adenosarcom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8934/3 Carcinofibrom 
⊗ M8934/6 Carcinofibrom, metastatic 
⊗ M8934/9 Carcinofibrom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8935/0 Tumoră stromală, benignă 
 M8935/1 Tumoră stromală NOS 
 M8935/3 Sarcom stromal NOS 
⊗ M8935/6 Sarcom stromal, metastatic 
⊗ M8935/9 Sarcom stromal NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8936/0 Tumoră stromală gastro-intestinală, 

benignă 
 M8936/1 Tumoră stromală gastro-intestinală 

NOS 
 M8936/3 Sarcom stromal gastro-intestinal 
⊗ M8936/6 Sarcom stromal gastro-intestinal, 

metastatic 
⊗ M8936/9 Sarcom stromal gastro-intestinal, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8940/0 Adenom pleomorf 
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⊗ M8940/1 Adenom pleomorf, incert dacă este 
benign sau malign   

 M8940/3 Tumoră mixtă, malignă NOS 
⊗ M8940/6 Tumoră mixtă, malignă NOS, 

metastatică 
⊗ M8940/9 Tumoră mixtă, malignă NOS, incert 

dacă este primară sau metastatică 
 M8941/3 Carcinom în adenom pleomorf 
⊗ M8941/6 Carcinom în adenom pleomorf, 

metastatic 
⊗ M8941/9 Carcinom în adenom pleomorf, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M8950/1 Tumoră mixtă Mulleriană, incert dacă 

este benignă sau malignă   
 M8950/3 Tumoră mixtă Mulleriană 
⊗ M8950/6 Tumoră mixtă Mulleriană, metastatică 
⊗ M8950/9 Tumoră mixtă Mulleriană, incert dacă 

este primară sau metastatică 
⊗ M8951/1 Tumoră mixtă mezodermală, incert 

dacă este benignă sau malignă   
 M8951/3 Tumoră mixtă mezodermală 
⊗ M8951/6 Tumoră mixtă mezodermală, 

metastatică 
⊗ M8951/9 Tumoră mixtă mezodermală, incert 

dacă este primară sau metastatică 
 M8959/0 Nefrom chistic benign 
 M8959/1 Nefroblastom chistic parţial diferenţiat 
 M8959/3 Nefrom chistic malign 
⊗ M8959/6 Nefrom chistic malign, metastatic 
⊗ M8959/9 Nefrom chistic malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8960/1 Nefrom mezoblastic 
 M8960/3 Nefroblastom NOS 
⊗ M8960/6 Nefroblastom NOS, metastatic 
⊗ M8960/9 Nefroblastom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8963/3 Tumoră rabdoidă malignă 
⊗ M8963/6 Tumoră rabdoidă malignă, 

metastatică 
⊗ M8963/9 Tumoră rabdoidă malignă, incert 

dacă este primară sau metastatică 
 M8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiului 
⊗ M8964/6 Sarcom cu celule clare al rinichiului, 

metastatic 
⊗ M8964/9 Sarcom cu celule clare al rinichiului, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M8965/0 Adenofibrom nefrogenic 
⊗ M8965/1 Adenofibrom nefrogenic, incert dacă 

este benign sau malign   
 M8966/0 Tumoră cu celule interstiţiale 

renomedulare 
⊗ M8966/1 Tumoră cu celule interstiţiale 

renomedulare, incert dacă este 
benignă sau malignă   

 M8967/0 Tumoră renală osifiantă 
⊗ M8967/1 Tumoră renală osifiantă, incert dacă 

este benignă sau malignă   
⊗ M8967/3 Tumoră renală osifiantă, malignă 
⊗ M8967/6 Tumoră renală osifiantă, malignă, 

metastatică 
⊗ M8967/9 Tumoră renală osifiantă, incert dacă 

este primară sau metastatică 

 M8970/3 Hepatoblastom 
⊗ M8970/6 Hepatoblastom, metastatic 
⊗ M8970/9 Hepatoblastom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8971/3 Pancreatoblastom 
⊗ M8971/6 Pancreatoblastom, metastatic 
⊗ M8971/9 Pancreatoblastom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8972/3 Blastom pulmonar 
⊗ M8972/6 Blastom pulmonar, metastatic 
⊗ M8972/9 Blastom pulmonar, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8973/3 Blastom pleuropulmonar 
⊗ M8973/6 Blastom pleuropulmonar, metastatic 
⊗ M8973/9 Blastom pleuropulmonar, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8974/1 Sialoblastom 
⊗ M8974/3 Sialoblastom, malign 
⊗ M8974/6 Sialoblastom, metastatic 
⊗ M8974/9 Sialoblastom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
 M8980/3 Carcinosarcom NOS 
⊗ M8980/6 Carcinosarcom NOS, metastatic 
⊗ M8980/9 Carcinosarcom NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8981/3 Carcinosarcom, embrionar 
⊗ M8981/6 Carcinosarcom, embrionar, 

metastatic 
⊗ M8981/9 Carcinosarcom, embrionar, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M8982/0 Mioepiteliom 
⊗ M8982/1 Mioepiteliom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M8982/3 Mioepiteliom malign  
⊗ M8982/6 Mioepiteliom malign, metastatic 
⊗ M8982/9 Mioepiteliom malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M8983/0 Adenomioepiteliom 
⊗ M8983/1 Adenomioepiteliom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M8990/0 Mezenchimom, benign 
 M8990/1 Mezenchimom NOS 
 M8990/3 Mezenchimom, malign 
⊗ M8990/6 Mezenchimom, malign, metastatic 
⊗ M8990/9 Mezenchimom, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M8991/3 Sarcom embrionar 
⊗ M8991/6 Sarcom embrionar, metastatic 
⊗ M8991/9 Sarcom embrionar, incert dacă este 

primar sau metastatic 

 M900–M903 Neoplasme fibroepiteliale 
 M9000/0 Tumoră Brenner NOS 
 M9000/1 Tumoră Brenner, malignitate 

borderline  
 M9000/3 Tumoră Brenner, malignă 
⊗ M9000/6 Tumoră Brenner, malignă, 

metastatică 
⊗ M9000/9 Tumoră Brenner, malignă, incert 

dacă este primară sau metastatică 
 M9010/0 Fibroadenom NOS 
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⊗ M9010/1 Fibroadenom NOS, incert dacă este 
benign sau malign   

⊗ M9010/3 Fibroadenom NOS, malign 
⊗ M9010/6 Fibroadenom NOS, metastatic 
⊗ M9010/9 Fibroadenom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9011/0 Fibroadenom  intracanalicular  
⊗ M9011/1 Fibroadenom  intracanalicular, incert 

dacă este benign sau malign   
 M9012/0 Fibroadenom  pericanalicular 
⊗ M9012/1 Fibroadenom  pericanalicular, incert 

dacă este benign sau malign   
 M9013/0 Adenofibrom NOS 
⊗ M9013/1 Adenofibrom NOS, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9014/0 Adenofibrom seros NOS 
 M9014/1 Adenofibrom seros, malignitate 

borderline 
 M9014/3 Adenocarcinofibrom seros 
⊗ M9014/6 Adenocarcinofibrom seros, 

metastatic 
⊗ M9014/9 Adenocarcinofibrom seros, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9015/0 Adenofibrom mucinos NOS 
 M9015/1 Adenofibrom mucinos, malignitate 

borderline 
 M9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos 
⊗ M9015/6 Adenocarcinofibrom mucinos, 

metastatic 
⊗ M9015/9 Adenocarcinofibrom mucinos, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9016/0 Fibroadenom gigant 
 M9020/0 Tumoră phyllodes, benignă 
 M9020/1 Tumoră phyllodes, borderline 
 M9020/3 Tumoră phyllodes, malignă 
⊗ M9020/6 Tumoră phyllodes, malignă, 

metastatică 
⊗ M9020/9 Tumoră phyllodes, malignă, incert 

dacă este primară sau metastatică 
 M9030/0 Fibroadenom juvenil 
⊗ M9030/1 Fibroadenom juvenil, incert dacă este 

benign sau malign   

 M904 Neoplasme sinovial-like  
 M9040/0 Sinoviom, benign 
⊗ M9040/1 Sinoviom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M9040/3 Sarcom sinovial NOS 
⊗ M9040/6 Sarcom sinovial NOS, metastatic 
⊗ M9040/9 Sarcom sinovial NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme 
⊗ M9041/6 Sarcom sinovial cu celule fusiforme, 

metastatic 
⊗ M9041/9 Sarcom sinovial cu celule fusiforme, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide 
⊗ M9042/6 Sarcom sinovial cu celule epiteloide, 

metastatic 
⊗ M9042/9 Sarcom sinovial cu celule epiteloide, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M9043/3 Sarcom sinovial bifazic 
⊗ M9043/6 Sarcom sinovial bifazic, metastatic 
⊗ M9043/9 Sarcom sinovial bifazic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9044/3 Sarcom cu celule clareNOS 
⊗ M9044/6 Sarcom cu celule clareNOS, 

metastatic 
⊗ M9044/9 Sarcom cu celule clareNOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 

 M905 Neoplasme mezoteliale 
 M9050/0 Mezoteliom, benign 
⊗ M9050/1 Mezoteliom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M9050/3 Mezoteliom, malign 
⊗ M9050/6 Mezoteliom, malign, metastatic 
⊗ M9050/9 Mezoteliom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9051/0 Mezoteliom fibros, benign 
⊗ M9051/1 Mezoteliom fibros, incert dacă este 

benign sau malign  
 M9051/3 Mezoteliom fibros, malign 
⊗ M9051/6 Mezoteliom fibros, malign, metastatic 
⊗ M9051/9 Mezoteliom fibros, malign, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9052/0 Mezoteliom epiteloid, benign 
⊗ M9052/1 Mezoteliom epiteloid, incert dacă 

este benign sau malign   
 M9052/3 Mezoteliom epiteloid, malign 
⊗ M9052/6 Mezoteliom epiteloid, malign, 

metastatic 
⊗ M9052/9 Mezoteliom epiteloid, malign, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9053/3 Mezoteliom bifazic, malign 
⊗ M9053/6 Mezoteliom bifazic, malign, 

metastatic 
⊗ M9053/9 Mezoteliom bifazic, malign, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9054/0 Tumoră adenomatoidă NOS 
⊗ M9054/1 Tumoră adenomatoidă, incert dacă 

este benignă sau malignă   
 M9055/0 Mezoteliom multichistic, benign 
 M9055/1 Mezoteliom chistic NOS 
⊗ M9055/3 Mezoteliom chistic NOS, malign 
⊗ M9055/6 Mezoteliom chistic NOS, metastatic 
⊗ M9055/9 Mezoteliom chistic NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 

 M906–M909 Neoplasme cu celule germinale 
 M9060/3 Disgerminom 
⊗ M9060/6 Disgerminom, metastatic 
⊗ M9060/9 Disgerminom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
⊗ M9061/2 Seminom, in situ 
 M9061/3 Seminom NOS 
⊗ M9061/6 Seminom NOS, metastatic 
⊗ M9061/9 Seminom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9062/3 Seminom, anaplazic 
⊗ M9062/6 Seminom, anaplazic, metastatic 
⊗ M9062/9 Seminom, anaplazic, incert dacă este 

primar sau metastatic 
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⊗ M9063/2 Seminom spermatocitic, in situ 
 M9063/3 Seminom spermatocitic 
⊗ M9063/6 Seminom spermatocitic, metastatic 
⊗ M9063/9 Seminom spermatocitic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9064/2 Celule germinale intratubulare 

maligne 
 M9064/3 Germinom 
⊗ M9064/6 Germinom, metastatic 
⊗ M9064/9 Germinom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
⊗ M9065/2 Tumoră cu celule germinale, 

nonseminomatoasă, in situ 
 M9065/3 Tumoră cu celule germinale, 

nonseminomatoasă 
⊗ M9065/6 Tumoră cu celule germinale, 

nonseminomatoasă, metastatică 
⊗ M9065/9 Tumoră cu celule germinale, 

nonseminomatoasă, incert dacă este 
primară sau metastatică 

⊗ M9070/2 Carcinom embrionar NOS, in situ 
 M9070/3 Carcinom embrionar NOS 
⊗ M9070/6 Carcinom embrionar NOS, metastatic 
⊗ M9070/9 Carcinom embrionar NOS, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9071/3 Tumoră de sac vitelin 
⊗ M9071/6 Tumoră de sac vitelin, metastatică 
⊗ M9071/9 Tumoră de sac vitelin, incert dacă 

este primară sau metastatică 
 M9072/3 Poliembriom 
⊗ M9072/6 Poliembriom, metastatic 
⊗ M9072/9 Poliembriom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
 M9073/1 Gonadoblastom 
⊗ M9073/3 Gonadoblastom, malign 
⊗ M9073/6 Gonadoblastom, metastatic 
⊗ M9073/9 Gonadoblastom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9080/0 Teratom, benign 
 M9080/1 Teratom NOS 
 M9080/3 Teratom, malign NOS 
⊗ M9080/6 Teratom, malign NOS, metastatic 
⊗ M9080/9 Teratom, malign NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9081/3 Teratocarcinom 
⊗ M9081/6 Teratocarcinom, metastatic 
⊗ M9081/9 Teratocarcinom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9082/3 Teratom malign, nediferenţiat 
⊗ M9082/6 Teratom malign, nediferenţiat, 

metastatic 
⊗ M9082/9 Teratom malign, nediferenţiat, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9083/3 Teratom malign, intermediar 
⊗ M9083/6 Teratom malign, intermediar, 

metastatic 
⊗ M9083/9 Teratom malign, intermediar, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9084/0 Chist dermoid NOS 
⊗ M9084/1 Chist dermoid NOS, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9084/3 Teratom cu transformare malignă 

⊗ M9084/6 Teratom cu transformare malignă, 
metastatic 

⊗ M9084/9 Teratom cu transformare malignă, 
incert dacă este primar sau 
metastatic 

⊗ M9085/1 Tumoră cu celule germinale mixtă, 
incert dacă este benignă sau malignă   

 M9085/3 Tumoră cu celule germinale mixtă 
⊗ M9085/6 Tumoră cu celule germinale mixtă, 

metastatică 
⊗ M9085/9 Tumoră cu celule germinale mixtă, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M9090/0 Struma ovarii NOS 
⊗ M9090/1 Struma ovarii, incert dacă este 

benignă sau malignă   
 M9090/3 Struma ovarii, malignă 
⊗ M9090/6 Struma ovarii, malignă, metastatică 
⊗ M9090/9 Struma ovarii, malignă, incert dacă 

este primară sau metastatică 
 M9091/1 Strumal carcinoid 
⊗ M9091/3 Carcinoid strumal, malign 
⊗ M9091/6 Carcinoid strumal, metastatic 
⊗ M9091/9 Carcinoid strumal, incert dacă este 

primar sau metastatic 

 M910 Neoplasme trofoblastice 
 M9100/0 Mola hidatiformă NOS 
 M9100/1 Mola hidatiformă invazivă 
 M9100/3 Coriocarcinom NOS 
⊗ M9100/6 Coriocarcinom NOS, metastatic 
⊗ M9100/9 Coriocarcinom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte 

elemente celulare germinale 
⊗ M9101/6 Coriocarcinom combinat cu alte 

elemente celulare germinale, 
metastatic 

⊗ M9101/9 Coriocarcinom combinat cu alte 
elemente celulare germinale, incert 
dacă este primar sau metastatic 

 M9102/3 Teratom malign trofoblastic 
⊗ M9102/6 Teratom malign trofoblastic, 

metastatic 
⊗ M9102/9 Teratom malign trofoblastic, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9103/0 Mola hidatiformă parţială 
 M9104/1 Tumoră trofoblastică cu localizare 

placentară 
⊗ M9104/3 Tumoră trofoblastică cu localizare 

placentară, malignă 
⊗ M9104/6 Tumoră trofoblastică cu localizare 

placentară, metastatică 
⊗ M9104/9 Tumoră trofoblastică cu localizare 

placentară, incert dacă este primară 
sau metastatică 

 M9105/3 Tumoră trofoblastică epiteloidă 
⊗ M9105/6 Tumoră trofoblastică epiteloidă, 

metastatică 
⊗ M9105/9 Tumoră trofoblastică epiteloidă, incert 

dacă este primară sau metastatică 

 M911 Mezonefroame 
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 M9110/0 Mezonefrom, benign 
 M9110/1 Tumoră mezonefrică NOS 
 M9110/3 Mezonefrom, malign 
⊗ M9110/6 Mezonefrom, malign, metastatic 
⊗ M9110/9 Mezonefrom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 

 M912–M916 Tumori ale vaselor sanguine 
 M9120/0 Hemangiom NOS 
⊗ M9120/1 Hemangiom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M9120/3 Hemangiosarcom 
⊗ M9120/6 Hemangiosarcom, metastatic 
⊗ M9120/9 Hemangiosarcom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9121/0 Hemangiom cavernos 
 M9122/0 Hemangiom venos 
 M9123/0 Hemangiom racemos 
 M9124/3 Sarcom cu celule Kupffer  
⊗ M9124/6 Sarcom cu celule Kupffer, metastatic 
⊗ M9124/9 Sarcom cu celule Kupffer, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9125/0 Hemangiom epiteloid 
 M9130/0 Hemangioendoteliom, benign 
 M9130/1 Hemangioendoteliom NOS 
 M9130/3 Hemangioendoteliom, malign 
⊗ M9130/6 Hemangioendoteliom, malign, 

metastatic 
⊗ M9130/9 Hemangioendoteliom, malign, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9131/0 Hemangiom capilar 
⊗ M9131/1 Hemangiom capilar, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9132/0 Hemangiom intramuscular 
⊗ M9132/1 Hemangiom intramuscular, incert 

dacă este benign sau malign   
⊗ M9132/3 Hemangiom intramuscular, malign 
⊗ M9132/6 Hemangiom intramuscular, 

metastatic 
⊗ M9132/9 Hemangiom intramuscular, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9133/1 Hemangioendoteliom epiteloid NOS 
 M9133/3 Hemangioendoteliom epiteloid, 

malign 
⊗ M9133/6 Hemangioendoteliom epiteloid, 

malign, metastatic 
⊗ M9133/9 Hemangioendoteliom epiteloid, 

malign, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M9135/1 Angioendoteliom papilar 
endovascular 

⊗ M9135/3 Angioendoteliom papilar 
endovascular, malign 

⊗ M9135/6 Angioendoteliom papilar 
endovascular, metastatic 

⊗ M9135/9 Angioendoteliom papilar 
endovascular, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M9136/1 Hemangioendoteliom cu celule 
fusiforme 

⊗ M9136/3 Hemangioendoteliom cu celule 
fusiforme, malign 

⊗ M9136/6 Hemangioendoteliom cu celule 
fusiforme, metastatic 

⊗ M9136/9 Hemangioendoteliom cu celule 
fusiforme, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M9140/3 Sarcom Kaposi   
⊗ M9140/6 Sarcom Kaposi, metastatic 
⊗ M9140/9 Sarcom Kaposi, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9141/0 Angiocheratom 
 M9142/0 Hemangiom cheratozic verucos 
 M9150/0 Hemangiopericitom, benign 
 M9150/1 Hemangiopericitom NOS 
 M9150/3 Hemangiopericitom, malign 
⊗ M9150/6 Hemangiopericitom, malign, 

metastatic 
⊗ M9150/9 Hemangiopericitom, malign, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9160/0 Angiofibrom NOS 
⊗ M9160/1 Angiofibrom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M9161/0 Hemangiom pediculat dobândit 
 M9161/1 Hemangioblastom 
⊗ M9161/3 Hemangioblastom, malign 
⊗ M9161/6 Hemangioblastom, metastatic 
⊗ M9161/9 Hemangioblastom, incert dacă este 

primar sau metastatic 

 M917 Tumori ale vaselor limfatice 
 M9170/0 Limfangiom NOS 
⊗ M9170/1 Limfangiom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M9170/3 Limfangiosarcom 
⊗ M9170/6 Limfangiosarcom, metastatic 
⊗ M9170/9 Limfangiosarcom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9171/0 Limfangiom capilar 
⊗ M9171/1 Limfangiom capilar, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9172/0 Limfangiom cavernos 
⊗ M9172/1 Limfangiom cavernos, incert dacă 

este benign sau malign   
 M9173/0 Limfangiom chistic 
⊗ M9173/1 Limfangiom chistic, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9174/0 Limfangiomiom  
 M9174/1 Limfangiomiomatoză 
 M9175/0 Hemolimfangiom 
⊗ M9175/1 Hemolimfangiom, incert dacă este 

benign sau malign   
⊗ M9175/3 Hemolimfangiom, malign 
⊗ M9175/6 Hemolimfangiom, malign, metastatic 
⊗ M9175/9 Hemolimfangiom, incert dacă este 

primar sau metastatic 

 M918–M924 Neoplasme osoase şi 
condromatoase 

 M9180/0 Osteom NOS 
⊗ M9180/1 Osteom, incert dacă este benign sau 

malign   
 M9180/3 Osteosarcom NOS 
⊗ M9180/6 Osteosarcom NOS, metastatic 
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⊗ M9180/9 Osteosarcom NOS, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M9181/3 Osteosarcom condroblastic 
⊗ M9181/6 Osteosarcom condroblastic, 

metastatic 
⊗ M9181/9 Osteosarcom condroblastic, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9182/3 Osteosarcom fibroblastic 
⊗ M9182/6 Osteosarcom fibroblastic, metastatic 
⊗ M9182/9 Osteosarcom fibroblastic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9183/3 Osteosarcom teleangiectazic 
⊗ M9183/6 Osteosarcom teleangiectazic, 

metastatic 
⊗ M9183/9 Osteosarcom teleangiectazic, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului 
⊗ M9184/6 Osteosarcom în boala Paget a osului, 

metastatic 
⊗ M9184/9 Osteosarcom în boala Paget a osului, 

incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M9185/3 Osteosarcom cu celule mici 
⊗ M9185/6 Osteosarcom cu celule mici, 

metastatic 
⊗ M9185/9 Osteosarcom cu celule mici, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9186/3 Osteosarcom central 
⊗ M9186/6 Osteosarcom central, metastatic 
⊗ M9186/9 Osteosarcom central, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9187/3 Osteosarcom intraosos bine 

diferenţiat 
⊗ M9187/6 Osteosarcom intraosos bine 

diferenţiat, metastatic 
⊗ M9187/9 Osteosarcom intraosos bine 

diferenţiat, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M9191/0 Osteom osteoid NOS 
⊗ M9191/1 Osteom osteoid, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9192/3 Osteosarcom paraosteal 
⊗ M9192/6 Osteosarcom paraosteal, metastatic 
⊗ M9192/9 Osteosarcom paraosteal, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9193/3 Osteosarcom pariosteal 
⊗ M9193/6 Osteosarcom pariosteal, metastatic 
⊗ M9193/9 Osteosarcom pariosteal, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9194/3 Osteosarcom de suprafaţă de grad 

înalt 
⊗ M9194/6 Osteosarcom de suprafaţă de grad 

înalt, metastatic 
⊗ M9194/9 Osteosarcom de suprafaţă de grad 

înalt, incert dacă este primar sau 
metastatic 

 M9195/3 Osteosarcom intracortical 
⊗ M9195/6 Osteosarcom intracortical, metastatic 
⊗ M9195/9 Osteosarcom intracortical, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9200/0 Osteoblastom NOS 
 M9200/1 Osteoblastom agresiv 
 M9210/0 Osteocondrom 

 M9210/1 Osteocondromatoză NOS 
 M9220/0 Condrom NOS 
 M9220/1 Condromatoză NOS 
 M9220/3 Condrosarcom NOS 
⊗ M9220/6 Condrosarcom, metastatic 
⊗ M9220/9 Condrosarcom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9221/0 Condrom juxtacortical 
⊗ M9221/1 Condrom juxtacortical, incert dacă 

este benign sau malign   
 M9221/3 Condrosarcom juxtacortical 
⊗ M9221/6 Condrosarcom juxtacortical, 

metastatic 
⊗ M9221/9 Condrosarcom juxtacortical, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9230/0 Condroblastom NOS 
⊗ M9230/1 Condroblastom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9230/3 Condroblastom, malign 
⊗ M9230/6 Condroblastom, malign, metastatic 
⊗ M9230/9 Condroblastom, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9231/3 Condrosarcom mixoid 
⊗ M9231/6 Condrosarcom mixoid, metastatic 
⊗ M9231/9 Condrosarcom mixoid, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9240/3 Condrosarcom mezenchimal 
⊗ M9240/6 Condrosarcom mezenchimal, 

metastatic 
⊗ M9240/9 Condrosarcom mezenchimal, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9241/0 Fibrom condromixoid 
⊗ M9241/1 Fibrom condromixoid, incert dacă 

este benign sau malign   
 M9242/3 Condrosarcom cu celule clare 
⊗ M9242/6 Condrosarcom cu celule clare, 

metastatic 
⊗ M9242/9 Condrosarcom cu celule clare, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9243/3 Condrosarcom dediferenţiat 
⊗ M9243/6 Condrosarcom dediferenţiat, 

metastatic 
⊗ M9243/9 Condrosarcom dediferenţiat, incert 

dacă este primar sau metastatic 

 M925 Tumori cu celule gigante 
⊗ M9250/0 Tumoră cu celule gigante a osului, 

benignă 
 M9250/1 Tumoră cu celule gigante a osului 

NOS 
 M9250/3 Tumoră cu celule gigante a osului, 

malignă 
⊗ M9250/6 Tumoră cu celule gigante a osului, 

malignă, metastatică 
⊗ M9250/9 Tumoră cu celule gigante a osului, 

malignă, incert dacă este primară sau 
metastatică 

⊗ M9251/0 Tumoră cu celule gigante a părţilor 
moi, benignă 

 M9251/1 Tumoră cu celule gigante a părţilor 
moi NOS 

 M9251/3 Tumoră cu celule gigante a părţilor 
moi, malignă 
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⊗ M9251/6 Tumoră cu celule gigante a părţilor 
moi, malignă, metastatică 

⊗ M9251/9 Tumoră cu celule gigante a părţilor 
moi, malignă, incert dacă este 
primară sau metastatică 

 M9252/0 Tumoră cu celule gigante 
tenosinovială 

⊗ M9252/1 Tumoră cu celule gigante 
tenosinovială, incert dacă este 
benignă sau malignă   

 M9252/3 Tumoră cu celule gigante 
tenosinovială, malignă 

⊗ M9252/6 Tumoră cu celule gigante 
tenosinovială, malignă, metastatică 

⊗ M9252/9 Tumoră cu celule gigante 
tenosinovială, malignă, incert dacă 
este primară sau metastatică 

 M926 Alte tumori osoase 
 M9260/3 Sarcom Ewing  
⊗ M9260/6 Sarcom Ewing, metastatic 
⊗ M9260/9 Sarcom Ewing, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9261/3 Adamantinom al oaselor lungi 
⊗ M9261/6 Adamantinom al oaselor lungi, 

metastatic 
⊗ M9261/9 Adamantinom al oaselor lungi, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9262/0 Fibrom osifiant 
⊗ M9262/1 Fibrom osifiant, incert dacă este 

benign sau malign   

 M927–M934 Tumori odontogenice 
 M9270/0 Tumoră odontogenică, benignă 
 M9270/1 Tumoră odontogenică NOS 
 M9270/3 Tumoră odontogenică, malignă 
⊗ M9270/6 Tumoră odontogenică, malignă, 

metastatică 
⊗ M9270/9 Tumoră odontogenică, malignă, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M9271/0 Fibrodentinom ameloblastic 
⊗ M9271/1 Fibrodentinom ameloblastic, incert 

dacă este benign sau malign   
 M9272/0 Cementom NOS 
⊗ M9272/1 Cementom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M9273/0 Cementoblastom, benign 
 M9274/0 Fibrom cementifiant 
⊗ M9274/1 Fibrom cementifiant, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9275/0 Cementom gigantiform 
 M9280/0 Odontom NOS 
⊗ M9280/1 Odontom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M9281/0 Odontom compus 
 M9282/0 Odontom complex 
⊗ M9282/1 Odontom complex, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9290/0 Fibro-odontom ameloblastic 
⊗ M9290/1 Fibro-odontom ameloblastic, incert 

dacă este benign sau malign   
 M9290/3 Odontosarcom ameloblastic 

⊗ M9290/6 Odontosarcom ameloblastic, 
metastatic 

⊗ M9290/9 Odontosarcom ameloblastic, incert 
dacă este primar sau metastatic 

 M9300/0 Tumoră odontogenică adenomatoidă 
⊗ M9300/1 Tumoră odontogenică adenomatoidă, 

incert dacă este benignă sau malignă   
 M9301/0 Chist odontogenic calcifiant 
⊗ M9301/1 Chist odontogenic calcifiant, incert 

dacă este benign sau malign   
 M9302/0 Tumoră odontogenică cu celule 

fantomă 
 M9310/0 Ameloblastom NOS 
⊗ M9310/1 Ameloblastom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9310/3 Ameloblastom, malign 
⊗ M9310/6 Ameloblastom, malign, metastatic 
⊗ M9310/9 Ameloblastom, malign, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9311/0 Odontoameloblastom 
⊗ M9311/1 Odontoameloblastom, incert dacă 

este benign sau malign   
 M9312/0 Tumoră odontogenică scuamoasă 
⊗ M9312/1 Tumoră odontogenică scuamoasă, 

incert dacă este benignă sau malignă   
 M9320/0 Mixom odontogenic 
⊗ M9320/1 Mixom odontogenic, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9321/0 Fibrom odontogenic central 
⊗ M9321/1 Fibrom odontogenic central, incert 

dacă este benign sau malign   
 M9322/0 Fibrom odontogenic periferic 
 M9330/0 Fibrom ameloblastic 
⊗ M9330/1 Fibrom ameloblastic, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9330/3 Fibrosarcom ameloblastic 
⊗ M9330/6 Fibrosarcom ameloblastic, metastatic 
⊗ M9330/9 Fibrosarcom ameloblastic, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9340/0 Tumoră odontogenică epitelială 

calcifiantă 
⊗ M9340/1 Tumoră odontogenică epitelială 

calcifiantă, incert dacă este benignă 
sau malignă   

 M9341/1 Tumoră odontogenică cu celule clare 
 M9342/3 Carcinosarcom odontogenic 
⊗ M9342/6 Carcinosarcom odontogenic, 

metastatic 
⊗ M9342/9 Carcinosarcom odontogenic, incert 

dacă este primar sau metastatic 

 M935–M937 Diverse tumori 
 M9350/1 Craniofaringiom 
 M9351/1 Craniofaringiom, adamantinomatos 
 M9352/1 Craniofaringiom, papilar 
⊗ M9360/0 Pinealom, benign 
 M9360/1 Pinealom 
⊗ M9361/0 Pineocitom, benign 
 M9361/1 Pineocitom 
⊗ M9362/1 Pineoblastom, incert dacă este 

benign sau malign   
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 M9362/3 Pineoblastom 
⊗ M9362/6 Pineoblastom, metastatic 
⊗ M9362/9 Pineoblastom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9363/0 Tumoră neuroectodermală 

melanotică 
⊗ M9363/1 Tumoră neuroectodermală 

melanotică, incert dacă este benignă 
sau malignă   

 M9364/3 Tumoră neuroectodermală periferică 
⊗ M9364/6 Tumoră neuroectodermală periferică, 

metastatică 
⊗ M9364/9 Tumoră neuroectodermală periferică, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M9365/3 Tumoră Askin 
⊗ M9365/6 Tumoră Askin, metastatică 
⊗ M9365/9 Tumoră Askin, incert dacă este 

primară sau metastatică 
⊗ M9370/0 Cordom 
⊗ M9370/1 Cordom, incert dacă este benign sau 

malign   
 M9370/3 Cordom NOS 
⊗ M9370/6 Cordom NOS, metastatic 
⊗ M9370/9 Cordom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
⊗ M9371/0 Cordom condroid, benign 
⊗ M9371/1 Cordom condroid, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9371/3 Cordom condroid 
⊗ M9371/6 Cordom condroid, metastatic 
⊗ M9371/9 Cordom condroid, incert dacă este 

primar sau metastatic 
⊗ M9372/1 Cordom dediferenţiat, incert dacă 

este benign sau malign   
 M9372/3 Cordom dediferenţiat 
⊗ M9372/6 Cordom dediferenţiat, metastatic 
⊗ M9372/9 Cordom dediferenţiat, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9373/0 Paracordom 
⊗ M9373/1 Paracordom, incert dacă este benign 

sau malign 
   
 M938–M948 Glioame 
 M9380/3 Gliom, malign 
⊗ M9380/6 Gliom, malign, metastatic 
⊗ M9380/9 Gliom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9381/3 Gliomatoză cerebrală 
⊗M9381/6 Gliomatoză cerebrală, metastatică 
⊗ M9381/9 Gliomatoză cerebrală, incert dacă 

este primară sau metastatică 
⊗ M9382/1 Gliom mixt, incert dacă este benign 

sau malign   
 M9382/3 Gliom mixt 
⊗ M9382/6 Gliom mixt, metastatic 

⊗ M9382/9 Gliom mixt, incert dacă este primar 
sau metastatic 

 M9383/1 Subependimom 
 M9384/1 Astrocitom subependimal cu celule 

gigante 
 M9390/0 Papilom al plexului coroid NOS 
 M9390/1 Papilom atipic al plexului coroid 
 M9390/3 Carcinom al plexului coroid 
⊗ M9390/6 Carcinom al plexului coroid, 

metastatic 
⊗ M9390/9 Carcinom al plexului coroid, incert 

dacă este primar sau metastatic 
⊗ M9391/0 Ependimom 
⊗ M9391/1 Ependimom, incert dacă este benign 

sau malign   
 M9391/3 Ependimom NOS 
⊗ M9391/6 Ependimom NOS, metastatic 
⊗ M9391/9 Ependimom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9392/3 Ependimom, anaplazic 
⊗ M9392/6 Ependimom, anaplazic, metastatic 
⊗ M9392/9 Ependimom, anaplazic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9393/3 Ependimom papilar 
⊗ M9393/6 Ependimom papilar, metastatic 
⊗ M9393/9 Ependimom papilar, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9394/1 Ependimom mixopapilar 
⊗ M9394/3 Ependimom mixopapilar, malign 
⊗ M9394/6 Ependimom mixopapilar, malign, 

metastatic 
⊗ M9394/9 Ependimom mixopapilar, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9400/3 Astrocitom NOS 
⊗ M9400/6 Astrocitom NOS, metastatic 
⊗ M9400/9 Astrocitom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9401/3 Astrocitom, anaplastic 
⊗ M9401/6 Astrocitom, anaplazic, metastatic 
⊗ M9401/9 Astrocitom, anaplazic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9410/3 Astrocitom protoplasmic 
⊗ M9410/6 Astrocitom protoplasmic, metastatic 
⊗ M9410/9 Astrocitom protoplasmic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9411/3 Astrocitom gemistocitic 
⊗ M9411/6 Astrocitom gemistocitic, metastatic 
⊗ M9411/9 Astrocitom gemistocitic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic 
 M9413/0 Tumoră neuroepitelială 

disembrioplazică 
 M9420/3 Astrocitom fibrilar 
 M9421/1 Astrocitom pilocitic 
⊗ M9421/3 Astrocitom pilocitic, malign 
⊗ M9421/6 Astrocitom pilocitic, metastatic 
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⊗ M9421/9 Astrocitom pilocitic, incert dacă este 
primar sau metastatic 

 M9423/3 Spongioblastom polar 
⊗ M9423/6 Spongioblastom polar, metastatic 
⊗ M9423/9 Spongioblastom polar, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9424/3 Xantoastrocitom pleomorf 
⊗ M9424/6 Xantoastrocitom pleomorf, metastatic 
⊗ M9424/9 Xantoastrocitom pleomorf, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9430/3 Astroblastom 
⊗ M9430/6 Astroblastom, metastatic 
⊗ M9430/9 Astroblastom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
⊗ M9440/1 Glioblastom NOS, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9440/3 Glioblastom NOS 
⊗ M9440/6 Glioblastom NOS, metastatic 
⊗ M9440/9 Glioblastom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9441/3 Glioblastom cu celule gigante 
⊗ M9441/6 Glioblastom cu celule gigante, 

metastatic 
⊗ M9441/9 Glioblastom cu celule gigante, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9442/1 Gliofibrom 
 M9442/3 Gliosarcom 
⊗ M9442/6 Gliosarcom, metastatic 
⊗ M9442/9 Gliosarcom, incert dacă este primar 

sau metastatic 
 M9444/1 Gliom cordoid 
⊗ M9444/3 Gliom cordoid, malign 
⊗ M9444/6 Gliom cordoid, metastatic 
⊗ M9444/9 Gliom cordoid, incert dacă este 

primar sau metastatic 
⊗ M9450/1 Oligodendrogliom NOS, incert dacă 

este benign sau malign   
 M9450/3 Oligodendrogliom NOS 
⊗ M9450/6 Oligodendrogliom NOS, metastatic 
⊗ M9450/9 Oligodendrogliom NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9451/3 Oligodendrogliom, anaplazic 
⊗ M9451/6 Oligodendrogliom, anaplazic, 

metastatic 
⊗ M9451/9 Oligodendrogliom, anaplazic, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9460/3 Oligodendroblastom 
⊗ M9460/6 Oligodendroblastom, metastatic 
⊗ M9460/9 Oligodendroblastom, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9470/3 Meduloblastom NOS 
⊗ M9470/6 Meduloblastom NOS, metastatic 
⊗ M9470/9 Meduloblastoma NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic 
⊗ M9471/6 Meduloblastom nodular desmoplazic, 

metastatic 
⊗ M9471/9 Meduloblastom nodular desmoplazic,  
 M9472/3 Medulomioblastom  
⊗ M9472/6 Medulomioblastom, metastatic 
⊗ M9472/9 Medulomioblastom, incert dacă este 

primar sau metastatic 

 M9473/3 Tumoră neuroectodermală primitivă 
NOS 

⊗ M9473/6 Tumoră neuroectodermală primitivă 
NOS, metastatică 

⊗ M9473/9 Tumoră neuroectodermală primitivă 
NOS, incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M9474/3 Meduloblastom cu celule mari 
⊗ M9474/6 Meduloblastom cu celule mari, 

metastatic 
⊗ M9474/9 Meduloblastom cu celule mari, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9480/3 Sarcom cerebelosNOS 
⊗ M9480/6 Sarcom cerebelosNOS, metastatic 
⊗ M9480/9 Sarcom cerebelosNOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 

 M949–M952 Neoplasme 
neuroepiteliomatoase 

 M9490/0 Ganglioneurom 
⊗ M9490/1 Ganglioneurom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9490/3 Ganglioneuroblastom 
⊗ M9490/6 Ganglioneuroblastom, metastatic 
⊗ M9490/9 Ganglioneuroblastom, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9491/0 Ganglioneuromatoză 
⊗ M9491/1 Ganglioneuromatoză, incert dacă 

este benignă sau malignă   
 M9492/0 Gangliocitom 
⊗ M9492/1 Gangliocitom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului 
⊗ M9493/1 Gangliocitom displazic al cerebelului, 

incert dacă este benign sau malign   
⊗ M9500/1 Neuroblastom NOS, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9500/3 Neuroblastom NOS 
⊗ M9500/6 Neuroblastom NOS, metastatic 
⊗ M9500/9 Neuroblastom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9501/0 Meduloepiteliom, benign 
 M9501/3 Meduloepiteliom NOS 
⊗ M9501/6 Meduloepiteliom NOS, metastatic 
⊗ M9501/9 Meduloepiteliom NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9502/0 Meduloepiteliom teratoid, benign 
 M9502/3 Meduloepiteliom teratoid 
⊗ M9502/6 Meduloepiteliom teratoid, metastatic 
⊗ M9502/9 Meduloepiteliom teratoid, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M9503/0 Neuroepiteliom 
⊗ M9503/1 Neuroepiteliom, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9503/3 Neuroepiteliom NOS 
⊗ M9503/6 Neuroepiteliom NOS, metastatic 
⊗ M9503/9 Neuroepiteliom NOS, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9504/3 Spongioneuroblastom 
⊗ M9504/6 Spongioneuroblastom, metastatic 
⊗ M9504/9 Spongioneuroblastom, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9505/1 Gangliogliom NOS 
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 M9505/3 Gangliogliom, anaplazic 
⊗ M9505/6 Ganglioglioma, anaplazic, metastatic 
⊗ M9505/9 Ganglioglioma, anaplazic, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9506/1 Neurocitom central 
 M9507/0 Tumoră Paciniană 
⊗ M9507/3 Tumoră Paciniană, malignă 
⊗ M9507/6 Tumoră Paciniană, malignă, 

metastatică 
⊗ M9507/9 Tumoră Paciniană, incert dacă este 

primară sau metastatică 
 M9508/3 Tumoră teratoidă/rabdoidă atipică 
⊗ M9508/6 Tumoră teratoidă/rabdoidă atipică, 

metastatică 
⊗ M9508/9 Tumoră teratoidă/rabdoidă atipică, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M9510/0 Retinocitom 
 M9510/3 Retinoblastom NOS 
⊗ M9510/6 Retinoblastom NOS, metastatic 
⊗ M9510/9 Retinoblastom NOS, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9511/3 Retinoblastom, dediferenţiat 
⊗ M9511/6 Retinoblastom, dediferenţiat, 

metastatic 
⊗ M9511/9 Retinoblastom, dediferenţiat, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9512/3 Retinoblastom, nediferenţiat 
⊗ M9512/6 Retinoblastom, nediferenţiat, 

metastatic 
⊗ M9512/9 Retinoblastom, nediferenţiat, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9513/3 Retinoblastom, difuz 
⊗ M9513/6 Retinoblastom, difuz, metastatic 
⊗ M9513/9 Retinoblastom, difuz, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9514/1 Retinoblastom cu regresie spontană 
⊗ M9520/1 Tumoră neurogenă olfactivă, incert 

dacă este benignă sau malignă   
 M9520/3 Tumoră neurogenă olfactivă 
⊗ M9520/6 Tumoră neurogenă olfactivă, 

metastatică 
⊗ M9520/9 Tumoră neurogenă olfactivă, incert 

dacă este primară sau metastatică 
⊗ M9521/1 Neurocitom olfactiv, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9521/3 Neurocitom olfactiv 
⊗ M9521/6 Neurocitom olfactiv, metastatic 
⊗ M9521/9 Neurocitom olfactiv, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9522/3 Neuroblastom olfactiv 
⊗ M9522/6 Neuroblastom olfactiv, metastatic 
⊗ M9522/9 Neuroblastom olfactiv, incert dacă 

este primar sau metastatic 
⊗ M9523/0 Neuroepiteliom olfactiv, benign 
⊗ M9523/1 Neuroepiteliom olfactiv, incert dacă 

este benign sau malign   
 M9523/3 Neuroepiteliom olfactiv 
⊗ M9523/6 Neuroepiteliom olfactiv, metastatic 
⊗ M9523/9 Neuroepiteliom olfactiv, incert dacă 

este primar sau metastatic 

 M953 Meningioame 

 M9530/0 Meningiom NOS 
 M9530/1 Meningiomatoză NOS 
 M9530/3 Meningiom, malign 
⊗ M9530/6 Meningiom, malign, metastatic 
⊗ M9530/9 Meningiom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9531/0 Meningiom meningotelial 
⊗ M9531/1 Meningiom meningotelial, incert dacă 

este benign sau malign   
⊗ M9531/3 Meningiom meningotelial, malign 
⊗ M9531/6 Meningiom meningotelial, malign, 

metastatic 
⊗ M9531/9 Meningiom meningotelial, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9532/0 Meningiom fibros 
⊗ M9532/1 Meningiom fibros, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9533/0 Meningiom psamomatos 
⊗ M9533/1 Meningiom psamomatos, incert dacă 

este benign sau malign   
⊗ M9533/3 Meningiom psamomatos, malign 
⊗ M9533/6 Meningiom psamomatos, malign, 

metastatic 
⊗ M9533/9 Meningiom psamomatos, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9534/0 Meningiom angiomatos 
⊗ M9534/1 Meningiom angiomatos, incert dacă 

este benign sau malign   
⊗ M9534/3 Meningiom angiomatos, malign 
⊗ M9534/6 Meningiom angiomatos, malign, 

metastatic 
⊗ M9534/9 Meningiom angiomatos, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9535/0 Meningiom hemangioblastic 
⊗ M9535/1 Meningiom hemangioblastic, incert 

dacă este benign sau malign   
 M9537/0 Meningiom tranziţional 
⊗ M9537/1 Meningiom tranziţional, incert dacă 

este benign sau malign   
⊗ M9538/0 Meningiom cu celule clare, benign 
 M9538/1 Meningiom cu celule clare, incert 

dacă este benign sau malign   
 M9538/3 Meningiom papilar 
⊗ M9538/6 Meningiom papilar, metastatic 
⊗ M9538/9 Meningiom papilar, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9539/1 Meningiom atipic 
 M9539/3 Sarcomatoză meningeală 
⊗ M9539/6 Sarcomatoză meningeală, 

metastatică 
⊗ M9539/9 Sarcomatoză meningeală, incert 

dacă este primară sau metastatică 

 M954–M957 Tumori ale tecii nervoase 
 M9540/0 Neurofibrom NOS 
 M9540/1 Neurofibromatoză NOS 
 M9540/3 Tumoră malignă a tecii nervului 

periferic 
⊗ M9540/6 Tumoră malignă a tecii nervului 

periferic, metastatică 
⊗ M9540/9 Tumoră malignă a tecii nervului 

periferic, incert dacă este primară 
sau metastatică 
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 M9541/0 Neurofibrom melanotic 
⊗ M9541/1 Neurofibrom melanotic, incert dacă 

este benign sau malign   
 M9550/0 Neurofibrom plexiform 
⊗ M9550/1 Neurofibrom plexiform, incert dacă 

este benign sau malign   
⊗ M9550/3 Neurofibrom plexiform, malign 
⊗ M9550/6 Neurofibrom plexiform, malign, 

metastatic 
⊗ M9550/9 Neurofibrom plexiform, incert dacă 

este primar sau metastatic 
 M9560/0 Neurilemom NOS 
 M9560/1 Neurinomatoză 
 M9560/3 Neurilemom, malign 
⊗ M9560/6 Neurilemom, malign, metastatic 
⊗ M9560/9 Neurilemom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 
 M9561/3 Tumoră malignă a tecii nervului 

periferic cu diferenţiere 
rabdomioblastică 

⊗ M9561/6 Tumoră malignă a tecii nervului 
periferic cu diferenţiere 
rabdomioblastică, metastatică 

⊗ M9561/9 Tumoră malignă a tecii nervului 
periferic cu diferenţiere 
rabdomioblastică, incert dacă este 
primară sau metastatică 

 M9562/0 Neurotecom 
 M9570/0 Neurom NOS 
⊗ M9570/1 Neurom NOS, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9571/0 Perineurinom NOS 
⊗ M9571/1 Perineurinom NOS, incert dacă este 

benign sau malign   
 M9571/3 Perineuriom, malign 
⊗ M9571/6 Perineuriom, malign, metastatic 
⊗ M9571/9 Perineuriom, malign, incert dacă este 

primar sau metastatic 

 M958 Tumori cu celule granulare şi 
sarcoame alveolare ale părţilor 
moi 

 M9580/0 Tumoră cu celule granulare NOS 
⊗ M9580/1 Tumoră cu celule granulare NOS, 

incert dacă este benignă sau malignă   
 M9580/3 Tumoră cu celule granulare, malignă 
⊗ M9580/6 Tumoră cu celule granulare, malignă, 

metastatică 
⊗ M9580/9 Tumoră cu celule granulare, malignă, 

incert dacă este primară sau 
metastatică 

 M9581/3 Sarcom alveolar al părţilor moi 
⊗ M9581/6 Sarcom alveolar al părţilor moi, 

metastatic 
⊗ M9581/9 Sarcom alveolar al părţilor moi, incert 

dacă este primar sau metastatic 
 M9582/0 Tumoră cu celule granulare a regiunii 

selare  
⊗ M9582/1 Tumoră cu celule granulare a regiunii 

selare, incert dacă este benignă sau 
malignă   

 M959–M972 Limfoame Hodgkin şi non-
Hodgkin  

 M959 Limfoame maligne, NOS sau difuze 
 M9590/3 Limfom malign NOS 
 M9591/3 Limfom, non-Hodgkin NOS 
 M9596/3 Limfom compus Hodgkin şi non-

Hodgkin  

 M965-M966 Limfom Hodgkin  
 M9650/3 Limfom Hodgkin NOS 
 M9651/3 Limfom Hodgkin, bogat în limfocite 
 M9652/3 Boala Hodgkin, celularitate mixtă 

NOS 
 M9653/3 Limfom Hodgkin, depleţie limfocitară 

NOS 
 M9654/3 Limfom Hodgkin, depleţie limfocitară, 

fibroză difuză 
 M9655/3 Limfom Hodgkin, depleţie limfocitară, 

reticular 
 M9659/3 Limfom Hodgkin, predominanţă 

limfocitară nodulară 
 M9661/3 Granulom Hodgkin  
 M9662/3 Sarcom Hodgkin  
 M9663/3 Limfom Hodgkin, scleroză nodulară 

NOS 
 M9664/3 Limfom Hodgkin, scleroză nodulară, 

fază celulară 
 M9665/3 Limfom Hodgkin, scleroză nodulară, 

grad 1 
 M9667/3 Limfom Hodgkin, scleroză nodulară, 

grad 2 

 M967-M972 Limfoame non-Hodgkin 

 M967-M969 Limfoame cu celule B mature 
 M9670/3 Limfom, limfocitic, celule B mici, NOS 
 M9671/3 Limfom, limfoplasmocitic 
 M9673/3 Limfom cu celule ale mantalei 
 M9675/3 Limfom, mixt, celule mici şi mari, 

difuz 
 M9678/3 Limfom primar al seroaselor 
 M9679/3 Limfom cu celule B mari, mediastinal 
 M9680/3 Limfom cu celule B mari, difuz NOS 
 M9684/3 Limfom, cu celule B mari, difuz, 

imunoblastic NOS 
 M9687/3 Limfom Burkitt NOS 
 M9689/3 Limfom cu celule B al zonei 

marginale, splenic 
 M9690/3 Limfom folicular NOS 
 M9691/3 Limfom folicular, grad 2 
 M9695/3 Limfom folicular, grad 1 
 M9698/3 Limfom folicular, grad 3 
 M9699/3 Limfom cu celule B al zonei 

marginale NOS 

 M970-M971 Limfoame cu celule T mature şi NK 
 M9700/3 Micozis fungoides 
 M9701/3 Sindrom Sezary  
 M9702/3 Limfom cu celule T mature NOS 
 M9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T 
 M9708/3 Limfom cu celule T subcutanat, 

paniculitis-like 
 M9709/3 Limfom cutanat cu celule T, NOS 
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 M9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, tip 
cu celule T şi celule null  

 M9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule 
gamma-delta 

 M9717/3 Limfom intestinal cu celule T 
 M9718/3 Acţiune limfoproliferativă cutanată 

primară cu celule T CD30†  
 M9719/3 Limfom  cu celule NK/T, nazal şi tip 

nazal 

 M972 Limfom limfoblastic cu celule 
precursoare 

 M9727/3 Limfom limfoblastic cu celule 
precursoare, NOS 

 M9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B 
precursoare 

 M9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T 
precursoare 

 M973 Tumori cu plasmocite 
 M9731/3 Plasmacitom NOS 
 M9732/3 Mielom multiplu 
 M9733/3 Leucemie cu plasmocite 
 M9734/3 Plasmacitom, extramedular 

 M974 Tumori cu mastocite 
 M9740/1 Mastocitom NOS 
 M9740/3 Sarcom cu mastocite 
 M9741/3 Mastocitoză malignă 
 M9742/3 Leucemie cu mastocite 

 M975 Neoplasme ale histiocitelor şi ale 
celulelor limfoide accesorii 

 M9750/3 Histiocitoză malignă 
 M9751/1 Histiocitoză cu celule Langerhans 

NOS 
 M9752/1 Histiocitoză cu celule Langerhans, 

unifocală 
 M9753/1 Histiocitoză cu celule Langerhans, 

multifocală 
 M9754/3 Histiocitoză cu celule Langerhans, 

diseminată 
 M9755/3 Sarcom histiocitic 
 M9756/3 Sarcom cu celule Langerhans 
 M9757/3 Sarcom cu celule dendritice 

interdigitate 
 M9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare 

 M976 Boli imunoproliferative 
 M9760/3 Boală imunoproliferativă NOS 
 M9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom  
 M9762/3 Boala lanţurilor grele NOS 
 M9764/3 Boala imunoproliferativă a intestinului 

subţire 
 M9765/1 Gamapatie monoclonală de 

semnificaţie nedeterminată 
 M9766/1 Leziune imunoproliferativă 

angiocentrică 
 M9767/1 Limfadenopatie angioimunoblastică 
 M9768/1 Boala limfoproliferativă T-gamma  
 M9769/1 Boala cu depozite de imunoglobuline 

 M980–M994 Leucemii 

 M980 Leucemii, NOS 
 M9800/3 Leucemie NOS 
 M9801/3 Leucemie acută NOS 
 M9805/3 Leucemie acută bifenotipică 

 M982-M983 Leucemii limfoide 
 M9820/3 Leucemie limfoidă NOS 
 M9823/3 Leucemie limfocitică cronică cu 

celule B/limfom limfocitic cu celule 
mici 

 M9826/3 Leucemie cu celule Burkitt  
 M9827/3 Leucemie/limfom cu celule T adulte 
 M9831/1 Leucemie limfocitică cu celule T 

granulare 
 M9832/3 Leucemie prolimfocitică NOS 
 M9833/3 Leucemie prolimfocitică, tip cu celule 

B 
 M9834/3 Leucemie prolimfocitică, tip cu celule 

T 
 M9835/3 Leucemie limfoblastică cu celule 

precursoare NOS 
 M9836/3 Leucemie limfoblastică cu celule B 

precursoare 
 M9837/3 Leucemie limfoblastică cu celule T 

precursoare 

 M984-M993 Leucemii mieloide 
 M9840/3 Leucemie mieloidă acută, tip M6  
 M9860/3 Leucemie mieloidă NOS 
 M9861/3 Leucemie mieloidă acută NOS 
 M9863/3 Leucemie mieloidă cronică NOS 
 M9866/3 Leucemie promielocitară acută 
 M9867/3 Leucemie mielomonocitară acută 
 M9870/3 Leucemie bazofilică acută 
 M9871/3 Leucemie mieloidă acută cu 

eosinofile medulare anormale 
 M9872/3 Leucemie mieloidă acută, cu 

diferenţiere minimă 
 M9873/3 Leucemie mieloidă acută fără 

maturare 
 M9874/3 Leucemie mieloidă acută cu maturare 
 M9875/3 Leucemie mielogenă cronică, 

BCR/ABL pozitiv 
 M9876/3 Leucemie mieloidă cronică atipică, 

BCR/ABL negativ 
 M9891/3 Leucemie monocitară acută 
 M9895/3 Leucemie mieloidă acută cu displazie 

multilineară 
 M9896/3 Leucemie mieloidă acută, 

t(8;21)(q22;q22) 
 M9897/3 Leucemie mieloidă acută, anomalii 

11q23 
 M9910/3 Leucemie megacarioblastică acută 
 M9920/3 Leucemie mieloidă acută secundară 

terapiei NOS 
 M9930/3 Sarcom mieloid 
 M9931/3 Panmieloză acută cu mielofibroză 

 M994 Alte leucemii 
 M9940/3 Leucemie cu celule păroase 
 M9945/3 Leucemie mielomonocitară cronică, 

NOS 
 M9946/3 Leucemie mielomonocitară juvenilă 
 M9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 
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 M995–M996 Boli mieloproliferative cronice 
 M9950/3 Policitemia vera 
 M9960/3 Boală mieloproliferativă cronică, NOS 
 M9961/3 Mieloscleroză cu metaplazie mieloidă 
 M9962/3 Trombocitemie esenţială 
 M9963/3 Leucemie neutrofilică cronică 
 M9964/3 Sindrom hipereosinofilic 

 M997 Alte afecţiuni hematologice 
 M9970/1 Afecţiune limfoproliferativă, NOS 
 M9975/1 Boală mieloproliferativă, NOS 

 M998 Sindroame mielodisplazice 
 M9980/3 Anemie refractară 
 M9982/3 Anemie refractară cu sideroblaşti 
 M9983/3 Anemie refractară cu exces de blaşti 
 M9984/3 Anemie refractară cu exces de blaşti 

în transformare 
 M9985/3 Citopenie refractară cu displazie 

multilineară 
 M9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom 

de deleţie 5q 
 M9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar 

terapiei, NOS 
 M9989/3 Sindrom mielodisplazic, NOS1 
 
 

                                                 
1 Extracted from NCCH ICD-10-AM, July 2002, Appendix A: 
Morphology of Neoplasms. 


