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    Actădeăbaz  
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    Acte modificatoare 
#M1: Hot râreaăGuvernuluiănr.ă205/2015 
#M2: Hot râreaăGuvernuluiănr.ă791/2015 
 
    Modific rileă şiă complet rileă efectuateă prină acteleă normativeă enumerateămaiă susă suntă
scriseăcuăfontăitalic.ăÎnăfa aăfiec reiămodific riăsauăcomplet riăesteăindicat actul normativ 
careăaăefectuatămodificareaăsauăcompletareaărespectiv ,ăînăformaă#M1, #M2 etc. 
 
#CIN 
    NOT : 
    Aăseăvedeaăşi: 
    - Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă619/360/2014ăprivindăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă
2014 a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiămedicaleă înă cadrulă
sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015; 
    - Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2015 a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiămedicaleă înă cadrulă
sistemului de asigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015; 
    - Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă nr.ă 620/362/2014ă privindă aprobareaă criteriiloră ceă stauă laă bazaă îndepliniriiă
atribu iiloră comisiiloră constituite în baza prevederilor Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 
pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăpentruăaniiă2014 - 2015; 
    - Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă nr.ă 621/361/2014ă privindă aprobareaă regulamentelor-cadruă deă organizareă şiă
func ionareăaăcomisiilorăconstituiteăînăbazaăprevederilorăHot râriiăGuvernului nr. 400/2014 
pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015; 
    - Ordinul ministruluiăs n t ii,ăalăministruluiăap r riiăna ionale,ăalăministruluiăafaceriloră
interne,ă ală ministruluiă justi iei,ă ală directoruluiă Serviciuluiă Română deă Informa ii,ă ală
directoruluiă Serviciuluiă deă Telecomunica iiă Speciale,ă ală directoruluiă Serviciuluiă deă
Informa iiăExterneăşiăalădirectoruluiăServiciuluiădeăProtec ieăşiăPaz ănr.ă1441-M.121-182-
4295/C-10382-539-211-966/2014 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 
2014 a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă
Contractului-cadru careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiămedicaleă înă cadrulă
sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015, adaptate la specificul 
organiz riiă asisten eiă medicaleă înă re eauaă sanitar ă aă ministereloră şiă institu iiloră dină



domeniulă ap r rii,ă ordiniiă publice,ă siguran eiă na ionaleă şiă autorit iiă judec toreşti,ă
aplicabileăînărela iileăcontractualeădintreăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiă
Publice,ăSiguran eiăNa ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreştiăşiăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăşiă
medicamenteăcareăapar inăacesteiăre ele; 
    - Ordinul ministruluiăs n t ii,ăalăministruluiăap r riiăna ionale,ăalăministruluiăafaceriloră
interne,ă ală ministruluiă justi iei,ă ală directoruluiă Serviciuluiă Română deă Informa ii,ă ală
directorului Serviciuluiă deă Telecomunica iiă Speciale,ă ală directoruluiă Serviciuluiă deă
Informa iiă Externeă şiă ală directoruluiă Serviciuluiă deă Protec ieă şiă Paz ă nr.ă 648-M.47-81-
2297/C-10250-470-221-536/2015 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 
2015 a Hot rârii Guvernului nr. 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiămedicaleă înă cadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015,ă cuămodific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă adaptateă laă specificulă organiz riiă asisten eiămedicaleă înă re eauaă
sanitar ă aă ministereloră şiă institu iiloră dină domeniulă ap r rii,ă ordiniiă publice,ă siguran eiă
na ionaleă şiă autorit iiă judec toreşti,ă aplicabileă înă rela iileă contractualeă dintre Casa 
Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă
Judec toreştiăşiăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăşiămedicamenteăcareăapar inăacesteiăre ele. 
 
#B 
    În temeiul art. 108 dinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat ,ăalăart. 210 alin.ă(1)ălit.ăc)ăşiă
d)ăşiăalăart. 217 alin.ă(2)ădinăLegeaănr.ă95/2006ăprivindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
 
    GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăhot râre. 
 
    ART. 1 
    (1)ăSeăaprob ăpacheteleădeăserviciiămedicale,ărespectivăpachetulăminimalădeăserviciiăşiă
pachetulădeăserviciiădeăbaz ,ăacordateăpentruăperioadaă2014ă- 2015,ăprev zuteăînăanexa 
nr. 1. 
    (2)ă Seă aprob ă Contractul-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă
medicale,ăaămedicamentelorăşiăaădispozitivelorămedicaleăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeă
s n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăprev zutăînăanexa nr. 2. 
    ART. 2 
    (1)ăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateăelaboreaz ,ă înătemeiul art. 217 alin. (4) 
dină Legeaă nr.ă 95/2006ă privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ănormeleămetodologiceădeăaplicareăaăcontractului-cadru, denumite 
în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului 
Mediciloră Dentiştiă dină România,ă aă Colegiuluiă Farmaciştiloră dină România,ă aă Ordinuluiă
Asisten ilorăMedicaliăGeneralişti,ăMoaşelorăşiăAsisten ilorăMedicaliădinăRomânia,ăaăOrdinuluiă
Biochimiştilor,ă Biologiloră şiă Chimiştiloră înă Sistemulă Sanitară dină România,ă precumă şiă aă
organiza iiloră patronale,ă sindicaleă şiă profesionaleă reprezentativeă dină domeniulă medical,ă
normeăcareăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate. 
    (2)ă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă avizeaz ă normeleă propriiă deă aplicareă aă
contractului-cadru,ă adaptateă laă specificulă organiz riiă asisten eiă medicale,ă elaborateă înă
termenădeă30ădeăzileădeă laădataă intr riiă înăvigoareăaănormelorăprev zuteă laăalin.ă(1)ădeă
Casa Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă
Autorit iiăJudec toreşti,ăcareăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăminiştriloră
şiăconduc torilorăinstitu iilorăcentraleăcuăre eleăsanitareăproprii. 
#M1 
    ART. 3 
    (1)ă Serviciileă medicale,ă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă şiă uneleă
materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate 
recuper riiă unoră deficien eă organiceă sauă func ionaleă înă ambulatoriuă seă acord ă înă bazaă
contractelorăîncheiateăîntreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăjude ene,ărespectivă
aă municipiuluiă Bucureştiă şiă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă
Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă precumă şiă întreă furnizoriă şiă Casa 



Na ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ădup ăcaz.ăFurnizoriiănegociaz ăcontracteleăcuăcaseleă
deăasigur riădeăs n tateăînăconformitateăşiă înă limiteleăprev zuteădeălegisla iaă înăvigoare,ă
cuărespectareaămodelelorădeăcontracteăprev zuteăînănorme. 
#B 
    (2) Repartizareaă fonduriloră destinateă serviciiloră medicale,ă medicamenteloră şiă
dispozitivelorămedicaleăpeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseă face,ă înăcondi iileă legii,ădeă
c treă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă dup ă re inereaă laă dispozi iaă saă aă uneiă
sume suplimentareă reprezentândă 3%ă dină fondurileă prev zuteă cuă aceast ă destina ie.ă
Aceast ăsum ăseăutilizeaz ăînăsitua iiăjustificate,ăînăcondi iileălegii,ăşiăseărepartizeaz ăpân ă
laădataădeă30ănoiembrieăaăfiec ruiăan. 
    ART. 4 
    Criteriile privind calitatea serviciilorămedicaleăacordateăasigura ilor,ăelaborateădeăc treă
structuriă deă specialitateă aleă Ministeruluiă S n t iiă şiă aprobateă prină ordină ală ministruluiă
s n t ii,ă înăcondi iileă legii,ăauăcaracterăobligatoriuăpentruăto iă furnizoriiăcareăauă încheiată
contracteăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 
    ART. 5 
    Condi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăşiăcriteriileăprivindăcalitateaăacestoraăseăaplic ăînă
modăunitarăatâtăfurnizorilorăpublici,ăcâtăşiăcelorăpriva i. 
    ART. 6 
    (1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive 
medicaleă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prev zuteă laă art. 3 alin. (1) sunt raporturi 
juridiceăcivileăcareăvizeaz ăac iuniămultianualeăşiăseăstabilescăşiăseădesf şoar ăpeăbaz ădeă
contract.ăÎnăsitua iaăîn careăesteănecesar ămodificareaăsauăcompletareaăclauzelor,ăacesteaă
suntă negociateă şiă stipulateă înă acteă adi ionale.ă Angajamenteleă legaleă dină careă rezult ă
obliga iiănuăpotădep şiăcrediteleădeăangajamentăşiăcrediteleăbugetareăaprobate. 
    (2) Creditele bugetareă aferenteă ac iunilorămultianualeă reprezint ă limitaă superioar ă aă
cheltuielilorăcareăurmeaz ăaăfiăordonan ateăşiăpl titeăînăcursulăexerci iuluiăbugetar.ăPl ileă
respective sunt aferente angajamentelor efectuate în limita creditelor de angajament 
aprobate înăexerci iulăbugetarăcurentăsauăînăexerci iileăbugetareăanterioare. 
    (3)ă Sumeleă nedecontateă pentruă serviciileă medicale,ă medicamenteleă cuă şiă f r ă
contribu ieăpersonal ăşiăuneleămaterialeăsanitareăînătratamentulăambulatoriu,ădispozitiveleă
medicale destinateă recuper riiă unoră deficien eă organiceă sauă func ionaleă înă ambulatoriu,ă
efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu 
au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale 
ale anuluiă înă cursă şiă seă înregistreaz ăatâtă laăpl i,ă câtă şiă laă cheltuieliă înă anulă curent,ă cuă
aprobareaă ordonatoruluiă principală deă credite,ă înă limitaă crediteloră bugetareă şiă deă
angajamentăaprobateăcuăaceast ădestina ieăprinălegileăbugetareăanuale. 
    (4) Totalulăangajamenteloră legaleăaferenteăserviciilorămedicale,ămedicamentelorăcuăşiă
f r ă contribu ieă personal ă şiă unoră materialeă sanitareă înă tratamentulă ambulatoriu,ă
dispozitivelorămedicaleă destinateă recuper riiă unoră deficien eă organiceă sauă func ionaleă înă
ambulatoriu,ăefectuateăînălunaădecembrieăaăanuluiăprecedent,ălaănivelulăcaseiădeăasigur riă
deăs n tate,ănuăpoateădep şiămediaălunar ăaăprimeloră11ăluniăaleăaceluiaşiăan. 
    ART. 7 
    Pentruă aplicareaă prevederiloră prezenteiă hot râri,ă termeniiă şiă expresiileă deă mai jos 
semnific ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăcaseădeăasigur riădeăs n tateă- caseleădeăasigur riădeăs n tateăjude ene,ărespectivă
aă municipiuluiă Bucureştiă şiă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă
Siguran eiăNa ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti; 
    b) norme - normele metodologice de aplicare a contractului-cadru; 
    c) Fond - Fondulăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate; 
    d) dispozitive medicale - dispozitiveleămedicaleă destinateă recuper riiă unoră deficien eă
organiceăsauăfunc ionaleăînăambulatoriu; 
    e) pachetulădeăserviciiădeăbaz ă- seăacord ăasigura ilorăşiăcuprindeăserviciileămedicale,ă
serviciileă deă îngrijireă aă s n t ii,ă medicamentele,ă materialeleă sanitare,ă dispozitiveleă
medicaleăşiăalteăserviciiălaăcareăauădreptulăasigura ii; 
    f) pachetul minimal de servicii - înăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateă- seăacord ă
persoaneloră careă nuă facă dovadaă calit iiă deă asigurată şiă cuprindeă serviciiă deă îngrijireă aă



s n t ii,ă medicamenteă şiă materialeă sanitareă numaiă înă cazulă urgen eloră medico-
chirurgicaleăşiăalăbolilorăcuăpoten ialăendemoepidemic,ămonitorizareaăevolu ieiăsarciniiăşiăaă
l uzei,ăserviciiădeăplanificareăfamilial ,ăserviciiădeăpreven ie; 
    g) niveluri generale de prioritate - indica iaă privindă durataă maxim ă aă timpuluiă deă
programareălaăacelaşiăsegmentăde asisten ămedical ăsauătrimitereăc treăunăaltăsegmentă
deăasisten ,ăîntr-unăintervalădeătimpăcorespunz torăniveluluiădeăprioritateăpentruăfiecareă
condi ieă clinic .ă Nivelurileă deă prioritateă suntă utilizateă înă vedereaă întocmiriiă listeloră deă
prioritate, cu excep iaăniveluluiădeăprioritateă0: 
    (i) nivel de prioritate 0 - afec iuniă cuă poten ială imediată amenin toră deă via ă pentruă
careă seă impuneă trimitereaă imediat ă pentruă spitalizareă deă urgen ,ă fiindă obligatorieă
acordareaă primuluiă ajutoră şiă asigurareaă asisten eiă medicaleă deă urgen ă adecvat ă prină
apelareaălaă112ăsauăinternareaăpacientului,ădac ăcabinetulăseăafl ăînăstructuraăunuiăspitală
careăde ineăcapacitateaăşiăcompeten eleănecesareăpentruătratareaăcazuluiărespectiv; 
    (ii) nivel de prioritate 1 - afec iuni cuă impactă poten ială semnificativă ală interven ieiă
precoceă deă aă preveniă complica iiă severeă pentruă careă seă impuneă trimitereaă c treă
ambulatoriulădeăspecialitate/spital,ădup ăcaz;ăseă recomand ă trimitereaă înămaximumă7ă - 
28 zile; 
    (iii) nivel de prioritate 2 - situa iiăcliniceăneamenin toareădeăvia ,ădarăcuăunăorizontă
deă timpă limitatăpentruăcaă interven iaăs ăprevin ădeteriorareaă func ional ăpentruăcareăseă
impuneă trimitereaă c treă ambulatoriulă deă specialitate;ă seă recomand ă trimitereaă înă
maximum 1 - 3 luni; 
    (iv) nivel de prioritate 3 - evaluareăcomplex /precizareădeădiagnosticăpentruăpacien iă
stabiliăaăc rorăafec iuneănuăprezint ăpoten ialădeădeteriorareă rapid ăsauăafectareăuşoar ă
oriămoderat ăaăstatusuluiăfunc ionalăpentruăcareăseăimpuneătrimitereaăc treăambulatoriul 
deăspecialitate;ăseărecomand ătrimitereaăînămaximumă3ă- 6 luni; 
    h)ă frecven /plafonă - frecven aă exprim ă regularitateaă cuă careă seă acord ă serviciileă
medicale,ăiarăplafonulăreprezint ănum rulămaximădeăserviciiăacordate; 
    i) ghiduri de practic ăclinic ă- recomand riădezvoltateăînămodătransparentăşiăsistematică
prinămetodeleămediciniiăbazateăpeădovezi,ăcuăscopulăorient riiădecizieiăprivindăinterven iileă
înăs n tate; 
    j) traseu sau circuit clinic - planuriă deă managementă ală cazuluiă careă con ină actele 
medicaleă necesare,ă ordineaă realiz riiă loră înă cadrulă procesuluiă deă îngrijire,ă frecven aă deă
repetare,ă dup ă caz,ă secven aă acestora,ă roluriă şiă responsabilit iă specifice,ă precumă şiă
condi iileădeătrimitereăaăcazuluiă întreăprofesioniştiiă implica i,ă laătoate nivelele de îngrijire 
aleă sistemuluiă deă s n tateă pentruă oă afec iuneă sauă ună grupă deă afec iuniă specificate.ă
Planurileă deă managementă ală cazuluiă seă întocmescă deă c treă mediciă pentruă pacien iiă cuă
afec iuniăcroniceăutilizândăclasificareaătipurilorădeăconsulta iiăprev zuteămaiăjos.ăTraseeleă
cliniceă reprezint ă principalulă instrumentă opera ională pentruă integrareaă şiă coordonareaă
serviciilorădeăs n tate; 
    (i)ă consulta ieă deă tipă Aă - consulta ieă scurt :ă îngrijireaă pentruă oă afec iuneă cronic ă
confirmat ,ă înă rela ieăcuăunaăsauămaiămulteăboli,ăpentruăcareăseăaplic ădejaăunăplanădeă
management,ă caracterizat ă prină sarciniă simpleă şiă careă poateă includeă urm toarele:ă
anamnez ,ă examinareă clinic ,ă managementă limitată ală boliiă - prescriereă medica ie,ă
concediuă medical,ă urm rireă indica iiă igieno-dietetice, bilet de trimitere, înregistrare 
informa iiăcliniceăînădosarulăelectronicăalăpacientului,ădeălaădataăimplement riiăacestuia; 
    (ii)ăconsulta ieădeătipăBă- consulta ieăstandardă- avândădou ăsubcategorii,ăconsulta ieă
deănivelăB1ăşi consulta ieădeănivelăB2; 
    1.ă consulta iaă deă tipă B1ă - const ă înă îngrijireaă pentruă oă afec iuneă careă nuă esteă
confirmat ,ă înă rela ieă sauă nuă cuă unaă sauămaiămulteă boliă preexistente,ă şiă poateă includeă
urm toarele:ă anamnez ă detaliat ,ă examinareaă clinic ă specific ă specialit ii,ă inclusivă
manevreleăuzualeădinăpracticaăcurent ,ăstabilireaăplanuluiădeăinvestiga iiăcuăinterpretare,ă
stabilireaăplanuluiădeămanagementăalăbolii,ăinclusivăactivit iădeăsuport; 
    2.ăconsulta iaădeătipăB2ă- const ăînăîngrijireaăpentruămonitorizarea pacientului cu una 
sauămaiămulteăafec iuniăcronice,ăpentruăcareăexist ăperiodicitateămen ionat ăînăplanulădeă
managementă şiă poateă includeă urm toarele:ă bilan ulă st riiă deă s n tate,ă examenă clinic,ă
investiga ii,ăurm rireaăşi/sauăactualizareaăplanuluiădeămanagement,ăactivit iădeăsuport; 



    k)ă cazurileădeăurgen ămedico-chirurgical ă - cazurileădeă codă roşu,ă codăgalbenă şiă codă
verdeă prev zuteă înă anexa nr. 9 laă Ordinulăministruluiă s n t iiă publiceă şiă alăministruluiă
interneloră şiă reformeiă administrativeă nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemulă na ională deă asisten ă medical ă deă
urgen ăşiădeăprimăajutorăcalificat"ădinăLegeaănr.ă95/2006,ăcuămodific rileăulterioare; 
    l)ă spitalizareaăevitabil ă - spitalizareaăcontinu ăcareăapareăpentruăafec iuniă careăpotă fiă
abordateăşiă rezolvateăprinăserviciiămedicaleăeficaceăşiăacordateă laă timpă laăalteăniveleăaleă
sistemuluiădeăs n tate:ămedicădeăfamilie,ăambulatoriuădeăspecialitate,ăspitalizareădeăzi; 
    m) episodul de boal ăpentruăafec iuniăacuteăesteăini iatălaăprimulăcontactăalăpacientuluiă
cuăsistemulădeăs n tateăpentruăoăproblem ădeăs n tateăşiăesteălimitatăînătimp,ădeăregul ă
la 3 luni - fieă prină evolu iaă cuă durataă limitat ă aă boliiă c treă vindecare,ă fieă prină
transformareaă înă boal ă cronic ă - problemaă deă s n tateă nou-ap rut ă primeşteă ună
diagnosticădeăboal ăcronic ; 
    n) serviciu medical - caz - totalitateaăserviciilorăacordateăunuiăasiguratăpentruăoăcur ă
deăserviciiădeăacupunctur . 
    ART. 8 
    (1)ă Furnizoriiă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă afla iă înă rela ieă contractual ă auă
obliga iaăs ărespecteăprevederileăprezenteiăhot râriăşiăaleănormelor. 
    (2)ă Nerespectareaă obliga iiloră contractualeă deă c treă p r iă conduceă laă aplicareaă
m suriloră prev zuteă înă contracteleă încheiateă întreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă
s n tate. 
    ART. 9 
    (1)ă Modeleleă deă contractă pentruă furnizareaă deă serviciiămedicale,ă deămedicamenteă şiă
uneleă materialeă sanitareă înă tratamentulă ambulatoriuă şiă deă dispozitiveă medicaleă înă
ambulatoriu sunt prev zuteăînănorme. 
    (2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot 
fiăprev zuteăclauzeăsuplimentareănegociateăîntreăp r ileăcontractante,ăpotrivităprevederiloră
art. 247 dinăLegeaănr.ă95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
#M1 
    ART. 10 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tate/Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă dup ă
caz,ă comunic ă termeneleă deă depunere/transmitereă aă cereriloră înso iteă deă documenteleă
prev zuteădeăacteleănormativeăînăvigoare,ănecesareăîncheieriiăşiănegocieriiăcontractelorădeă
furnizareădeăserviciiămedicale,ădeămedicamenteăşiăuneleămaterialeăsanitareăînătratamentulă
ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv termenul-limit ădeăîncheiereă
aăcontractelor,ăprinăafişareălaăsediileăinstitu iilor,ăpublicareăpeăpaginileăwebăaleăacestoraăşiă
anun ă înămass-media,ă cuăminimumă 5ă zileă lucr toareă înainteă deă începereaă perioadeiă deă
depunere/transmitere a documentelor de mai sus, respectiv cu minimumă5ăzileălucr toareă
înainteă deă începereaă perioadeiă înă careă seă încheieă contracteleă înă vedereaă respect riiă
termenului-limit ădeăîncheiereăaăacestora. 
    (2)ăÎnăcazulă înăcareăfurnizoriiădeăserviciiămedicale,ăfurnizoriiădeămedicamenteăşiăuneleă
materialeă sanitareă şiă deă dispozitiveă medicaleă depun/transmită cererileă înso iteă deă
documenteleăprev zuteădeăacteleănormativeă înă vigoare,ănecesareă încheieriiă şiă negocieriiă
contractelor,ă laă alteă termeneă decâtă celeă stabiliteă şiă comunicateă deă c treă caseleă deă
asigur riădeăs n tate,ărespectivădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ădup ă
caz,ăşiănuăparticip ălaănegociereaăşiăîncheiereaăcontractelorăînătermeneleăstabiliteădeăc treă
acestea,ă furnizoriiă respectiviă nuă vorămaiă desf şuraă activitateaă respectiv ă înă sistemul de 
asigur riă socialeă deă s n tateă pân ă laă termenulă urm toră deă contractare,ă cuă excep iaă
situa iiloră ceă constituieă cazuriă deă for ă major ,ă confirmateă deă autoritateaă public ă
competent ,ăpotrivitălegii,ăşiănotificateădeăîndat ăcaseiădeăasigur riădeăs n tate, respectiv 
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
    (3)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tate/Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă dup ă
caz,ă potă stabiliă şiă alteă termeneă deă contractare,ă înă func ieă deă necesarulă deă serviciiă
medicale,ădeămedicamenteăşiăunele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de 
dispozitiveămedicaleăînăambulatoriu,ăînălimitaăfondurilorăaprobateăfiec ruiătipădeăasisten . 
#M1 
    ART. 11 



    (1)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ăcontravaloareaăserviciilorămedicale,ăaă
medicamenteloră şiă aă unoră materialeă sanitareă înă tratamentulă ambulatoriu,ă precumă şiă aă
dispozitivelorămedicaleă destinateă recuper riiă unoră deficien eă organiceă sauă func ionaleă înă
ambulatoriu,ăconformăcontractelorăîncheiateăcuăfurnizorii,ăpeăbazaăfacturiiăşiădocumentelor 
justificativeăstabiliteăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcareăseădepun/transmităşiăseă
înregistreaz ă laă caseleă deăasigur riă deă s n tateă înă lunaăurm toareă celeiă pentruă careă seă
faceăraportareaăactivit iiărealizate. 
#B 
    (2) Refuzul caselor deă asigur riă deă s n tateă deă aă încheiaă contracteă cuă furnizorii,ă
denun areaă unilateral ă aă contractului,ă precumă şiă r spunsurileă laă cererileă şiă laă sesiz rileă
furnizorilorăseăvoră faceă înăscrisăşiămotivat,ăcuăindicareaătemeiuluiălegal,ă înătermenădeă30ă
de zile. 
#M1 
    (3)ăLitigiileălegateădeăîncheierea,ăderulareaăşiăîncetareaăcontractelorădintreăfurnizoriăşiă
caseleădeăasigur riă deă s n tate/CasaăNa ional ă deăAsigur riă deăS n tate,ădup ă caz,ă seă
solu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăarbitrajăcareă func ioneaz ăpeă lâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riădeăS n tate,ăorganizat ăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoare,ăsauădeăc treă
instan eleădeăjudecat ,ădup ăcaz. 
#B 
    ART. 12 
    (1)ă Înă cazulă înă careă contractulă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă aă
încetat prină reziliereă caă urmareă aă nerespect riiă obliga iiloră contractualeă asumateă deă
furnizoriă prină contractulă încheiat,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă
rela iiăcontractualeăcuăfurnizoriiărespectiviăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădară
nu maiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăcontractului. 
    (2)ă Înă cazulă înă careă contractulă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă seă
modific ă prină excludereaă dină contractă aă uneiaă sauă maiă multoră persoaneă
înregistrat /înregistrateă înă contractul încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă şiă careă
desf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ădinămotiveăimputabileă
acestoraă şiă careă auă condusă laă nerespectareaă obliga iiloră contractualeă deă c treă furnizor,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră acceptaă înregistrareaă înă niciună altă contractă deă
acelaşiătipăaăpersoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ă
darănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataămodific riiăcontractului. 
    (3)ăDup ă reluareaă rela ieiă contractuale,ă înă cazulă înă careănoulă contractă seă reziliaz /seă
modific ăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ăşiă(2),ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateănuăvorămaiă
încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea 
persoanelorăprev zuteălaăalin.ă(2)ăînăcontracteleădeăacelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriă
sauă cuă al iă furnizoriă pentruă acesteă persoaneă careă prină activitateaă loră auă condusă laă
rezilierea/modificarea contractului. 
    (4)ăÎnăcazulăînăcareăfurnizoriiă intr ăînărela iiăcontractuale cuăaceeaşiăcas ădeăasigur riă
deăs n tateăpentruămaiămulteăsediiăsecundare/puncteăsecundareădeălucru,ănominalizateăînă
contract, prevederile alin. (1) - (3)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreă
sediile secundare/punctele secundare de lucru. 
    ART. 13 
    (1)ăOrganizareaăşiăefectuareaăcontroluluiăfurniz riiăserviciilorămedicale,ămedicamenteloră
şiă aă unoră materialeă sanitareă înă tratamentulă ambulatoriuă şiă aă dispozitiveloră medicaleă
acordateăasigura ilorăînăambulatoriuăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
seărealizeaz ădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateăşiăcaseleădeăasigur riădeă
s n tate.ă Laă efectuareaă controluluiă potă participaă şiă reprezentan iă aiă ColegiuluiăMediciloră
dină România,ă Colegiuluiă Mediciloră Dentiştiă dină România,ă Colegiuluiă Farmaciştiloră dină
RomâniaăşiăaiăOrdinuluiăAsisten ilorăMedicaliăGeneralişti,ăMoaşelorăşiăAsisten ilorăMedicaliă
din România. 
    (2)ă Laă efectuareaă controluluiă deă c treă reprezentan iiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă deă
S n tate,ă respectivă aiă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă cazulă înă careă seă solicit ă
participareaă reprezentan iloră Colegiuluiă Mediciloră dină România,ă Colegiuluiă Mediciloră
Dentiştiă dină România,ă Colegiuluiă Farmaciştiloră dină Româniaă şiă aiă Ordinuluiă Asisten iloră



Medicaliă Generalişti,ă Moaşeloră şiă Asisten iloră Medicaliă dină România,ă dup ă caz,ă aceştiaă
particip ălaăefectuareaăcontrolului. 
    (3)ă Controlulă calit iiă serviciiloră medicaleă acordateă asigura iloră deă c treă furnizoriă seă
organizeaz ădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateă şiăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateă peă bazaă criteriiloră deă calitateă elaborateă deă c treă structuriă deă specialitateă aleă
MinisteruluiăS n t iiăşiăaprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t ii,ăînăcondi iileălegii. 
    (4)ă Controlulă privindă respectareaă obliga iilor contractuale ale furnizorilor se 
organizeaz ă şiă seă efectueaz ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă şi/sauă deă c treă
CasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ădup ăcaz. 
    (5)ă Înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă CasaăNa ional ă deă Asigur riă deă
S n tateăsauăcuăparticipareaăacesteia,ănotificareaăprivindăm surileădispuseăseă transmiteă
furnizoruluiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă înă termenă deă maximumă 10ă zileă
calendaristiceădeălaădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional  deăAsigur riădeă
S n tateălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
    ART. 14 
    (1)ăFurnizoriiăauăobliga iaădeăaăpuneă laădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăcaselorădeă
asigur riă deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă toateă documenteleă
justificativeăcareăatest ăfurnizareaăserviciilorăefectuateăşiăraportateăînărela iaăcontractual ă
cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă respectivă toateă documenteleă justificativeă privindă
sumeleădecontateădinăFond,ăprecumăşiădocumenteleămedicaleăşiăadministrativeăexistente 
laănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiădeăcontrol. 
    (2)ăRefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolătoateădocumenteleă
justificativeăcareăatest ăfurnizareaăserviciilorăraportateăînărela iaăcontractual ăcuăcaseleădeă
asigur riădeăs n tate,ărespectivătoateădocumenteleăjustificativeăprivind sumele decontate 
dină Fond,ă precumă şiă documenteămedicaleă şiă administrativeă existenteă laă nivelulă entit iiă
controlateăşiănecesareăactuluiădeăcontrol,ăconformăsolicit riiăscriseăaăorganelorădeăcontrol,ă
seăsanc ioneaz ăconformălegiiăşiăpoateăconduceălaărezilierea de plin drept a contractului de 
furnizare de servicii. 
    ART. 15 
    (1)ăFurnizoriiădeăserviciiămedicale,ăcuăexcep iaăunit ilorăsanitareădeămedicinaămunciiă- 
boliăprofesionale,ăcuăpersonalitateăjuridic ,ăşiăaăsec iilorădeăboliăprofesionale,ăprecumăşiăaă
cabinetelorădeămedicinaămunciiăaflateăînăstructuraăspitalelor,ăauăobliga iaăs ăîntocmeasc ă
eviden eădistincteăpentruăcazurileăceăreprezint ăaccidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionaleăşiă
s ăleăcomuniceălunarăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăsuntăînărela ieăcontractual .ă
Pân ălaăstabilireaăcaracteruluiă"deămunc "ăalăaccidentuluiăsauăaăcaracteruluiă"profesional"ă
al bolii, conform prevederilor legale în vigoare, contravaloarea serviciilor medicale, 
precumăşiăaămedicamentelorăşiăunorămaterialeăsanitareăacordateăpersoanelorăînăcauz ăseă
suport ădinăbugetulăFondului,ăurmândăca,ăulterior,ăsumeleădecontateăs ăseărecuperezeădeă
caseleădeăasigur riădeăs n tateădinăcontribu iileădeăasigur riăpentruăaccidenteădeămunc ăşiă
boliă profesionale,ă dup ă caz.ă Sumeleă încasate de la casele de pensii pentru anul curent 
reconstituieăpl ile.ăSumeleă încasateădeă laăcaseleădeăpensiiăpentruăperioadeleăanterioareă
anuluiă curentă seă raporteaz ă înă conturileă deă execu ieă bugetar ,ă parteaă deă cheltuieli,ă cuă
semnulăminus,ăşiănuăpotăfiăutilizateăpentruăefectuareaădeăpl i. 
    (2)ă Furnizoriiă deă serviciiămedicaleă auă obliga iaă s ă întocmeasc ă eviden eă distincteă aleă
cazurilorăprezentateăcaăurmareăaăsitua iilorăînăcareăle-au fost aduse prejudicii sau daune 
s n t iiădeăc treăalteăpersoaneăşiăau obliga iaăs ăcomuniceă lunarăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateă cuă careă seă afl ă înă rela ieă contractual ă acesteă eviden e,ă înă vedereaă decont rii,ă
precumă şiă cazurileă pentruă careă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă auă recuperată cheltuielileă
efective, în vederea restituiriiă sumeloră decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă
pentruă cazurileă respective.ă Sumeleă restituiteă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă deă
c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă pentruă anulă curentă reconstituieă pl ile.ă Sumeleă
restituiteă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă
pentruă perioadeleă anterioareă anuluiă curentă seă raporteaz ă înă conturileă deă execu ieă
bugetar ,ăparteaădeăcheltuieli,ăcuăsemnulăminus,ăşiănuăpotă fiăutilizateăpentruăefectuareaă
deăpl i. 
    ART. 16 



    (1)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă deă medicamenteă şiă uneleă materialeă sanitareă înă
tratamentulă ambulatoriu,ă precumă şiă deă dispozitiveă medicaleă destinateă recuper riiă unoră
deficien eăorganiceăsauăfunc ionaleăînăambulatoriuăauăobliga ia: 
    a)ăs ăîntocmeasc ăeviden eădistincteăpentruăserviciileăacordateăşiădecontateădinăbugetulă
Fondului,ă pentruă pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă auă
dreptulă şiă beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă acordateă peă teritoriulă României;ă înă cadrulă
acestoră eviden eă seă voră înregistraădistinctă cazurileăprezentateă caăurmareăaă situa iiloră înă
care le-auăfostăaduseăprejudiciiăsauădauneăs n t iiădeăc treăalteăpersoaneăşiăpentru care 
sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2); 
    b)ă s ă raportezeă lunar/trimestrial,ă înă vedereaă decont rii,ă caseloră deă asigur riă deă
s n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ă
facturile pentru serviciileăprev zuteă laă lit.ăa),ă înso iteădeăcopiiăaleădocumentelorăcareăauă
deschisădreptulălaăserviciiămedicale,ămedicamenteăşiădispozitiveămedicaleăşi,ădup ăcaz,ădeă
documenteleă justificative/documenteleă înso itoare,ă laă tarifele/pre urileă deă referin ă
stabilite pentruăcet eniiăromâniăasigura i. 
    (2)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă deă medicamenteă şiă uneleă materialeă sanitareă înă
tratamentulăambulatoriu,ăprecumăşiădeădispozitiveămedicaleăînăambulatoriuăauăobliga ia: 
    a)ăs ăîntocmeasc ăeviden eădistincteăpentru serviciileăacordateăşiădecontateădinăbugetulă
Fondului,ă pentruă pacien iiă dină stateleămembreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă aiă carduluiă europeană deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ă respectivă beneficiariă aiă formularelor/documentelor europene emise în baza 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă
aprilieă 2004ă privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă social ;ă înă cadrulă acestoră
eviden eăseăvorăînregistraădistinctăcazurileăprezentateăcaăurmareăaăsitua iilorăînăcareăle-au 
fostă aduseă prejudiciiă sauă dauneă s n t iiă deă c treă alteă persoaneă şiă pentruă careă suntă
aplicabile prevederile art. 15 alin. (2); 
#M2 
    b)ăs ăraportezeăînăvedereaădecont riiăcaselorădeăasigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateăcuăcareăseăafl ăînărela iiăcontractuale,ăfacturileăpentruăserviciileă
prev zuteă laă lit.ăa)ă înso iteădeăcopiiăaleădocumentelorăcareăauădeschis dreptul la servicii 
medicale,ă medicamenteă şiă dispozitiveă medicaleă şi,ă dup ă caz,ă deă documenteleă
justificative/documenteleă înso itoare,ă laă tarifele/pre urileă deă referin ă stabiliteă pentruă
cet eniiăromâniăasigura i. 
#B 
    (3) Pentru cazurile la care s-a infirmatăcaracterulăprofesionalăalăbolii,ăunit ileăsanitareă
de medicina muncii - boliă profesionale,ă cuă personalitateă juridic ,ă sec iileă deă boliă
profesionale,ă aflateă înă rela ieă contractual ă direct ă cuă caseleă teritorialeă deă pensii,ă
întocmesc distinct, în vedereaăvalid riiăşiădecont riiăulterioareădeăc treăcaseleădeăasigur riă
deăs n tate,ădocumenteleăjustificativeăpentruăserviciileăacordateăpacien ilorădinăstateleăcuă
careăRomâniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă
prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă respectivă pacien iloră beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004. 
    ART. 17 
    Potrivită prevederiloră prezenteiă hot râri,ă atribu iileă careă revină direc iiloră deă s n tateă
public ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureştiăsuntăexercitateăşiădeăc treădirec iileămedicaleă
sauădeăstructurileăsimilareădinăministereleăşiăinstitu iileăcentraleăcuăre eaăsanitar ăproprie,ă
precumă şiă deă c treă autorit ileă publiceă localeă careă auă preluatămanagementulă asisten eiă
medicaleăspitaliceştiăconformălegii. 
#M1 
    ART. 18 
    (1) Toate documentele depuse în copie, necesare încheierii contractelor, sunt 
certificateă pentruă conformitateă prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă semn turaă
reprezentantului legal alăfurnizorului,ăpeăfiecareăpagin ;ăacesteădocumenteăseătransmităşiă
înăformatăelectronicăasumateăprinăsemn turaăelectronic ăextins ăaăreprezentantuluiălegală
ală furnizorului.ăReprezentantulă legalăală furnizoruluiă r spundeădeă realitateaăşiăexactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 



#B 
    (2)ăToateădocumenteleănecesareădecont riiăserviciilorămedicale,ăaămedicamentelorăşiăaă
unorămaterialeăsanitareăînătratamentulăambulatoriu,ăprecumăşiăaădispozitivelorămedicaleăînă
ambulatoriuă seă certific ă pentru realitateaă şiă exactitateaă dateloră raportateă prină
semn tura/semn turaăelectronic ăextins ăaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 
#M1 
    (3)ăLaăcontractareăfurnizoriiădeăserviciiămedicale,ămedicamenteăşiădispozitiveămedicaleă
depunăoădeclara ieăpeăpropriaăr spundereădinăcareăs ărezulteăc ănuăauăîncheiateăsauănuă
încheieăpeăparcursulăderul riiăraporturilorăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
contracte,ă conven iiă sauă alteă tipuriă deă în elegeriă cuă al iă furnizoriă careă seă afl ă înă rela iiă
contractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăsauăînăcadrulăaceluiaşiăfurnizor,ăînăscopulă
ob ineriiă deă c treă aceştia/personalulă careă îşiă desf şoar ă activitateaă laă aceştiaă deă
foloase/beneficiiădeăoriceănatur ,ăcareăs ăfieăînăleg tur ăcuăobiectulăcontractelorăîncheiate 
cuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 
    (4)ă Dispozi iileă alin.ă (3)ă nuă suntă aplicabileă pentruă situa iileă prev zuteă deă prezentaă
hot râreă şiă normeleă metodologiceă deă aplicareă aă acesteia,ă precumă şiă pentruă situa iileă
rezultateăcaăurmareăaădesf şur riiăactivit iiăspecificeăpropriiădeăc treăfurnizori. 
    (5)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăconstat ădeăc treăautorit ile/organeleăabilitate,ăcaăurmareăaă
unorăsesiz ri/controaleăaleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riă
deăs n tate,ă înc lcareaădispozi iilorăprev zuteă laăalin.ă(3),ăcontractulăseăreziliaz ădeăplină
drept. 
    (6)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăfostă
reziliatăînăcondi iileăprev zuteălaăalin.ă(5),ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateănuăvorămai intra 
înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă timpă deă 5ă aniă deă laă dataă rezilieriiă
contractului.ăCaseleădeăasigur riă deă s n tateă nuăvorăaccepta,ă timpădeă5ăaniă deă laădataă
rezilieriiăcontractului,ăînregistrareaăînăniciunăaltăcontractăaăentit ilorăcare preiau drepturile 
şiăobliga iileăacestoraăsauăcareăauăacelaşiăreprezentantălegalăşi/sauăacelaşiăac ionariat. 
#B 
    ART. 19 
    (1)ăServiciileăcareănuăsuntădecontateădinăFond,ăcontravaloareaăacestoraăfiindăsuportat ă
deăasigurat,ădeăunit ileă careă leă solicit ,ădeă laăbugetulădeăstată sauădinăalteăsurse,ădup ă
caz,ăsuntăurm toarele: 
    a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale,ă accidenteă deă munc ă şiă
sportive,ăasisten aămedical ălaăloculădeămunc ,ăasisten aămedical ăaăsportivilor; 
    b)ăuneleăserviciiămedicaleădeăînalt ăperforman ,ăalteleădecâtăceleăprev zuteăînănorme; 
    c)ăuneleăserviciiădeăasisten ăstomatologic ,ăalteleădecâtăceleăprev zuteăînănorme; 
    d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort; 
    e)ă corec iileă esteticeă efectuateă persoaneloră cuă vârstaă pesteă 18ă ani,ă cuă excep iaă
reconstruc ieiămamareăprinăendoprotezareăînăcazulăinterven iilorăchirurgicale oncologice; 
    f)ă uneleă medicamente,ă materialeă sanitareă şiă tipuriă deă transport,ă alteleă decâtă celeă
prev zuteăînănorme; 
    g)ăserviciileămedicaleăsolicitateăşiăeliberareaăactelorămedicaleăsolicitateădeăautorit ileă
care prin activitatea lor au dreptul s ă cunoasc ă stareaă deă s n tateă aă asigura iloră şiă
eliberareaă deă acteă medicaleă laă solicitareaă asigura ilor,ă cuă excep iaă celoră prev zuteă înă
norme; 
    h) fertilizarea in vitro; 
    i)ăasisten aămedical ălaăcerere,ăinclusivăpentruăserviciileăsolicitateăînăvederea expertizei 
capacit iiădeămunc ,ăaăîncadr riiăşiăreevalu riiăgraduluiădeăhandicap; 
    j)ăcontravaloareaăunorămaterialeănecesareăcorect riiăv zuluiăşiăauzului; 
    k)ă contribu iaă personal ă dină pre ulă medicamentelor,ă ală unoră serviciiă medicaleă şiă ală
dispozitivelor medicale; 
    l) serviciile medicale solicitate de asigurat; 
    m)ăuneleăserviciiăşiăproceduriădeăreabilitare,ăalteleădecâtăceleăprev zuteăînănorme; 
    n)ă cheltuielileă deă personală aferenteă mediciloră şiă asisten iloră medicali,ă precumă şiă
cheltuielileăcuămedicamenteăşiămaterialeăsanitareădinăunit ileămedico-sociale; 
    o)ăserviciileăacordateăînăcadrulăsec iilor/clinicilorădeăboliăprofesionaleăşiăcabinetelorădeă
medicin ăaămuncii; 



    p)ăserviciileăhoteliereăsolicitateădeăpacien iiăaleăc rorăafec iuniăseătrateaz ăînăspitalizareă
de zi; 
    q)ă cheltuielileă deă personală pentruă medici,ă farmaciştiă şiă mediciă dentiştiă peă perioadaă
reziden iatului; 
    r)ă serviciileă deă planificareă familial ă acordateă deămediculă deă familieă înă cabineteleă deă
planning familial din structura spitalului; 
    s)ăcheltuielileădeăpersonalăpentruămediciiăşiăpersonalulăsanitarădinăunit ileăsauăsec iileă
deă spitală cuă profilă deă recuperareă aă distroficilor,ă recuperareă şiă reabilitareă
neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii; 
    ş)ăactivit ileăcareăprezint ăunăinteresădeosebităpentruărealizareaăstrategieiădeăs n tateă
public :ădispensareăTBC,ă laboratoareădeăs n tateămintal ,ă respectivăcentreădeăs n tateă
mintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie; 
    t) cheltuielileăprev zuteălaăart. 93 alin.ă(5)ăşi,ădup ăcaz,ăalin.ă(5^1)ăşiă(5^6)ădinăLegeaă
nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă unit ileă deă primireă aă
urgen eloră şiă compartimenteleă deă primireă aă urgen eloră cuprinseă înă structuraă
organizatoric ăaăspitalelorădeăurgen ,ăaprobateăînăcondi iileălegii. 
    (2)ăContribu iaăpersonal ăprev zut ălaăalin.ă(1)ălit.ăk)ăseăstabileşteăprinănorme. 
    ART. 20 
    (1)ă Pentruă categoriileă deă persoaneă prev zuteă înă legiă speciale,ă careă beneficiaz ă deă
asisten ămedical ă gratuit ă suportat ă dină Fond,ă înă condi iileă stabiliteă deă reglement rileă
legaleă înă vigoare,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă sumaăaferent ă serviciiloră
medicaleăfurnizateăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiămedicaleădeăbaz ,ăcareăcuprinde atât 
contravaloareaă serviciiloră medicaleă acordateă oric ruiă asigurat,ă câtă şiă sumaă aferent ă
contribu ieiă personaleă prev zuteă pentruă uneleă serviciiă medicaleă caă obliga ieă deă plat ă
pentruăasigurat,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme. 
    (2)ă Pentruă asigura iiă prev zu iă laă art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă dină Fondă seă suport ă contravaloareaă serviciiloră
medicaleăacordateăacestoraăcaăoric ruiăaltăasigurat. 
#M2 
    ART. 20^1 
    (1) Pentru punerea în aplicare a Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 35/2015 
pentruă modificareaă şiă completareaă Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 83/2014 
privindă salarizareaă personaluluiă pl tită dină fonduriă publiceă înă anulă 2015,ă precumă şiă alteă
m suriă înă domeniulă cheltuieliloră publice,ă precumă şiă pentruă modificareaă şiă completareaă
Legii nr. 152/1998 privindă înfiin areaă Agen ieiă Na ionaleă pentruă Locuin e,ă caseleă deă
asigur riădeăs n tateăcontracteaz ăcuăunit ileăsanitareăpubliceăoăsum ăcorespunz toareă
aplic riiă unuiă factoră deă corec ieă laă valoareaă aferent ă serviciiloră medicaleă realizateă şiă
validate în lunaăprecedent ălaănivelulăfiec ruiăfurnizor;ăfactorulădeăcorec ieăesteăprocentulă
determinată prină raportareaă influen eloră financiareă conformă prevederiloră Ordonan eiă deă
urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 35/2015 aplicabileă unit iloră sanitareă publiceă laă valoareaă
aferent ă serviciiloră medicaleă realizateă şiă validateă înă lunaă precedent ă laă nivelulă fiec ruiă
furnizor. 
    (2)ăFiecareăunitateăsanitar ăpublic ădepuneăpentruăcontractareăoăsolicitareăînso it ădeă
documentele justificative pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonan eiădeăurgen ă
a Guvernului nr. 35/2015. 
    (3)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă ună singură contractă cuă fiecareă unitateă
sanitar ă public ă cuă careă areă încheiateă contracteă pentruă furnizareă deă serviciiă medicale;ă
modelulădeăcontractăesteăprev zut în norme. 
    (4)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă lunar,ă laă termenulă prev zută înă
contract,ă sumaă realizat ă înă lunaă precedent ,ă dară nuă maiă multă deă sumaă contractat ă
stabilit ăpotrivităprevederilorăalin.ă(1). 
#B 
    ART. 21 
    (1)ăPrezentaăhot râreăintr ăînăvigoareălaădataădeă1ăiunieă2014. 
    (2)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăhot râri,ăHot râreaăGuvernuluiănr.ă117/2013 
pentru aprobarea Contractului-cadruă privindă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă
cadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2013ă - 2014,ăpublicat ă înă



Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 166ă dină 28ă martieă 2013,ă cuă modific rileă
ulterioare,ăseăabrog . 
    ART. 22 
    Anexele nr. 1 şiă2 facăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre. 
 
    ANEXA 1 
 
           Pachetulăminimalădeăserviciiăşiăpachetulădeăserviciiădeăbaz  
 
    CAPITOLUL I 
    Pachetul minimal de servicii 
 
    A.ăPACHETULăMINIMALăDEăSERVICIIăMEDICALEăÎNăASISTEN AăMEDICAL ăPRIMAR  
 
    1. Pachetul minimal de servicii medicale în asisten aă medical ă primar ă cuprindeă
urm toareleătipuriădeăserviciiămedicale: 
    1.1.ăserviciiămedicaleăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical ; 
    1.2.ăsupraveghereăşiădepistareădeăboliăcuăpoten ialăendemoepidemic; 
    1.3.ăconsulta iiădeămonitorizareăaăevolu ieiăsarciniiăşiălehuziei; 
    1.4.ăconsulta iileădeăplanificareăfamilial ; 
#M1 
    1.5.ăserviciiădeăpreven ie; 
#B 
    1.6.ăactivit iădeăsuport. 
    1.1.ă Serviciiă medicaleă pentruă situa iileă deă urgen ă medico-chirurgical :ă asisten ă
medical ă deă urgen ă - anamnez ,ă examenă clinică şiă tratamentă - seă acord ă înă limitaă
competen eiă şiă aă dot riiă tehniceă aă cabinetuluiă medicală înă cadrulă c ruiaă îşiă desf şoar ă
activitateaămediculădeăfamilie.ăAsisten aămedical ădeăurgen ăseărefer ălaăcazurileădeăcodă
roşu,ă codă galbenă şiă codă verdeă prev zuteă înă anexa nr. 9 laăOrdinulăministruluiă s n t iiă
publiceăşiăalăministruluiă internelorăşiă reformeiăadministrativeănr.ă2.021/691/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemulă na ională deă
asisten ămedical ădeăurgen ăşiădeăprimăajutorăcalificat"ădinăLegeaănr.ă95/2006ăprivindă
reformaă înă domeniulă s n t ii,ă pentruă careămediculă deă familieă acord ă primulă ajutoră şi,ă
dac ă esteă cazul,ă asigur ă trimitereaă pacientuluiă c treă structurileă deă urgen ă specializateă
sauă solicit ă serviciileă deă ambulan ,ă precumă şiă laă cazurileă deă codă verdeă prev zuteă înă
anexa nr. 9 laăOrdinulăministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăministruluiăinternelorăşiăreformeiă
administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
#M1 
    1.1.1.ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăfiecareăsitua ieădeăurgen ă
constatat ,ă pentruă careă s-a asigurat primul ajutoră sauă careă aă fostă rezolvat ă laă nivelulă
cabinetuluiămedical,ăindiferentădac ăpersoanaăneasigurat ăseăafl ăsauănuăînscris ăpeălistaă
unui medic de familie. 
#B 
    1.1.2.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
    1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena 
alimenta iei,ă depistareădeăboliă cuăpoten ială endemoepidemică - examen clinic, diagnostic 
prezumtiv,ă trimitereă c treă structurileă deă specialitateă pentruă investiga ii,ă confirmare, 
tratamentă adecvată şiă m suriă igienico-sanitareă specifice,ă dup ă caz.ă Bolileă cuă poten ială
endemoepidemică suntă celeă prev zuteă laă pct. II din anexa laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.186/2000ăpentruăaprobareaălisteiăcuprinzândăurgen eleămedico-chirurgicale, precumăşiă
bolile infecto-contagioaseădinăgrupaăA,ăpentruăcareăasigura iiăbeneficiaz ădeăindemniza ieă
pentruăincapacitateătemporar ădeămunc ăf r ăcondi iiădeăstagiuădeăcotizare. 
    1.2.1.ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăfiecareăboal ăcuăpoten ială
endemoepidemicăsuspicionat ăşiăconfirmat . 
    1.3.ăConsulta iiădeămonitorizareăaăevolu ieiăsarciniiăşiălehuziei: 
    a)ăluareaăînăeviden ăînăprimulătrimestru; 
    b) supravegherea, lunar, din luna a 3-aăpân ăînălunaăaă7-a; 



    c) supravegherea, de dou ăoriăpeălun ,ădinălunaăaă7-aăpân ăînălunaăaă9-a inclusiv; 
    d)ăurm rireaălehuzeiălaăexternareaădinămaternitateă- la domiciliu; 
    e)ăurm rireaălehuzeiălaă4ăs pt mâniădeălaănaştere. 
    1.3.1.ăÎnăcadrulăsupravegheriiăgravideiăseăfaceăşiăpromovareaăalimenta ieiăexclusiveălaă
sânăaăcopiluluiăpân ălaăvârstaădeă6ăluniăşiăcontinuareaăacesteiaăpân ălaăminimumă12ăluni,ă
testareăpentruăHIV,ăhepatit ădeăetiologieăviral ăcuăvirusăBăşiăC,ăprecumăşiăconsiliereăpre- şiă
posttestareăHIVăşiăluesăaăfemeiiăgravide. 
    1.3.2.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
    1.4.ăConsulta iileăpentruăacordareaăserviciilorădeăplanificareăfamilial ăconstauăîn: 
    a)ăconsiliereaăpersoaneiăprivindăplanificareaăfamilial ; 
    b) indicarea unei metode contraceptive. 
    1.4.1. Consulta iaă poateă cuprinde,ă dup ă caz,ă numaiă serviciulă prev zută laă lit.ă a)ă sauă
serviciileă prev zuteă laă lit.ă a)ă şiă b)ă şiă seă acord ă dou ă consulta iiă peă ană calendaristic,ă peă
persoan . 
#M1 
    1.5.ăServiciileădeăpreven ieă- consulta ieăpreventiv ; 
    Condi iileăacord riiăacestoraădeăc treămediculădeăfamilieăseădetaliaz ăînănorme. 
    1.6.ă Activit ileă deă suportă - examinareă pentruă constatareaă decesuluiă cuă sauă f r ă
eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu 
excep iaă situa iiloră deă suspiciuneă careă necesit ă expertiz ă medico-legal ,ă conformă
prevederilorălegale,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
#B 
    2.ă Persoaneleă careă beneficiaz ă deă pachetulă minimală deă serviciiă medicaleă suport ă
integralăcosturileăpentruăinvestiga iileăparacliniceărecomandateăşiătratamentulăprescrisădeă
mediciiă deă familie,ăprecumăşiă costurileă altoră activit iă deă suport,ă alteleădecât cele de la 
pct. 1.6. 
 
    B.ă PACHETULă MINIMALă DEă SERVICIIă MEDICALEă ÎNă ASISTEN Aă MEDICAL ă
AMBULATORIEăDEăSPECIALITATEăPENTRUăSPECIALIT ILEăCLINICE 
 
    1.ă Pachetulăminimală deă serviciiămedicaleă înă asisten aămedical ă ambulatorieă cuprindeă
urm toareleătipuriăde servicii medicale: 
    1.1.ăconsulta iiăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical ; 
    1.2.ă consulta iiă pentruă supraveghereaă şiă depistareaă deă boliă cuă poten ială
endemoepidemic; 
#M1 
    1.3.ăconsulta iiădeăsupraveghereăaăevolu ieiăsarciniiăşiălehuziei; 
    1.4. *** Abrogat 
#B 
    1.1.ă Serviciileă medicaleă pentruă situa iileă deă urgen ă medico-chirurgical :ă asisten ă
medical ă deă urgen ă - anamnez ,ă examenă clinică şiă tratamentă - seă acord ă înă limitaă
competen eiă şiă aă dot riiă tehniceă aă cabinetuluiă medicală în cadrulă c ruiaă îşiă desf şoar ă
activitateaămediculădeăspecialitate.ăAsisten aămedical ădeăurgen ăseărefer ălaăcazurileădeă
codăroşu,ăcodăgalbenăşiăcodăverdeăprev zuteăînăanexa nr. 9 laăOrdinulăministruluiăs n t iiă
publiceăşiăalăministruluiă internelorăşiă reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru 
careămediculădeăspecialitateăacord ăprimulăajutorăşi,ădac ăesteăcazul,ăasigur ătrimitereaă
pacientuluiă c treăstructurileădeăurgen ăspecializateăsauăsolicit ă serviciileădeăambulan ,ă
precumă şiă laă cazurileă deă codă verdeă prev zuteă înă anexa nr. 9 la Ordinul ministrului 
s n t iiă publiceă şiă ală ministruluiă interneloră şiă reformeiă administrativeă nr.ă
2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
    1.1.1.ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăfiecareăsitua ieădeăurgen ă
constatat ,ă pentruă careă s-aă asigurată primulă ajutoră sauă careă aă fostă rezolvat ă laă nivelulă
cabinetului medical. 
    1.1.2.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
    1.2.ă Depistareaă boliloră cuă poten ială endemoepidemic - include,ă dup ă caz,ă examenă
clinic,ă diagnostică prezumtiv,ă trimitereaă laă spitaleleă deă specialitateă pentruă confirmareă şiă



tratament.ăBolileăcuăpoten ialăendemoepidemicăsuntăceleăprev zuteălaăpct. II din anexa la 
Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.186/2000. 
    1.2.1.ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăfiecareăboal ăcuăpoten ială
endemoepidemicăsuspicionat ăşiăconfirmat . 
#M1 
    1.3.ăConsulta iiăpentruăsupraveghereaăevolu ieiăsarciniiăşiălehuziei,ăoăconsulta ieăpentruă
fiecareătrimestruădeăsarcin ăşiăoăconsulta ieăînăprimulătrimestruădeălaănaştere. 
    1.4. *** Abrogat 
 
#B 
    2.ă Persoaneleă careă beneficiaz ă deă pachetulă minimală deă serviciiă medicaleă suport ă
integralăcosturileăpentruăinvestiga iileăparacliniceărecomandateăşiătratamentulăprescrisădeă
medicii de specialitate. 
 
    C.ă PACHETULă MINIMALă DEă SERVICIIă MEDICALEă PENTRUă ASISTEN Aă MEDICAL ă
SPITALICEASC  
 
#M1 
    1. Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare 
continu ăşiădeăziă şiă seăacord ă înăsitua iaă înăcareăpacientulănuăpoateădovediă calitateaădeă
asigurat. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceştiă nuă
solicit ăbiletădeăinternare. 
#B 
    1.1.ă Criteriileă peă bazaă c roraă seă efectueaz ă internareaă pacien iloră înă regimă deă
spitalizareăcontinu ăsunt: 
    a)ăurgen ămedico-chirurgical ă înăcareăesteăpus ăînăpericolăvia aăpacientuluiăsauăcareă
are acest poten ialăpân ălaărezolvareaăsitua ieiădeăurgen ; 
    b)ăboliăcuăpoten ialăendemoepidemicăpân ălaărezolvareaăcomplet ăaăcazului; 
    c)ănaşterea. 
#M1 
    1.2.ă Criteriileă peă bazaă c roraă seă efectueaz ă internareaă pacien iloră înă regimă deă
spitalizare de zi sunt: 
    a)ăurgen ămedico-chirurgical ; 
    b)ăepidemiologicăpentruăbolnaviiăcareănecesit ătratamentăînăafec iuniăcareănuănecesit ă
izolare. 
#B 
    1.3.ă Pentruă criteriulă urgen ă medico-chirurgical ,ă spitalulă acord ă serviciileă medicaleă
avândă obliga iaă s ă evaluezeă situa iaă medical ă aă pacientuluiă şiă s ă îlă externezeă dac ă
serviciileă medicaleă deă urgen ă nuă seă maiă justific .ă Laă solicitareaă pacientuluiă seă poateă
continuaă internareaă înă regimădeăspitalizareăcontinu ăcuăsuportareaă cheltuielilorăaferenteă
serviciilor medicale spitaliceştiădeăc treăpacientăpentruăperioadaăînăcareăserviciileăacordateă
nuămaiăreprezint ăurgen . 
 
    D.ăPACHETULăMINIMALăDEăSERVICIIăMEDICALEăPENTRUăCONSULTA IIăDEăURGEN ă
LAăDOMICILIUăŞIăACTIVIT IăDEăTRANSPORTăSANITARăNEASISTAT 
 
    1.ăConsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăpentruăurgen eleămedico-chirurgicale - cod verde 
- prev zuteă înă anexa nr. 9 laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală ministruluiă
interneloră şiă reformeiă administrativeă nr.ă 2.021/691/2008,ă ceă potă fiă rezolvateă laă nivelulă
cabinetuluiă medical,ă ală centruluiă deă permanen ă sauă prină sistemulă deă consulta iiă deă
urgen ă laă domiciliuă subă coordonareaă dispecerateloră medicaleă deă urgen ă sauă aă celoră
integrate. 
 
    2. Transport sanitar neasistat 
    Transportul sanitar neasistat include: 



    2.1. transportul medicului dus-întorsă înă vedereaă constat riiă unuiă decesă înă zileleă deă
vineri,ă sâmb t ,ăduminic ă şiă înă zileleădeă s rb toriă legaleăpentruăeliberareaă certificatuluiă
constatatorăalădecesuluiăînăcondi iileăprev zuteădeălege; 
    2.2. transportul echipajuluiă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şi,ă dup ă caz,ă
transportulă pacientuluiă careă nuă seă afl ă înă stareă critic ă şiă nuă necesit ă monitorizareă şiă
îngrijiriămedicaleă specialeă peă durataă transportuluiă laă unitateaă sanitar ,ă dac ă seă impuneă
asisten ămedical ădeăspecialitateăceănuăpoateăfiăacordat ălaădomiciliu; 
    2.3. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale 
centuriiăpelviene,ăcoloaneiăvertebrale,ăbolnaviiăcuădeficitămotorăneurologicămajorăşiăst riă
post accidente vasculareă cerebrale,ă bolnaviiă cuă amputa iiă recenteă aleă membreloră
inferioare,ă bolnaviiă cuă st riă caşectice,ă bolnaviiă cuă deficită motoră severă ală membreloră
inferioare,ă arteriopatieă cronic ă obliterant ă stadiulă IIIă şiă IV,ă insuficien ă cardiac ă clasaă
NYHAă IIIă şiă IV,ă statusă postă revascularizareă miocardic ă prină by-passă aortocoronariană şiă
revascularizareă periferic ă prină by-passă aortofemural,ă pacien iiă cuă tumoriă cerebraleă
operate,ă hidrocefaliiă interneă operate,ă pacien iă oxigenodependen i,ă cuă malforma iiă
vasculare cerebrale - anevrisme,ă malforma iiă arteriovenoaseă - rupte neoperate, 
malforma iiăarteriovenoaseă- operate,ăhemoragiiăsubarahnoidieneădeănatur ăneprecizat ,ă
şiă careă necesit ă transportă laă externare,ă nefiindă transportabiliă cuă mijloaceă deă transportă
conven ionale,ăpot fiătransporta iăinclusivăînăaltăjude ; 
    2.4.ă transportulă deă laă şiă laă domiciliuă ală bolnaviloră cuă talasemieă major ă înă vedereaă
efectu riiătransfuziei; 
    2.5. transportul persoanelor peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele 
deădializ ădeăadul i,ădeălaăcentrulădeădializ ăpân ălaădomiciliulăacestoraăşiăretur,ăînăvedereaă
efectu riiă dializeiă înă unit ileă sanitareă situateă înă altă jude ă decâtă celă deă domiciliuă ală
persoanei respective. 
 
    E. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINAăDENTAR  
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   Cod   |                          Acte terapeutice                          | 
|_________|____________________________________________________________
________| 
| 4.      | Pansament calmant/drenaj endodontic                                | 
|_________|____________________________________________________________
________| 
#M1 
| 6.      | Tratamentul paradontitelor apicale cu anestezie                    | 
|_________|____________________________________________________________
________| 
|ă7.ăăăăăă|ăTratamentulăafec iunilorăparodon iuluiăcuăanestezieăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_________|____________________________________________________________
________| 
#B 
| 10.*)   |ăChiuretajăalveolarăşiătratamentulăhemoragieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_________|____________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăăăă|ă*)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăefectueaz ăînăaceeaşiăşedin ăînăcareăăăă| 
|         | a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de        | 
|ăăăăăăăăă|ăasigur riădeăs n tate.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_________|____________________________________________________________
________| 
|ă11.ăăăăă|ăDecapuşonareaălaăcopiiăă                                           | 
|_________|____________________________________________________________
________| 
|ă12.ăăăăă|ăReducereaăluxa ieiăarticula ieiătemporo-mandibulare                | 



|_________|____________________________________________________________
________| 
|ă14.**)ăă|ăRepara ie/rebazareăprotez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_________|____________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăăăă|ă**)ăSeăacord ăoădat ăpeăan.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 | 
|_________|____________________________________________________________
________| 
|ă22.***)ă|ăRepara ieăaparatăortodonticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_________|____________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăăăă|ă***)ăSeăacord ănumaiădeămediciiădeăspecialitateăînăortodon ieăşiăăă| 
|         | ortopedie dento-facial .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_________|____________________________________________________________
________| 
 
#M1 
    1.ă Serviciileă deă medicin ă dentar ă prev zuteă înă pachetulă minimală deă serviciiă potă fiă
efectuateădeăoricareădintreămediciiădentişti,ăcuăexcep iaăcelorădeălaăcodulă22. 
    2.ăDentiştiiăacord ănumaiăserviciulăprev zutălaăcodulă4. 
#B 
    3.ăCondi iileăacord riiăserviciilorădeămedicin ădentar ăseăstabilescăînănorme. 
 
    CAPITOLUL II 
    Pachetulădeăserviciiădeăbaz  
 
    A.ăPACHETULăDEăSERVICIIăDEăBAZ ăÎNăASISTEN AăMEDICAL ăPRIMAR  
 
    1.ă Pachetulă deă serviciiămedicaleă înă asisten aămedical ă primar ă cuprindeă urm toareleă
tipuri de servicii medicale: 
    1.1.ă serviciiă medicaleă curativeă pentruă urgen eă medico-chirurgicale,ă afec iuniă acute,ă
subacute,ăacutiz rileăunorăafec iuniăcroniceăşiăpentruăafec iuniăcronice; 
    1.2.ăserviciiămedicaleădeăpreven ieăşiăprofilaxie; 
    1.3. servicii medicale la domiciliu; 
    1.4.ăserviciiămedicaleăadi ionale; 
    1.5.ăactivit iădeăsuport; 
#M1 
    1.6. servicii de administrare de medicamente. 
#B 
    1.1.ă Serviciiă medicaleă curativeă pentruă urgen eă medico-chirurgicale,ă afec iuniă acute, 
subacute,ăacutiz rileăunorăafec iuniăcroniceăşiăpentruăafec iuniăcronice 
    1.1.1.ă Serviciiă medicaleă pentruă situa iileă deă urgen ă medico-chirurgical :ă asisten ă
medical ă deă urgen ă - anamnez ,ă examenă clinică şiă tratamentă - seă acord ă înă limitaă
competen eiă şiă aă dot riiă tehniceă aă cabinetuluiă medicală înă cadrulă c ruiaă îşiă desf şoar ă
activitateaămediculădeăfamilie.ăAsisten aămedical ădeăurgen ăseărefer ălaăcazurileădeăcodă
roşu,ă codă galbenă şiă codă verdeă prev zuteă înă anexa nr. 9 laăOrdinulăministruluiă s n t iiă
publiceăşiăalăministruluiă internelorăşiă reformeiăadministrativeănr.ă2.021/691/2008ăpentruă
careă mediculă deă familieă acord ă primulă ajutoră şi,ă dac ă esteă cazul,ă asigur ă trimitereaă
pacientuluiă c treăstructurileădeăurgen ăspecializateăsauăsolicit ă serviciileădeăambulan ,ă
precumă şiă laă cazurileă deă codă verdeă prev zuteă înă anexa nr. 9 la Ordinul ministrului 
s n t iiă publiceă şiă ală ministruluiă interneloră şiă reformeiă administrativeă nr.ă
2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
    1.1.1.1.ă Seă acord ă oă singur ă consulta ieă peră persoan ă pentruă fiecareă situa ieă deă
urgen ă constatat ,ă pentruă careă s-aă asigurată primulă ajutoră sauă careă aă fostă rezolvat ă laă
nivelul cabinetului medical/domiciliu, atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista 
proprie,ăcâtăşiăpentruăpersoaneleăasigurateăînscriseăpeălistaăaltuiămedicădeăfamilieăaflatăînă
rela ieăcontractual ăcuăoăcas ădeăasigur riădeăs n tate. 



    1.1.1.2.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
    1.1.2.ăConsulta iaăînăcazădeăboal ăpentruăafec iuniăacute,ăsubacuteăşiăacutiz rileăunoră
afec iuniăcronice,ăcareăcuprinde: 
    - anamneza, examenul clinic general; 
    - uneleămanevreăspecificeăpeăcareămediculăleăconsider ănecesare; 
    - recomandare pentruă investiga iiă paracliniceă înă vedereaă stabiliriiă diagnosticuluiă şiă
pentru monitorizare; 
    - manevreădeămic ăchirurgie,ădup ăcaz; 
    - stabilireaă conduiteiă terapeuticeă şi/sauă prescriereaă tratamentuluiă medicală şiă igieno-
dietetic,ă precumă şiă instruireaă asiguratuluiă înă leg tur ă cuă m surileă terapeuticeă şiă
profilactice; 
    - biletă deă trimitereă pentruă consulta ieă laă mediculă deă specialitateă dină ambulatoră sauă
pentruă internareă înă spitală pentruă cazurileă careă necesit ă aceastaă sauă careă dep şescă
competen aămedicului de familie; 
    - recomandareăpentruătratamentădeăreabilitareămedical ăînăambulatoriuăsauăînăsanatoriiă
balneare,ădup ăcaz; 
    - recomandareăpentruătratamentădeărecuperareăînăsanatoriiăşiăpreventorii,ădup ăcaz; 
    - recomandare pentru dispozitive medicaleădeăprotezareăstomiiăşiăincontinen ăurinar ,ă
dup ăcaz; 
    - recomandareăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ădup ăcaz. 
    1.1.2.1.ă Consulta iileă laă cabinetă pentruă afec iuniă acute/subacuteă sauă acutiz rileă unoră
afec iuniăcroniceăseăvorăacordaăconform recomand rilorămedicaleăînăcondi iileăstabiliteăprină
norme,ăiarălaădomiciliuăseăauăînăvedereăşiăprevederileădeălaăpct.ă1.3. 
#M1 
    1.1.3.ăConsulta iiăperiodiceăpentruă îngrijireaăgeneral ăaăasigura ilorăcuăboliăcroniceăseă
vorărealizaăpeăbaz ădeăprogramare pentru: 
#B 
    a)ăsupraveghereaăevolu ieiăbolii; 
    b) continuitatea terapiei; 
    c)ăscreeningulăcomplica iilor; 
    d)ăeduca iaăasiguratuluiăprivindăautoîngrijirea. 
    1.1.3.1.ă Consulta iileă înă cabinetă pentruă afec iunileă croniceă seă voră acordaă conformă
planuluiădeămanagementăstabilitădeăc treămedic,ă înăcondi iileăstabiliteăprinănorme,ă iară laă
domiciliu,ă conformă planuluiă deă managementă stabilită deă c treă medică şiă înă condi iileă
prevederilor pct. 1.3. 
#M1 
    1.1.4.ăConsulta iiădeămonitorizareăactiv ăprinăplan deămanagementăintegratăpeăbaz ădeă
programareă pentruă bolileă croniceă cuă impactămajoră asupraă poveriiă îmboln viriloră privindă
riscul cardiovascular înalt - HTA,ădislipidemieăşiădiabetăzaharatătipă2,ăastmăbronşic,ăboal ă
cronic ărespiratorieăobstructiv ăşiăboal  cronic ădeărinichi. 
    1.1.4.1.ăConsulta iileădeămonitorizareăactiv ăacoper ăurm toarele: 
    a)ăevaluareaăini ial ăaăcazuluiănou-depistatăînăprimulătrimestruădup ăluareaăînăeviden ,ă
episodăceăpoateăincludeă3ăconsulta iiălaămediculădeăfamilieă- bilan ăclinicăini ialăcareăincludeă
screeningulă complica iilor,ă ini iereaă şiă ajustareaă terapieiă pân ă laă ob inereaă r spunsuluiă
terapeuticăpreconizat,ăeduca iaăpacientuluiă - recomandareăpentruă investiga iiăparacliniceă
şiă biletă deă trimitereă pentruă cazurileă careă necesit ă consulta iiă deă specialitateă sauă careă
dep şescăcompeten aămediculuiădeăfamilie; 
    b)ămonitorizareaăpacientuluiăcuprindeă2ăconsulta iiăprogramate,ăcareăincludăevaluareaă
controluluiăbolii,ăscreeningulăcomplica iilor,ăeduca iaăpacientului,ăinvestiga iiăparacliniceăşiă
tratament. 
#B 
    1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie 
şiădiabetăzaharatătipă2,ămanagementulăbolilorărespiratoriiăcroniceă- astmăbronşicăşiăboal ă
cronic ă respiratorieă obstructiv ă (BPOC)ă şiă managementul bolii cronice de rinichi se 
detaliaz ăînănorme. 
    1.2.ăServiciileămedicaleăpreventiveăşiăprofilacticeăsunt: 



    1.2.1.ăConsulta iileăpreventiveăsuntăconsulta iiăperiodiceăactive,ăoferiteăpersoanelorăcuă
vârsta între 0 - 18 ani, privind: 
    a)ăcreştereaăşiădezvoltarea; 
    b)ăstareaădeănutri ieăşiăpracticileănutri ionale; 
    c)ă depistareaă şiă interven iaă înă consecin ă pentruă riscurileă specificeă grupeiă deă
vârst /sex;ă serviciileă preventiveă pentruă copiiă peă grupeă deă vârst ă şiă sex,ă conformă
normelor. 
    1.2.1.1.ăConsulta iileăseăacord ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ălaăexternareaădinămaternitateăşiăoălun ă- la domiciliul copilului; 
    b)ălaă2,ă4,ă6,ă9,ă12,15,18,ă24ăşiă36ădeăluni; 
    c)ăoădat ăpeăanădeălaă4ălaă18ăani. 
    1.2.1.2.ăCondi iileăacord rii se stabilesc prin norme. 
    1.2.2.ă Consulta iiă înă vedereaă monitoriz riiă evolu ieiă sarciniiă şiă l uziei,ă conformă
prevederilor legale în vigoare: 
    a)ăluareaăînăeviden ăînăprimulătrimestru; 
    b) supravegherea, lunar, din luna a 3-aăpân ăînălunaăaă7-a. 
    Înăsitua iaăînăcareăluareaăînăeviden ăaăgravideiăareălocăînă lunaăaă3-a,ăpentruăaceast ă
lun ăseăvaăraportaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateănumaiăluareaăînăeviden ăaăgravidei,ănuă
şiăsupravegherea; 
    c)ăsupravegherea,ădeădou ăoriăpeălun ,ădinălunaăaă7-aăpân ăînălunaăaă9-a inclusiv; 
    d)ăurm rireaălehuzeiălaăexternareaădinămaternitateă- la domiciliu; 
    e)ăurm rireaălehuzeiălaă4ăs pt mâniădeălaănaştere. 
    1.2.2.1.ăÎnăcadrulăsupravegheriiăgravideiăseăfaceăşiăpromovareaăalimenta ieiăexclusiveă
la sân aăcopiluluiăpân ă laăvârstaădeă6ă luniăşiăcontinuareaăacesteiaăpân ă laăminimumă12ă
luni,ătestareăpentruăHIV,ăhepatit ădeăetiologieăviral ăcuăvirusăBăşiăC,ăprecumăşiăconsiliereă
pre- şiăpostătestareăHIVăşiăluesăaăfemeiiăgravide. 
    1.2.2.2.ăCondi iileăacord rii se stabilesc prin norme. 
    1.2.3.ăConsulta iiăpreventiveădeăevaluareăaărisculuiă individuală laăadultulăasimptomatică
careă seă acord ă laă cabinetulă mediculuiă deă familieă înă modă activă adul iloră dină popula iaă
general ă- f r ăsemneădeăboal ă- se vor realiza dup ăcumăurmeaz : 
    1.2.3.1.ăToateăpersoaneleăasimptomaticeăcuăvârstaăîntreă18ăşiă39ăaniă- oădat ălaă3ăani,ă
pentruă careă mediculă deă familieă evalueaz ă expunereaă laă factoriiă deă riscă finalizat ă prină
completareaă riscogrameiă pentruă grupaă deă vârst ă şiă sexă corespunz toareă conformă
normelor.ăPentruăpersoaneleăasimptomaticeăcuăvârstaăîntreă18ăşiă39ăaniădepistateăcuăriscă
înalt,ă consulta iileă preventiveă deă evaluareă seă acord ă anual,ă conformă prevederiloră pct.ă
1.2.3.2. 
    1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani - anual, pentru care 
mediculă deă familieă evalueaz ă expunereaă laă factoriiă deă riscă finalizat ă prină completareaă
riscogrameiăpentruăgrupaădeăvârst ăşiăsexăcorespunz toareăconformănormelor. 
    1.2.3.3.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
    1.2.4. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena 
alimenta ieiăşiădepistareădeăboliăcuăpoten ialăendemoepidemică- examen clinic, diagnostic 
prezumtiv,ă trimitereă c treă structurileă deă specialitateă pentruă investiga ii,ă confirmare, 
tratamentă adecvată şiă m suriă igienico-sanitareă specifice,ă dup ă caz.ă Bolileă cuă poten ială
endemoepidemică suntă celeă prev zuteă laă pct. II din anexa laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.186/2000. 
    1.2.4.1.ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăfiecareăboal ăcuăpoten ială
endemoepidemicăsuspicionat ăşiăconfirmat . 
    1.2.5.ăConsulta iiăpentruăacordareaăserviciilorădeăplanificareăfamilial : 
    a)ăconsiliereaăfemeiiăprivindăplanificareaăfamilial ; 
    b)ăindicareaăuneiămetodeăcontraceptiveălaăpersoaneleăf r ărisc. 
#M1 
    1.2.5.1.ăConsulta iaăpoateăcuprinde,ădup ăcaz,ănumaiăserviciulăprev zută laăpct.ă1.2.5ă
lit.ă a)ă sauă serviciileă prev zuteă laă pct.ă 1.2.5ă lit.ă a)ă şiă b)ă şiă seă acord ă maximumă dou ă
consulta iiăpeăanăcalendaristic,ăpeăasigurat. 



    1.3.ăConsulta iileălaădomiciliuăsuntăacordateăasigura ilorădeăpeălistaăproprieăaămediculuiă
deă familie,ă înă afaraă cabinetului,ă înă timpulă programuluiă deă lucruă pentruă consulta iileă laă
domiciliu. 
    Consulta iileă laădomiciliuăseăacord ăasigura ilorănedeplasabiliădinămotivădeă invaliditateă
permanent ăsauăinvaliditateătemporar ,ăasigura ilorăcuăboliăcroniceăsauăcuăunăepisodăacută
ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vârsta 0 - 18 ani cu boli 
infecto-contagioaseăşiălehuzelor. 
    Suntă considerateă consulta iiă laă domiciliuă inclusivă consulta ia/examinareaă acordat ă deă
mediculădeăfamilieăînăvedereaăconstat riiădecesului. 
#B 
    1.3.1.ă Consulta iileă laă domiciliuă seă acord ă deă c treă mediculă deă familieă pentru un 
asigurată înscrisăpeă listaăproprie,ăastfel:ămaximumădou ăconsulta iiăpentruăfiecareăepisodă
acut/subacut/acutiz riăaleăbolilorăcronice,ămaximumă4ăconsulta ii/anăpentruăbolileăcroniceă
şiăoăconsulta ieăpentruăfiecareăsitua ieădeăurgen . 
#M1 
    1.3.2.ăConsulta iileăacordateălaădomiciliulăasigura iloră- maximumă42ădeăconsulta iiăpeă
lun ă peă medică cuă list ă proprieă deă persoaneă asigurateă înscrise,ă dară nuă maiă multă deă 3ă
consulta iiăpeăzi. 
#B 
    1.3.3.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
    1.4. Serviciileă medicaleă adi ionaleă reprezint ă serviciiă careă seă ofer ă op ională înă
cabineteleămediciloră deă familie,ă exclusivă asigura iloră deă peă listaă proprie.ă Acesteă serviciiă
suntăacordateănumaiăînăcadrulăcabinetelorăcareăauădotareaăcorespunz toare,ă iarămediculă
deăfamilieăareăcompeten ădobândit ăprinăparcurgereaăunuiăprogramăeduca ionalăspecific,ă
certificatăsuplimentar,ădup ăcaz. 
    1.4.1.ăServiciileăadi ionaleăsunt: 
    a)ă efectuareă şiă interpretareă EKGă pentruă monitorizareaă boliloră cardiovasculareă
confirmate; 
    b)ăecografieăgeneral ă- abdomenăşiăpelvis; 
#M1 
    c) spirometrie. 
#B 
    1.4.1.1.ă Condi iileă acord riiă seă stabilescă prină norme,ă înă limitaă sumeiă contractateă
conformă actuluiă adi ională încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă dină fondulă alocată
asisten ei medicale paraclinice. 
    1.4.2.ăServiciiămedicaleădeăconsulta iiăşiădiagnosticăceăpotăfiă furnizateălaădistan ăprină
sistemeădeătelemedicin ărural ădezvoltateădeăMinisterulăS n t ii 
    1.4.2.1.ăCondi iileăacord riiăacestorăserviciiăseăstabilescăprinănorme. 
#M1 
    1.5.ă Activit ileă deă suportă suntă reprezentateă deă eliberareaă urm toareloră documente:ă
concediuă medical,ă bileteă deă trimitere,ă prescrip iiă medicale,ă adeverin eă medicaleă pentruă
copiiăînăcazădeăîmboln viri,ăacteămedicaleănecesareăcopiilorăafla iăînăplasament din cadrul 
sistemuluiădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ădocumenteămedicaleăeliberateăpentruă
copii solicitate la intrarea în colectivitate, conform prevederilor legale în vigoare, precum 
şiă eliberareaă certificatuluiă medicală constatatoră ală decesului,ă cuă excep iaă situa iiloră deă
suspiciuneăcareănecesit ăexpertiz ămedico-legal ,ăconformăprevederilorălegale,ăcaăurmareă
aăexamin riiăpentruăconstatareaădecesului. 
#B 
    1.5.1.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
#M1 
    1.6. Serviciile de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, 
intradermic,ăintravenosăsauăperfuzabil,ădup ăcaz,ăacordateăasigura ilorădeăpeălistaăproprieă
a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet. 
 
#B 
    B.ăPACHETULăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăACORDATEăÎNăASISTEN AăMEDICAL ă
AMBULATORIEăDEăSPECIALITATEăPENTRUăSPECIALIT ILEăCLINICE 



 
    1.ăPachetulădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieăpentruăspecialit ileă
cliniceăcuprindeăurm toarele tipuri de servicii medicale: 
    1.1. servicii medicale - consulta iiăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical ; 
    1.2. servicii medicale curative - consulta iiăpentruăafec iuniăacute,ăsubacuteăşiăacutiz riă
ale bolilor cronice; 
    1.3. servicii medicale curative - consulta iiăpentruăafec iuniăcronice; 
    1.4.ădepistareaădeăboliăcuăpoten ialăendemoepidemic; 
    1.5.ăserviciiădeăplanificareăfamilial ; 
    1.6.ăserviciiădiagnosticeăşiăterapeutice; 
    1.7.ăserviciiădeăs n tateăconexeăactuluiămedical; 
#M1 
    1.8.ăserviciiădeăsupraveghereăaăsarciniiăşiălehuziei. 
#B 
    1.1.ă Serviciiă medicaleă pentruă situa iileă deă urgen ă medico-chirurgical :ă asisten ă
medical ă deă urgen ă - anamnez ,ă examenă clinică şiă tratamentă - seă acord ă înă limitaă
competen eiă şiă aă dot riiă tehniceă aă cabinetuluiă medicală înă cadrulă c ruiaă îşiă desf şoar ă
activitateaămediculădeăspecialitate.ăAsisten aămedical ădeăurgen ăseărefer ălaăcazurileădeă
codăroşu,ăcodăgalbenăşiăcodăverdeăprev zuteăînăanexa nr. 9 laăOrdinulăministruluiăs n t iiă
publiceăşiăalăministruluiă internelorăşiă reformeiăadministrativeănr.ă2.021/691/2008ăpentruă
careămediculădeăspecialitateăacord ăprimulăajutorăşi,ădac ăesteăcazul,ăasigur ătrimitereaă
pacientuluiă c treăstructurileădeăurgen ăspecializateăsauăsolicit ă serviciileădeă ambulan ,ă
precumă şiă laă cazurileă deă codă verdeă prev zuteă înă anexa nr. 9 la Ordinul ministrului 
s n t iiă publiceă şiă ală ministruluiă interneloră şiă reformeiă administrativeă nr.ă
2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
#M1 
    1.1.1. Seăacord ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăfiecareăsitua ieădeăurgen ă
constatat ,ă pentruă careă s-aă acordat,ă primulă ajutoră sauă careă aă fostă rezolvat ă laă nivelulă
cabinetuluiămedical,ă cuă excep iaă copiiloră 0ă - 18ă aniă pentruă careă seă acord ămaximumă2ă
consulta ii. 
#B 
    1.1.2.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
    1.2.ăConsulta iaămedical ădeăspecialitateăpentruăafec iuniăacuteăşiăsubacute,ăprecumăşiă
acutiz riăaleăbolilorăcroniceăcuprinde: 
    - anamneza, examenul clinic general, examenul clinicăspecificăspecialit iiă respective,ă
stabilireaă protocoluluiă deă explor riă şi/sauă interpretareaă integrativ ă aă explor riloră şiă aă
analizeloră deă laboratoră disponibileă efectuateă laă solicitareaămediculuiă deă familieă şi/sauă aă
medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 
    - uneleămanevreăspecificeăpeăcareămediculăleăconsider ănecesare; 
    - stabilireaă conduiteiă terapeuticeă şi/sauă prescriereaă tratamentuluiă medicală şiă igieno-
dietetic,ăprecumăşiăinstruireaăînăleg tur ăcuăm surileăterapeuticeăşiăprofilactice; 
    - recomandareăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ădup ăcaz; 
    - recomandareăpentruădispozitiveămedicale,ădup ăcaz; 
    - biletădeăinternare,ădup ăcaz; 
    - biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit i,ădup ăcaz; 
    - eliberareădeăconcediuămedical,ădup ăcaz; 
#M1 
    - biletădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ădup ăcaz; 
#B 
    1.2.1.ă Pentruă acelaşiă episodă deă boal ă acut /subacut /acutiz riă aleă boliloră croniceă seă
acord ămaximumă3ă consulta iiă peă asigurat,ă necesare pentru stabilirea diagnosticului, a 
tratamentuluiăşiăaăevolu ieiăcazului. 
#M1 
    1.2.2.ăConsulta iaămedical ădeăspecialitateăseăacord ăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereădeă
la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care 
asiguratulă aă avută biletulă deă trimitereă ini ială eliberată deămediculă deă familieă şiă numaiă înă
condi iileăînăcareămediculătrimi torăseăafl ăînărela ieăcontractual ă- contractăsauăconven ieă



- cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate.ăFacăexcep ieădeălaăprevederileăanterioareăconsulta iileă
pentruă afec iunileă stabiliteă prină norme,ă careă permită prezentareaă directă laă mediculă deă
specialitate din ambulatoriu. 
#B 
    1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru 
aădouaăşiăaă treiaăconsulta ie,ă înăvedereaăstabiliriiădiagnosticuluiăşi/sauătratamentului,ăseă
faceădirect,ăf r ăaltăbiletădeătrimitere. 
    1.2.4.ăPentruăasigura iiăcuădiagnosticădejaăconfirmatălaăexternareaădinăspitalăseăacord ă
maximumădou ăconsulta iiăpentru: 
    - urm rireaăevolu ieiăsubătratamentulăstabilităînăcursulăintern rii; 
    - efectuarea unor manevre terapeutice; 
    - dup ă oă interven ieă chirurgical ă sauă ortopedic ,ă pentruă examenulă pl gii,ă scoatereaă
firelor, scoaterea ghipsului. 
    1.2.4.1. Medicul de specialitateă areă obliga iaă deă aă informaă mediculă deă familie,ă prină
scrisoareămedical ,ădespreăplanulă terapeuticăstabilită ini ial,ăprecumăşiăoriceămodificareăaă
acestuia, la momentul în care aceasta a survenit. 
    1.2.4.2.ăPentruăsitua iileăprev zuteălaăpct.ă1.2.4. nu este necesar bilet de trimitere. 
    1.3.ăConsulta iaămedical ădeăspecialitateăpentruăafec iuniăcroniceăcuprinde: 
    - anamneza,ăexamenulăclinicăgeneral,ăexamenulăclinicăspecificăspecialit iiă respective,ă
stabilireaă protocoluluiă deă explor riă şi/sauă interpretareaă integrativ ă aă explor riloră şiă aă
analizeloră deă laboratoră disponibileă efectuateă laă solicitareaămediculuiă deă familieă şi/sauă aă
medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 
    - unele manevre specifice pe care medicul le consider ănecesare; 
    - stabilireaă conduiteiă terapeuticeă şi/sauă prescriereaă tratamentuluiă medicală şiă igieno-
dietetic,ăprecumăşiăinstruireaăînăleg tur ăcuăm surileăterapeuticeăşiăprofilactice; 
    - recomandareăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ădup ăcaz; 
    - recomandareăpentruădispozitiveămedicale,ădup ăcaz; 
    - evaluareă clinic ă şiă paraclinic ,ă prescriereaă tratamentuluiă şiă urm rireaă evolu ieiă
bolnavilorăcuăafec iuniăcronice,ă înă limitaăcompeten elor,ătrimestrialăsau,ădup ăcaz,ă lunar,ă
conform prevederilor legale în vigoare; 
    - biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit i/internare,ădup ăcaz; 
    - eliberareădeăconcediuămedical,ădup ăcaz. 
#M1 
    1.3.1.ă Pentruă evaluareaă clinic ă şiă paraclinic ,ă prescriereaă tratamentuluiă şiă urm rireaă
evolu ieiă asigura iloră cuă afec iuniă cronice,ă pentruă unaă sauă maiă multeă boliă croniceă
monitorizateăînăcadrulăaceleiaşiăspecialit i,ăseăacord ăpeăunăbiletădeătrimitereămaximum 4 
consulta ii/trimestru/asigurat,ădarănuămaiămultădeă2ăconsulta iiăpeălun . 
    1.3.2.ăConsulta iaămedical ădeăspecialitateăseăacord ăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereădeă
la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care 
asiguratulă aă avută biletulă deă trimitereă ini ială eliberată deămediculă deă familieă şiă numaiă înă
condi iileăînăcareămediculătrimi torăseăafl ăînărela ieăcontractual ă- contractăsauăconven ieă
- cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate.ăFacăexcep ieădeălaăprevederileăanterioareăconsulta iileă
pentruă afec iunileă stabiliteă prină normeă careă permită prezentareaă directă laă mediculă deă
specialitate din ambulatoriu. 
    1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, 
pentru a doua, a treia şiăaăpatraăconsulta ieăînăcadrulăunuiătrimestru,ăseăfaceădirect,ăf r ă
alt bilet de trimitere. 
#B 
    1.3.4.ăPentruăasigura iiăcuădiagnosticădejaăconfirmatălaăexternareaădinăspitalăseăacord ă
maximumădou ăconsulta iiăpentru: 
    - urm rireaăevolu ieiăsubătratamentulăstabilităînăcursulăintern rii; 
    - efectuarea unor manevre terapeutice; 
    - dup ă oă interven ieă chirurgical ă sauă ortopedic ,ă pentruă examenulă pl gii,ă scoatereaă
firelor, scoaterea ghipsului. 
    1.3.4.1.ă Mediculă deă specialitateă areă obliga iaă deă a informa medicul de familie, prin 
scrisoareămedical ,ădespreăplanulă terapeuticăstabilită ini ial,ăprecumăşiăoriceămodificareăaă
acestuia, la momentul în care aceasta a survenit. 



#M1 
    1.3.4.2.ăPentruăsitua iileădeălaăsubpct.ă1.3.4ănuăesteănecesarăbiletădeătrimitere. 
#B 
    1.3.5.ăPentruăasigura iiă careăauăbiletă deă trimitereădeă laămediculă deă familie,ă înă cadrulă
managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA,ădislipidemieăşiădiabetă
zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astmăbronşicăşiăBPOCăşiăalăboliiă croniceădeă
rinichi,ă mediculă deă specialitateă efectueaz ă înă cabinetă proceduri/recomand ,ă dup ă caz,ă
investiga iiăparacliniceăsuplimentareăfa ădeăceleărecomandateădeămediculădeăfamilie. 
    1.3.6.ăCondi iileăacord riiăconsulta iilorăprev zuteălaăpct.ă1.3ăseăstabilescăprinănorme. 
    1.4.ă Depistareaă deă boliă cuă poten ială endemoepidemică - examen clinic, diagnostic 
prezumtiv,ătrimitereaălaăspitaleleădeăspecialitateăpentruăconfirmareăşiătratament.ăBolileăcuă
poten ială endemoepidemică suntă celeă prev zuteă laă pct. II din anexa laă Hot râreaă
Guvernului nr. 1.186/2000. 
    1.4.1.ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăasigurat ăpentruăfiecareăboal ăcuă
poten ialăendemoepidemicăsuspicionat ăşiăconfirmat . 
#M1 
    1.5.ăConsulta iiăpentruăacordareaăserviciilorădeăplanificareăfamilial : 
    a)ăconsiliereaăfemeiiăprivindăplanificareaăfamilial ; 
    b)ăindicareaăuneiămetodeăcontraceptiveălaăpersoaneleăf r ărisc; 
    c)ăevaluareaăşiămonitorizareaăstatusuluiăgenito-mamar; 
    d)ătratamentulăcomplica iilor. 
    1.5.1.ăConsulta iaăpoateăcuprinde,ădup ăcaz,ănumaiăserviciulăprev zutălaăpct.ă1.5ălit.ăa)ă
sauăserviciileăprev zuteălaăpct.ă1.5ălit.ăa),ăb),ăc)ăşiăd)ăşiăseăacord ăpatruăconsulta iiăpeăană
calendaristic, pe asigurat. 
    1.5.2.ă Serviciileă deă planificareă familial ă permită prezentareaă directă laă mediculă deă
specialitate din ambulatoriu. 
    1.5.3.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
#B 
    1.6.ăServiciiădiagnosticeăşiăterapeutice 
    1.6.1. Interpretarea ecografiei generale - abdomenăşiăpelvisă- şiăaăEKG-ului standard. 
Acesteăserviciiăpotăfiă furnizateălaădistan ăprinăsistemeădeătelemedicin ărural ădezvoltateă
deă Ministerulă S n t ii,ă înă condi iileă stabiliteă prină norme;ă înă vedereaă acord riiă nuă esteă
necesar bilet de trimitere. 
    1.6.2.ă Procedurileă diagnosticeă şiă terapeuticeă careă seă realizeaz ă înă ambulatoriulă deă
specialitateăsuntănominalizateăînătabelulădeămaiăjos.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprină
norme. 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr.ă|ăăăăăăăDenumireăprocedur ădiagnostic /terapeutic /tratamente/terapiiăăăăă| 
|crt.|                                                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| A. Proceduri diagnostice simple                                              | 
|______________________________________________________________________
________| 
|  1 | biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia                              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  2 | biometrie                                                               | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă3ă|ăexplorareaăcâmpuluiăvizuală(perimetrieăcomputerizat )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă4ă|ărecoltareăpentruătestăBabeş-Papanicolau                                 | 



|____|_________________________________________________________________
________| 
|  5 | EKG standard                                                            | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  6 | peak-flowmetrie                                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  7 | spirometrie                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  8 | pulsoximetrie                                                           | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  9 | teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8| 
|ăăăă|ătesteăinclusivămaterialulăpozitivăşiănegativ)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă10ă|ătesteădeăprovocareănazal ,ăocular ,ăbronşic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă11ă|ătesteăcutanateăcuăagen iăfiziciă(maximumă4ăteste)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 12 | test la ser autolog                                                     | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă13ă|ătestareăcutanat ălaăanesteziceălocaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă14ă|ătestareăcutanat ăalergologic ăpatchă(alergiaădeăcontact)ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 15 | examinare cu lampa Wood                                                 | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă16ă|ădeterminareaăindiceluiădeăpresiuneăglezn /bra ,ărespectivădeget/bra ăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă17ă|ăm surareaăfor eiămusculareăcuădinamometrulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 18 | teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul| 
|ăăăă|ăsensibilit iiăcaloriceăşiătestulăsensibilit iiădiscriminatorii)ăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 19 | teste clinice (eds, scor miastenic, updrs, mms, raisberg)               | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
| 20 | recoltare material bioptic                                              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
| B. Proceduri diagnostice de complexitate medie                               | 
|______________________________________________________________________
________| 



|ăă1ă|ădeterminareaărefrac ieiă(skiascopie,ărefractometrie,                    | 
|    | autorefractometrie), astigmometrie                                      | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă2ă|ătonometrie;ăpahimetrieăcorneean ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă3ă|ăexplorareaăfunc ieiăbinoculareă(testăWorth,ăMaddox,ăsinoptofor),ăexamenă| 
|    | pentru diplopie                                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  4 | foniatrie                                                               | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|  5 | audiogram *)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ă*)ăIncludeăaudiometrieătonal ăliminar ăşi/sauăvocal .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|  6 | examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)                | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  7 | dermatoscopie                                                           | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă8ă|ăelectrocardiografieăcontinu ă(24ădeăore,ăholter)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ăă9ă|ătensiuneăarterial ăcontinu ă- holter TA                                 | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ă10ă|ăEKGădeăefortălaăpersoaneleăf r ăriscăcardiovascularăînaltăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 11 | EEG standard                                                            | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 12 | spirogram ă+ătestăfarmacodinamicăbronhomotorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă13ă|ăosteodensitometrieăsegmentar ăcuăultrasuneteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| C. Proceduri diagnostice complexe                                            | 
|______________________________________________________________________
________| 
#M1 
|  1 | examen electroneuromiografic cu ac                                      | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ăă2ă|ădeterminareaăpoten ialelorăevocateă(vizuale,ăauditive,ăsomatoestezice)ăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 



|ăă3ă|ăexamenăelectroencefalograficăcuăprobeădeăstimulareăşi/sauămappingăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  4 | examen doppler vase extracraniene segment cervicală(echotomograficăşiăăă| 
|    | duplex)                                                                 | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă5ă|ăexamenădopplerătranscranianăalăvaselorăcerebraleăşiătehnici derivate    | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă6ă|ăendoscopieădigestiv ăsuperioar ă(esofag,ăstomac,ăduoden)ăcuăsauăf r ăăăă| 
|ăăăă|ăbiopsie,ădup ăcazăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă7ă|ăendoscopieădigestiv ăinferioar ă(rect,ăsigmoid,ăcolon)ăcuăsauăf r ăăăăăă| 
|ăăăă|ăbiopsie,ădup ăcazăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  8 | colposcopia                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  9 | monitorizare hemodinamic ăprinămetodaăbioimpedan eiătoraciceăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple                      | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ăă1ă|ăextrac ieădeăcorpiăstr iniă- conjuctiv ,ăcornee,ăscler ,ăsegmentăăăăăăăă| 
|    | anterior                                                                | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă2ă|ăinciziaăglandeiălacrimaleăşiăaăsaculuiălacrimalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  3 | tratamentul chirurgical al pingueculei                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  4 | tratamentul chirurgical al pterigionului                                | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă5ă|ăsuturaăuneiăpl giădeăpleoap ,ăconjunctiv ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă6ă|ăinjectareăsubconjunctival ,ăretrobulbar ădeămedicamenteăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă7ă|ăcriocoagulareaă(crioaplica ia)ăconjunctival ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  8 | cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului                       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă9ă|ătamponamentăposteriorăşi/sauăanteriorăORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă10ă|ăextrac ieăcorpiăstr ini:ăcoductăauditivăextern,ănas,ăfaringe;ăăăăăăăăăăă| 



|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă11ă|ăaspira iaăşiălavajulăsinusuluiănazal prinăpunc ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 12 | tratament chirurgical al traumatismelor ORL                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 13 | oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă14ă|ăterapiaăchirurgical ăaăafec iunilorămamareăsuperficialeăăăăăăă          | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă15ă|ăinser iaădispozitivuluiăintrauterinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 16 | fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate                           | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 17 | crioterapia în leziuni cutanate                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 18 | tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - pl giăt iateăăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăsuperficial,ăîn epateăsuperficial,ănecrozeăcutanate,ăescare,ădehiscen eă| 
|ăăăă|ăpl giă(anestezie,ăexcizie,ăsutur ,ăinclusivăîndep rtareaăfirelor,ăăăăăăă| 
|    | pansament)                                                              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă19ă|ăterapiaăchirurgical ăaăarsurilorătermice < 10%                          | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă20ă|ăterapiaăchirurgical ăaădeger turilorădeăgradăIăşiăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă21ă|ăterapiaăchirurgical ăaăleziunilorăexterneăprinăagen iăchimiciăŢă10%ăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă22ă|ăterapiaăchirurgical ăaăpanari iuluiă(eritematos,ăflictenular,           | 
|    | periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă23ă|ăterapiaăchirurgical ăaătumorilorămici,ăchisturilorădermoideăsebacee,ăăăă| 
|    | lipoamelor neinfectate                                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă24ă|ăterapiaăchirurgical ăaăfurunculului,ăfuruncululuiăantracoid,ăăăăăăăăăăăă| 
|    | furunculozei                                                            | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă25ă|ăterapiaăchirurgical ăaăabcesuluiă(deăp r iămoi,ăperianal,ăpilonidal)ăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă26ă|ăterapiaăchirurgical ăaăpanari iuluiăosos,ăarticular,ătenosinovalăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă27ă|ăterapiaăchirurgical ăaăhidrosadenitei                                   | 



|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă28ă|ăterapiaăchirurgical ăaăedemuluiădurăşiăseromuluiăposttraumaticăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă29ă|ăterapiaăchirurgical ăaăflebopatiilorăvaricoaseăsuperficiale;ăruptur ăăăă| 
|    | pachet varicos                                                          | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă30ă|ăterapiaăchirurgical ăaăgranulomuluiăombilicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă31ă|ăterapiaăchirurgical ăaăsupura iilorăpostoperatoriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă32ă|ătratamentulăpl gilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 33 | terapiaăchirurgical ăaăfimozeiă(decalotarea,ădebridarea)ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ă34ă|ătratamentăpostoperatorăalăpl gilorăabdominale,ăalăinterven iilorăăăăăăăă| 
|    | chirurgicaleădup ăcezarian ,ăsarcin ăextrauterin ăoperat ,ăăăăăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăhisterectomie,ăendometrioz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
| E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe                    | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ăă1ă|ătratamentulăchirurgicalăalăunorăafec iuniăaleăanexelorăglobuluiăocularăă| 
|ăăăă|ă(şalazion,ătumoriăbenigneăcareănuănecesit ăplastiiăîntinse,ăchistăăăăăăă| 
|    | conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  2 | tratament cu laser al polului anterior, polului posterior               | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă3ă|ătratamentăchirurgicalăORLăcolec ie:ăsept,ăflegmonăperiamigdalian,ăăăăăăă| 
|ăăăă|ăfurunculăc iăaerieneăexterne,ăfurunculăvestibulănazal, othematom        | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă4ă|ăextragereăfibroscopic ădeăcorpiăstr iniădinăc ileărespiratoriiăăăăăăăăăă| 
|    | superioare                                                              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă5ă|ămanevreădeămic ăchirurgieăpentruăabcesăşi/sauăchistăvaginalăsauăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăbartholinăcuămarsupializare,ăpolipi,ăvegeta iiăvulv ,ăvagin,ăcolăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  6 | cauterizare de col uterin                                               | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  7 | diatermocoagularea colului uterin                                       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 



|  8 | electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ăă9ă|ăterapiaăchirurgical ăcomplex ăaăpanari iuluiăosos,ăarticular,ăăăăăăăăăăă| 
|    | tenosinoval                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ă10ă|ăterapiaăchirurgical ăaăflegmoanelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 11 | terapia chirurgical ăaăhematomuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă12ă|ădilata iaăstricturiiăuretraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă13ă|ăcriocoagulareaă(crioaplica ia)ătransscleral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple                          | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ăă1ă|ăaerosoli/şedin ă(maximumă3ăşedin e)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă2ă|ătoaletaăauricular ăunilaterală(dou ăproceduri)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă3ă|ăadministrareătratamentăprinăinjectareaăp r ilorămoiă(intramuscular,     | 
|ăăăă|ăintradermicăşiăsubcutanat)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie           | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ăă1ă|ăfotochimioterapieă(UVA)ăcuăoxoralenălocal ăsauăgeneral /şedin ă(maximum| 
|ăăăă|ă4ăşedin e)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă2ă|ăfotochimioterapieă(UVBăcuăspectruăîngust)/şedin ă(maximumă4ăşedin e)ăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  3 | mezoterapia - injectareăterapeutic ăparavertebral ăşiăperiăarticulareăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă4ă|ăprobeădeărepozi ionareăvestibular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă5ă|ăimunoterapieăspecific ăcuăvaccinuriăalergeniceăstandardizateăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  6 | administrare tratament prin punc ieăintravenoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă7ă|ăinfiltra iiănervoaseăregionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 



|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă8ă|ăinstalareădispozitivădeăadministrareăaăanalgezieiăcontrolat ădeăpacientă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe                        | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ăă1ă|ăpunc iiăşiăinfiltra iiăintraarticulareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă2ă|ăinstila iaăuterotubar ăterapeutic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă3ă|ăblocajeăchimiceăpentruăspasticitateă(toxin ăbotulinic )ăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| I. Tratamente ortopedice medicale                                            | 
|______________________________________________________________________
________| 
|  1 | tratamentul ortopedicăalăluxa iei,ăentorseiăsauăfracturiiăantebra ului,ă| 
|    | pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene,            | 
|    | metatarsiene, falange                                                   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă2ă|ătratamentulăortopedicăalăentorseiăsauăluxa ieiăpatelei,ăum rului;ăăăăăăă| 
|ăăăă|ădisjunc ieăacromioclavicular ;ătratamentulăfracturiiăgambei,ăcoastelor,ă| 
|    | claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, | 
|ăăăă|ăbicipital,ăcvadricipital);ăinstabilitateăacut ădeăgenunchi;ăruptur ăăăăă| 
|ăăăă|ămuscular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă3ă|ătratamentulăortopedicăalăfracturiiăfemurului;ăluxa iei,ăentorseiădeăăăăă| 
|ăăăă|ăgenunchi,ăfracturiiădeăgamb ăcuăaparatăcruropedios;ătratamentulăăăăăăăăă| 
|    | scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare            | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă4ă|ătratamentăînădisplaziaăluxant ăaăşolduluiăînăprimeleă6ăluniădeăvia ăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă5ă|ătratamentulăpicioruluiăstrâmbăcongenitalăînăprimeleă3ăluniădeăvia ăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  6 | tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| J. Terapii psihiatrice                                                       | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ăă1ă|ăconsiliereăpsihiatric ănespecific ăindividual ăşiăfamilial ăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă2ă|ăpsihoterapieădeăgrupă(psihoze,ătulbur riăobsesiv-compulsive,ătulbur riăă| 
|    | fobice,ătulbur riădeăanxietate,ădistimii,ăadic ii)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă3ă|ăsihoterapieăindividual ă(psihoze,ătulbur riăobsesiv-compulsive,         | 



|ăăăă|ătulbur riăfobice,ătulbur riădeăanxietate,ădistimii,ăadic ii,ătulbur riăă| 
|    | din spectrul autist)                                                    | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  4 | terapia cognitiv-comportamental ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ăK.ăTerapiiădeăgenetic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|  1 | Sfat genetic                                                            | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
 
#B 
    1.7.ă Serviciileă deă s n tateă conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în 
specialitateaă psihologieă clinic ,ă consiliereă psihologic ,ă psihoterapieă şiă psihopedagogieă
special ă- logopeziăşiăkinetoterapeu iăşiăpotăfaceăobiectulăcontractelorăîncheiateădeăcaseleă
deăasigur riădeăs n tateăcuămediciiădeăspecialitate,ăcuăurm toareleăspecialit iăclinice: 
    - neurologieăşiăneurologieăpediatric ; 
    - otorinolaringologie; 
    - psihiatrieăşiăpsihiatrieăpediatric ; 
    - reumatologie; 
#M1 
    - ortopedieăşiătraumatologieăşiăortopedieăpediatric ; 
#B 
    - oncologieămedical ; 
    - diabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetabolice; 
    - hematologie; 
    - nefrologie. 
    1.7.1.ăListaăserviciilorădeăs n tateăconexeăactuluiămedical: 
    a)ăNeurologieăşiăneurologieăpediatric : 
    a1)ă serviciileă furnizateă deă psihologă înă specialitateaă psihologieă clinic ,ă consiliereă
psihologic ăşiăpsihoterapie: 
    a1.1)ăevaluareăpsihologic ăclinic ăşiăpsihodiagnostic; 
    a1.2)ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentruăcopii/adul i; 
#M1 
    a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; 
    a2)ăserviciileăfurnizateădeăpsihologăînăspecialitateaăpsihopedagogieăspecial ă- logoped: 
    - consiliere/interven ieădeăpsihopedagogieăspecial ă- logoped; 
#B 
    a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut: 
    a3.1)ăkinetoterapieăindividual ; 
    a3.2) kinetoterapie de grup; 
    a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: 
    - dispozitive mecanice; 
    - dispozitive electromecanice; 
    - dispozitive robotizate. 
    b) Otorinolaringologie: 
    b1) serviciileă furnizateă deă psihologă înă specialitateaă psihologieă clinic ,ă consiliereă
psihologic ăşiăpsihoterapie: 
#M1 
    b1.1)ăevaluareăpsihologic ăclinic ăşiăpsihodiagnostic; 
    b1.2)ăconsiliereăpsihologic ăclinic ; 
    b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitateaăpsihopedagogieăspecial ă- logoped: 
    b2.1)ăconsiliere/interven ieădeăpsihopedagogieăspecial ă- logoped; 



    b2.2)ăexerci iiăpentruătulbur riădeăvorbireă- şedin . 
#B 
    c)ăPsihiatrieăşiăpsihiatrieăpediatric : 
    c1) serviciile furnizate de psihologă înă specialitateaă psihologieă clinic ,ă consiliereă
psihologic ăşiăpsihoterapie: 
    c1.1.)ăevaluareăpsihologic ăclinic ăşiăpsihodiagnostic; 
    c1.2.)ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentruăcopii/adul i; 
#M1 
    c1.3.)ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentruăcopiiădiagnostica iăcuătulbur riădinăspectrulă
autist,ă numaiă laă recomandareaă mediculuiă cuă specialitateaă psihiatrieă pediatric ă - într-o 
metod ăpsihoterapeutic ăaplicabil ăcopiluluiădiagnosticatăcuătulbur riădin spectrul autist; 
#B 
    c1.4.)ă psihoterapiaă copiluluiă şiă familieiă - pentru copii (numai la recomandarea 
mediculuiă cuă specialitateaă psihiatrieă pediatric )ă - într-oă metod ă psihoterapeutic ă
aplicabil ăcopiluluiădiagnosticatăcuătulbur riădinăspectrulăautist; 
    c2)ăserviciileăfurnizateădeăpsihologăînăspecialitateaăpsihopedagogieăspecial ă- logoped: 
    - consiliere/interven ieădeăpsihopedagogieăspecial ă- logoped. 
#M1 
    c3) servicii furnizate de kinetoterapeut, numai la recomandarea medicului cu 
specialitateaă psihiatrieă pediatric ,ă pentruă copilulă diagnosticată cuă tulbur riă dină spectrulă
autist: 
    c3.1.)ăkinetoterapieăindividual  
    c3.2.) kinetoterapie de grup 
    c3.3.) kinetoterapie pe aparate speciale: 
    - dispozitive mecanice 
    - dispozitive electromecanice 
    - dispozitive robotizate. 
#B 
    d) Reumatologie: 
    - servicii furnizate de kinetoterapeut: 
    d1)ăkinetoterapieăindividual ; 
    d2) kinetoterapie de grup; 
    d3) kinetoterapie pe aparate speciale; 
    - dispozitive mecanice; 
    - dispozitive electromecanice; 
    - dispozitive robotizate. 
#M1 
    e)ăOrtopedieăşiătraumatologieăşiăortopedieăpediatric : 
#B 
    - servicii furnizate de kinetoterapeut: 
    e1)ăkinetoterapieăindividual ; 
    e2) kinetoterapie de grup; 
    e3) kinetoterapie pe aparate speciale: 
    - dispozitive mecanice; 
    - dispozitive electromecanice; 
    - dispozitive robotizate. 
    f)ăOncologieămedical : 
    - serviciileă furnizateă deă psihologă înă specialitateaă psihologieă clinic ,ă consiliereă
psihologic ăşiăpsihoterapie:ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentruăcopiiăşiăadul iăcuăafec iuniă
oncologice. 
    g)ăDiabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetabolice: 
    - serviciileă furnizateă deă psihologă înă specialitateaă psihologieă clinic ,ă consiliereă
psihologic ă şiă psihoterapie:ă consiliereă psihologic ă clinic ă pentruă copiiă şiă adul iă cuă
diagnostic confirmat de diabet zaharat. 
    h) Hematologie: 



    - serviciileă furnizateă deă psihologă înă specialitateaă psihologieă clinic ,ă consiliereă
psihologic ăşiăpsihoterapie:ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentruăcopiiăşiăadul iăcuăafec iuniă
oncologice. 
    i) Nefrologie: 
    - serviciileă furnizateă deă psihologă înă specialitateaă psihologieă clinic ,ă consiliereă
psihologic ă şiă psihoterapie:ă consiliereă psihologic ă clinic ă pentruă copiiă şiă adul iă cuă
insuficien ărenal ăcronic ă- dializ . 
    1.7.2.ăServiciileădeăkinetoterapieăseăacord ăconformăunuiăplanărecomandatădeămediculă
deăreabilitareămedical ăprinăscrisoareămedical . 
    1.7.3.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
#M1 
    1.8. Serviciiă deă supraveghereă aă sarciniiă şiă lehuzieiă - oă consulta ieă pentruă fiecareă
trimestruădeăsarcin ăşiăoăconsulta ieăînăprimulătrimestruădeălaănaştere. 
    1.8.1.ăCondi iileăacord riiăseăstabilescăprinănorme. 
 
#B 
    2.ă Listaă specialit iloră cliniceă pentruă care se încheie contract de furnizare de servicii 
medicaleăînăambulatoriulădeăspecialitateăesteăprev zut ăînănorme. 
 
    C.ăPACHETULăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăACORDATEăÎNăASISTEN AăMEDICAL ă
AMBULATORIEă DEă SPECIALITATEă PENTRUă SPECIALITATEAă CLINIC ă DEă REABILITARE 
MEDICAL  
 
    1. Servicii medicale - consulta ii,ă seriiă deă proceduriă - înă specialitateaă clinic ă deă
reabilitareămedical  
    1.1.ăConsulta iaămedical ădeăspecialitateăini ial ăcuprinde: 
    - anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specificăspecialit iiă respective,ă
stabilireaă şiă recomandareaă explor riloră necesareă şi/sauă interpretareaă integrativ ă aă
explor riloră şiă aă analizeloră deă laboratoră disponibileă efectuateă laă solicitareaămediculuiă deă
familieăşi/sauăaămediculuiădeăspecialitate,ăînăvederea stabilirii diagnosticului; 
    - bilan ulăarticularăanatomicăşiă func ional,ăbilan ulămuscular,ăbilan ulăglobalăgestualăşiă
întocmirea planului de recuperare; 
    - uneleămanevreăspecificeăpeăcareămediculăleăconsider ănecesare; 
    - stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetică şiă
fizicalăşiădeăreabilitareămedical ,ăprecumăşiăinstruireaăînăleg tur ăcuăm surileăterapeuticeă
şiăprofilacticeăgeneraleăşiăspecificeăbalneoclimaticeă- terapii cu factori naturali terapeutici: 
apeleă mineraleă terapeutice,ă lacurileă şiă n molurileă terapeutice,ă gazeleă terapeutice,ă
ansamblul elementelor fizico-chimiceă aleă climatului,ă inclusivă microclimatulă deă salineă şiă
peşteri,ăavizateădeăMinisterulăS n t iiăconformălegisla ieiăînăvigoare. 
    1.2.ăConsulta iaădeăreevaluareăseăacord ă înainteădeăîncepereaăuneiăseriiădeăproceduriă
specificeădeăreabilitareămedical ,ăînătimpulăserieiădeăproceduriăsauălaăfinalulăfiec reiăseriiă
deă proceduri,ă laă ună intervală ceă nuă poateă s ă dep şeasc  10 zile calendaristice de la 
momentulăfinaliz riiăacesteia. 
    1.3.ăProcedurileăspecificeădeăreabilitareămedical ăcareăseăpotăacordaăînăcadrulăuneiăseriiă
de proceduri sunt: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
| PROCEDURIăSPECIFICEăDEăREABILITAREăMEDICAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă1.ăKinetoterapieădeăgrupăpeăafec iuniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 2. Galvanizare                                                               | 
|______________________________________________________________________
________| 



| 3. Ionizare                                                                  | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă4.ăCuren iădiadinamiciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 5. Trabert                                                                   | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 6. TENS                                                                      | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă7.ăCuren iăinterferen ialiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 8. Unde scurte                                                               | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 9. Microunde                                                                 | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă10.ăCuren iădeăînalt ăfrecven ăpulsatil ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 11. Ultrasunet                                                               | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă12.ăCombina ieădeăultrasunetăcuăcuren iădeăjoas ăfrecven ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 13. Magnetoterapie                                                           | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 14. Laserterapie                                                             | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 15. Solux                                                                    | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 16. Ultraviolete                                                             | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă17.ăCuren iăcuăimpulsuriărectangulareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă18.ăCuren iăcuăimpulsuriăexponen ialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă19.ăContrac iaăizometric ăelectric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă20.ăStimulareăelectric ăfunc ional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă21.ăB iăStangerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 



|ă22.ăB iăgalvanice                                                            | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă23.ăDuşăsubacvalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă24.ăAplica iiăcuăparafin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă25.ăB iăsauăpensula iiăcuăparafin ăăăăăă                                     | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 26. Masaj regional                                                           | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 27. Masaj segmentar                                                          | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 28. Masaj reflex                                                             | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 29. Limfmasaj                                                                | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 30. Aerosoli individuali                                                     | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă31.ăPulveriza ieăcamer ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă32.ăHidrokinetoterapieăindividual ăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 33. Hidrokinetoterapie par ial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă34.ăKinetoterapieăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă35.ăTrac iuniăvertebraleăşiăarticulareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă36.ăManipul riăvertebraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                           | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă37.ăManipul riăarticula iiăperifericeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă38.ăKinetoterapieăcuăaparatur ăspecial ăcuădispozitiveămecanice,ăăăăăăăăăăăăă| 
|ăelectromecaniceăşiărobotizateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă39.ăB iămineraleă(sulfuroase,ăcloruro-sodice, alcaline)                      | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă40.ăB iădeăplanteăăăăăăă                                                     | 



|______________________________________________________________________
________| 
|ă41.ăB iădeădioxidădeăcarbonăşiăbuleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă42.ăB iădeăn molăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 43. Mofete naturale                                                          | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 44. Mofete artificiale                                                       | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă45.ăÎmpachetareăgeneral ăcuăn molăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă46.ăÎmpachetareăpar ial ăcuăn molăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă47.ăAplica ieădeăundeădeăşocăextracorporaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 48. Aplica ieădeăoscila iiăprofundeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 49. Speleoterapia/Salinoterapia                                              | 
|______________________________________________________________________
________| 
 
#M1 
    1.3.1.ăPerioadaăpentruăcareăseăacord ăprocedurileăspecificeădeăreabilitareămedical ăesteă
deămaximumă21ădeăzile/an/asiguratăatâtălaăcopii,ăcâtăşiălaăadul i,ăcuăexcep iaăcopiiloră0ă - 
18ăaniăcuădiagnosticăconfirmatădeăparalizieăcerebral ,ăcândăseăacord ăproceduri medicale 
specificeă deă reabilitareă medical ă pentruă oă perioad ă deă maximumă 42ă deă zileă peă
an/asigurat,ăacesteăperioadeăputândăfiăfrac ionateăînămaximumădou ăfrac iuni,ă înăfunc ieă
deăafec iuneaădeăbaz ,ălaărecomandareaămediculuiădeăspecialitateăreabilitareămedical . 
#B 
    1.3.2.ăÎnăcazulăunorăperioadeădeătratamentăfrac ionateălaărecomandareaămediculuiădeă
specialitateă reabilitareămedical ,ă pentruă fiecareă perioad ă deă tratamentă seă voră acordaă oă
consulta ieă ini ial ă şiă oă consulta ieă deă reevaluare,ă dară nuămaiămultă deă dou ă consulta iiă
ini ialeăşiădou ăconsulta iiădeăreevaluareăpeăan/asigurat. 
#M1 
    1.3.3.ă Seriaă deă proceduriă specificeă deă reabilitareă medical ă stabilit ă deă mediculă deă
specialitate,ăreabilitareămedical ăincludeămaximumă4ăproceduri/ziădeătratament. Pentru o 
serieă deă proceduriă specificeă deă reabilitareă medical ă ceă seă desf şoar ă înă bazeleă deă
tratamentădinăsta iunileăbalneoclimaticeăseădeconteaz ămaximumă4ăproceduri/zi,ădinăcareă
dou ăproceduriăspecificeădeăreabilitareămedical ăcuăfactoriăterapeuticiănaturali. 
#B 
    1.4.ă Pentruă situa iileă înă careă unuiă asigurată nuă iă seă recomand ă oă serieă deă proceduriă
specificeădeăreabilitareămedical ,ăasiguratulăbeneficiaz ădeă3ăconsulta ii/trimestruăpentruă
aceeaşiăafec iune. 
    1.5. Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - nominalizate 
în Hot râreaăGuvernuluiănr.ă720/2008,ăcuămodific rileă şiă complet rileăulterioare,ăpentruă
careă tratamentulă seă poateă prescrieă şiă monitorizaă deă c treă mediculă înă specialitateaă
reabilitareă medical ă dină unit ileă sanitareă nominalizateă deă c treă Ministerulă S n t ii,ă
pentruă ună bolnavă cuă unaă sauă maiă multeă afec iuniă cronice,ă seă acord ă oă consulta ieă şiă



prescrip ia/prescrip iileă medical /medicaleă aferent /aferente,ă trimestrială sauă lunar,ă cuă
condi iaăcaăacesteăserviciiăs ănuăseăfiăefectuatădeăc treăunăaltămedicădeăspecialitateăpentruă
aceeaşiăperioad . 
    1.6.ă Consulta iileă deă specialitateă reabilitareămedical ă seă acord ă peă bazaă biletuluiă deă
trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, 
cuăexcep iaăconsulta iilorăpentruăafec iunileăprev zuteăînănorme,ăcareăpermităprezentareaă
direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
    1.7.ăListaăspecialit ilorăcliniceăpentruăcareăseăîncheieăcontractădeăfurnizareădeăserviciiă
medicale în ambulatoriulă deă specialitateă pentruă specialitateaă clinic ă deă reabilitareă
medical ăesteăprev zut ăînănorme. 
    1.8.ă Listaă afec iuniloră careă potă fiă tratateă înă ambulatoriuă înă specialitateaă clinic ă deă
reabilitareămedical ăeste: 
 
_______________________________________________________________________ 
|Nr.ă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAfec iuniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|crt.|                                                                  | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|  1.| Atrofii sistemice afectând în special sistemul nervos central    | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|ăă2.|ăTulbur riăextrapiramidaleăşiăaleămotricit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|  3.| Boli demielinizante ale sistemului nervos central                | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|ăă4.|ăAfec iunileănervilor,ăr d cinilorăşiăplexurilorănervoase         | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|ăă5.|ăPolineuropatiiăşiăalteăafec iuniăaleăsistemuluiănervosăperiferică| 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|ăă6.|ăAfec iuniăaleăjonc iunilorămioneuraleăşiămusculareăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|ăă7.|ăParaliziaăcerebral ăşiăalteăsindroameăparaliticeăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|  8.| Status post infarct miocardic acut                               | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|  9.| Status post accident vascular cerebral                           | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|ă10.|ăInsuficien aăcardiac ăclasaăNYHAăIăşiăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|ă11.|ăBoal ăpulmonar ăobstructiv ăcronic ăclasaăIăşiăIIăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
_| 
| 12.| Poliartropatii inflamatorii                                      | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
| 13.| Artroze                                                          | 
|____|_________________________________________________________________
_| 



| 14.| Dorsopatii                                                       | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|ă15.|ăAfec iuniăaleă esuturilorămoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
_| 
| 16.| Status post leziuni traumatice                                   | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
|ă17.|ăStatusăpostăinterven iiăchirurgicaleămajoreăcardiovasculare,ăăăăă| 
|    | neurochirurgicale, ortopedice                                    | 
|____|_________________________________________________________________
_| 
 
    1.9.ăCondi iileăacord riiăserviciilorădeăreabilitareămedical ăseăstabilescăînănorme. 
 
    2.ăServiciiădeăacupunctur ă- consulta ii,ăcur ădeătratament 
    2.1.ăConsulta iaădeăacupunctur :ăseăacord ăoăsingur ăconsulta ieăpentruă fiecareăcur ă
de tratament. 
    2.2.ăCuraădeătratament:ăseăacord ămaximumădou ăcure/anăcalendaristicăpeăasigurat.ăOă
cur ădeătratamentăreprezint ăînămedieă10ăzileădeătratament. 
    2.3.ăConsulta iileădeăacupunctur ăseăacord ăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereădeălaămediculă
de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic. 
    2.4.ăCondi iileăacord riiăserviciilorădeăacupunctur ăseăstabilescăînănorme. 
 
    D. PACHETUL DEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăPENTRUăMEDICINAăDENTAR  
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   Cod     |                            Acte terapeutice                      | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#M1 
|ă1.*)ăăăăăă|ăConsulta ieă- includeămodelulădeăstudiu,ădup ăcaz,ăcontrolulăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăă|ăoncologicăşiăigienizarea.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăăăăăă|ă*)ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieălaăunăintervalădeă12ăluniăăăăă| 
|           | pentru un asigurat.                                              | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#B 
| 2.        | Tratamentul cariei simple                                        | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#M1 
| 3.        |ăTratamentulăafec iunilorăpulpareăcuăanestezieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#B 
| 4.        | Pansament calmant/drenaj endodontic                              | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
| 5.        | Tratamentul gangrenei pulpare                                    | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#M1 



| 6.        | Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ă7.ăăăăăăăă|ăTratamentulăafec iunilorăparodon iuluiăcuăanestezieăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ă8.ăăăăăăăă|ăExtrac iaădin ilorătemporariăcuăanestezieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ă9.ăăăăăăăă|ăExtrac iaădin ilorăpermanen iăcuăanestezie                       | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#B 
|ă10.**)ăăăă|ăChiuretajăalveolarăşiătratamentulăhemoragieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăăăăăă|ă**)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăefectueaz ăînăaceeaşiăşedin ăînăcareă| 
|           | a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de     | 
|ăăăăăăăăăăă|ăasigur riădeăs n tate.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ă11.ăăăăăăă|ăDecapuşonareaălaăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
| 12.       |ăReducereaăluxa ieiăarticula ieiătemporo-mandibulare              | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#M1 
|ă13.***)ăăă|ăProtezaăacrilic ămobilizabil ăpeăarcad ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăăăăăă|ă***)ăSeăacord ăoădat ălaă5ăani.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#B 
| 14.****)  | Repara ie/Rebazareăprotez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăăăăăă|ă****)ăSeăacord ăoădat ăpeăan.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#M1 
| 15.       | Element acrilic                                                  | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
| 16.       | Element metalo-acrilic                                           | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ă17.ăăăăăăă|ăReconstituireăcoroan ăradicular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
#B 
|ă18.*****)ă|ăDecondi ionareaătulbur rilorăfunc ionaleăprinăaparateăăăăăăăăăăăă| 
|           | ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin       | 
|ăăăăăăăăăăă|ăinel/gutiereă+ăb rbi ăşiăcapelin ăăăăăăăăăăă                    | 
|___________|__________________________________________________________
________| 



|ă19.ăăăăăăă|ăTratamentulăangrenajuluiăinversăprinăexerci iiăcuăspatula/şedin | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ă20.*****)ă|ăAparateăşiădispozitiveăutilizateăînătratamentulămalforma iilorăăă| 
|           | congenitale                                                      | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
| 21.ăăăăăăă|ăŞlefuireaăînăscopăortodontic/dinteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ă22.*****)ă|ăRepara ieăaparatăortodonticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ă23.ăăăăăăă|ăMen in toareădeăspa iuămobileăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăăăăăă|ă*****)ăSeăacord  numaiădeămediciiădeăspecialitateăînăortodon ieăă| 
|ăăăăăăăăăăă|ăşiăortopedieădento-facial .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
| 24.******)| Sigilare/dinte                                                   | 
|___________|__________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăăăăăă|ă******)ăOăprocedur ădecontat ălaă2ăani.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|___________|__________________________________________________________
________| 
 
    1.ă Serviciileă deă medicin ă dentar ă prev zuteă înă pachetulă deă serviciiă deă baz ă potă fiă
efectuateădeăoricareădintreămediciiădentişti,ăcuăexcep iaăcelorădeălaăpct.ă18,ă20ăşiă22. 
    2.ăServiciileădeămedicin ădentar ădeăurgen ăsuntăprev zuteălaăpct.ă4,ă6,ă7,ă10,ă11,ă12,ă
14ăşiă22. 
    3.ăDentiştiiăacord ănumaiăserviciileăprev zuteălaăpct.ă1,ă2,ă4ăşiă24. 
    4.ăCondi iileăacord riiăserviciilorădeămedicin ădentar ăseăstabilescăînănorme. 
    5.ăFormulaădentar ăesteăprev zut ăînănorme. 
 
    E.ă PACHETULă DEă SERVICIIă MEDICALEă DEă BAZ ă ÎNă ASISTEN Aă MEDICAL ă
AMBULATORIEăDEăSPECIALITATEăPENTRUăSPECIALIT ILEăPARACLINICE 
 
    1.ăListaăinvestiga iilorăparacliniceă- analize de laborator 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. |  Cod   |                Denumirea analizei de laborator                 | 
|crt.|        |                                                                | 
|____|________|_________________________________________________________
_______| 
|                                Hematologie                                   | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ăă1ă|ă2.6001ăă|ăHemoleucogram ăcomplet ă- hemoglobin ,ăhematocrit,ănum r toare| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăeritrocite,ănum r toareăleucocite,ănum r toareătrombocite,ăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăformul ăleucocitar ,ăindiciăeritrocitariăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăă2ă|ă2.6002ăă|ăNum r toareăreticulociteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 



|  3 | 2.6003  | Examen citologic al frotiului sanguin                         | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|  4 | 2.6040  | VSH                                                           | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăă5ă|ă2.60501ă|ăDeterminareălaăgravid ăaăgrupuluiăsanguinăABOăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăă6ă|ă2.60502ă|ăDeterminareălaăgravid ăaăgrupuluiăsanguinăRhăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăă7ă|ă2.6059ăă|ăAnticorpiăspecificiăantiăRhălaăgravid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|  8 | 2.6101  | TimpăQuickăşiăINRă(InternationalăNormalisedăRatio)ăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|  9 | 2.6102  | APTT                                                          | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 10 | 2.6103  | Fibrinogenemie                                                | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|                          Biochimie - seric ăşiăurinar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 11 | 2.1002  | Proteine totale serice                                        | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 12 | 2.1003  | Electroforeza proteinelor serice                              | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
#M1 
| 13 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ă14ă|ă2.10063ă|ăFeritin ăseric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă15ă|ă2.1011ăă|ăUreeăseric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 16 | 2.1012  | Acid uric seric                                               | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă17ă|ă2.1014ăă|ăCreatinin ăseric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă18ă|ă2.1015ăă|ăBilirubin ătotal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă19ă|ă2.1016ăă|ăBilirubin ădirect ăăăă                                        | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 20 | 2.1020  | Glicemie                                                      | 



|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 21 | 2.10303 | Colesterol seric total                                        | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 22 | 2.10304 | HDL colesterol                                                | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 23 | 2.10305 | LDL colesterol                                                | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 24 | 2.10306 | Trigliceride serice                                           | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 25 | 2.10402 | TGP                                                           | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 26 | 2.10403 | TGO                                                           | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 27 | 2.10404 | Creatinkinaza CK                                              | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 28 | 2.10406 | Gama GT                                                       | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă29ă|ă2.10409ă|ăFosfataz ăalcalin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 30 | 2.10500 | Sodiu seric                                                   | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 31 | 2.10501 | Potasiu seric                                                 | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 32 | 2.10503 | Calciu seric total                                            | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 33 | 2.10504 | Calciu ionic seric                                            | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 34 | 2.10505 | Magneziemie                                                   | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 35 | 2.10506 | Sideremie                                                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 36 | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)                                         | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
#M1 
| 37 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
| 38 | 2.2600  | Examenăcompletădeăurin ă(sumară+ăsediment)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 



|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 39 | 2.2604  | Dozare proteine urinare                                       | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă40ă|ă2.2612ăă|ăMicroalbuminuriaă(albumin ăurinar )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 41 | 2.2622  |ăDozareăglucoz ăurinar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă42ă|ă2.2623ăă|ăCreatinin ăurinar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|                                  Imunologie                                  | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 43 | 2.2500  | TSH                                                           | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 44 | 2.2502  | FT4                                                           | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 45 | 2.2507  | Parathormonul seric (PTH)                                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 46 | 2.2509  | Hormonul foliculinostimulant FSH                              | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 47 | 2.2510  | Hormonul luteinizant (LH)                                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 48 | 2.2514  | Cortizol                                                      | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 49 | 2.2521  | Testosteron                                                   | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 50 | 2.2522  | Estradiol                                                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 51 | 2.2523  | Progesteron                                                   | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă52ă|ă2.2525ăă|ăProlactin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 53 | 2.327091| Anti-HAV IgM                                                  | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 54 | 2.327092| Ag HBs (screening)                                            | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 55 | 2.327093| Anti HCV                                                      | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă56ă|ă2.32710ă|ăTestareăHIVălaăgravid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 



|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 57 | 2.40000 | ASLO                                                          | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 58 | 2.40010 | VDRL sau RPR                                                  | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 59 | 2.40013 | Confirmare TPHA                                               | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 60 | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori                                   | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 61 | 2430011 | Complement seric C3                                           | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 62 | 2430012 | Complement seric C4                                           | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 63 | 2.43010 | IgG seric                                                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 64 | 2.43011 | IgA seric                                                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 65 | 2.43012 | IgM seric                                                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 66 | 2.43014 | IgE seric                                                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă67ă|ă2.40053ă|ăProteinaăCăreactiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 68 | 2.43040 | Factor reumatoid                                              | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 69 | 2.43044 | ATPO                                                          | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 70 | 2.43135 | PSA                                                           | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 71 | 2.43136 | free PSA                                                      | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|                                Microbiologie                                 | 
|______________________________________________________________________
________| 
| Exsudat faringian                                                            | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 72 | 2.3025  | Examen bacteriologic exsudat faringian - Examen microscopic   | 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăbacterian ăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 



| 73 | 2.50102 | Examen fungic exsudat faringian - Examenămicroscopicănativăşi | 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăExamenăurin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă74ă|ă2.3100ăă|ăUrocultur ă- Examenămicroscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăidentificareăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă75ă|ă2.50116ă|ăExamenăfungicăurin ă- Examenămicroscopicănativăşiăcolorat,ăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| Examene materii fecale                                                       | 
|______________________________________________________________________
________| 
| 76 | 2.3062  | Coprocultur ă- Examenămicroscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşi| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăidentificareăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
#M1 
| 77 |2.50120_1| Examen micologic materii fecale - Examenămicroscopicănativăşiă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
| 78 | 2.5100  | Examen coproparazitologic                                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
#B 
| 79 | 2.2701  | Depistare hemoragii oculte                                    | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăExameneădinăsecre iiăvaginaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă80ă|ă2.3074ăă|ăExameneădinăsecre iiăvaginaleă- Examen microscopic nativăşiăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă81ă|ă2.50114ă|ăExameneădinăsecre iiăvaginaleă- Examenămicroscopicănativăşiăăă| 
|    |ăăăăăăăăă|ăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăExameneădinăsecre iiăuretraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă82ă|ă2.3080ăă|ăExameneădinăsecre iiăuretraleă- Examenămicroscopicănativăşiăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă83ă|ă2.50115ă|ăExameneădinăsecre iiăuretraleă- Examenămicroscopicănativăşiăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăExameneădinăsecre iiăoticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 



|______________________________________________________________________
________| 
| 84 | 2.3050  | Examen bacteriologic dinăsecre iiăoticeă- Examen microscopic  | 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăbacterian ăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă85ă|ă2.50119ă|ăExamenăfungicădinăsecre iiăoticeă- Examenămicroscopicănativăşi| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăExameneădinăsecre iiănazaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              | 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă86ă|ă2.3022ăă|ăExamenăbacteriologicădinăsecre iiănazaleă- Examen microscopic | 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăbacterian ăăăăăăăăă | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă87ă|ă2.50103ă|ăExamenăfungicădinăsecre iiănazaleă- Examen microscopic nativ  | 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăşiăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăExameneădinăsecre iiăconjunctivaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 88 | 2.3040  | Examen bacteriologicădinăsecre iiăconjunctivaleă- Examen      | 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ămicroscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă89ă|ă2.50110ă|ăExamenăfungicădinăsecre iiăconjunctivaleă- Examen microscopic | 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăExameneădinăcolec ieăpurulent ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 90 | 2.5032  | Examen bacteriologicădinăcolec ieăpurulent ă- Examen          | 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ămicroscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
#M1 
|ă91ă|2.50120_2|ăExamenăfungicădinăcolec ieăpurulent ă- Examen microscopic     | 
|ăăăă|ăăăăăăăăă|ănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
#B 
|ăTestareaăsensibilit iiălaăsubstan eăantimicrobieneăşiăantifungiceăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă92ă|ă2.313ăăă|ăAntibiogram ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ă93ă|ă2.502ăăă|ăAntifungigram ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăExamin riăhistopatologiceăşiăcitologiceăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 



|______________________________________________________________________
________| 
#M1 
| 94 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 95 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 96 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 97 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 98 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 99 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|100 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|101 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|102 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|103 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|104ă|ă2.9021_1|ăExamenăhistopatologicăproceduraăcomplet ăHEă- 1 - 3 blocuri   | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|105ă|ă2.9021_2|ăExamenăhistopatologicăproceduraăcomplet ăHEă- 4 - 6 blocuri   | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|106ă|ă2.9010_1|ăExamenăhistopatologicăproceduraăcomplet ăHEăşiăcolora iiăăăăăă| 
|    |         | speciale - 1 - 3 blocuri                                      | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|107ă|ă2.9010_2|ăExamenăhistopatologicăproceduraăcomplet ăHE*ăşiăcolora iiăăăăă| 
|    |         | speciale - 4 - 6 blocuri                                      | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|108 | 2.9030  | Teste imunohistochimice                                       | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|109 | 2.9022  |ăCitodiagnosticăsput ăprinăincluziiălaăparafin ă- 1 - 3 blocuri| 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|110 | 2.9160  | Examen citologic cervico-vaginalăBabeş-Papanicolau            | 
|____|_________|________________________________________________________
_______| 
|111ă|ă2.9025ăă|ăCitodiagnosticălichidădeăpunc ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 



|____|_________|________________________________________________________
_______| 
 
#B 
    Condi iileă acord riiă investiga iilor paraclinice - analize de laborator se stabilesc prin 
norme. 
 
    2.ă Listaă investiga iiloră paracliniceă - radiologie,ă imagistic ,ă medicin ă nuclear ă şiă
explor riăfunc ionale 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr.ă|ăDenumireăexaminareăradiologic /imagistic ămedical /explorareăfunc ional | 
|crt.|                                                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| I. Radiologie - Imagistic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ăăăăA.ăInvestiga iiăconven ionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăă1.ăInvestiga iiăcuăradia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|  1 | Examen radiologic cranian standard                                      | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă2ă|ăExamenăradiologicăcranianăînăproiec ieăsinusuriăanterioareăaleăfe eiăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă3ă|ăExamenăradiologicăp r iăscheletăînă2ăplanuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|  4 | Radiografie de membre:                                                  | 
|ăăăă|ăa)ăBra ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    | b) Cot                                                                  | 
|ăăăă|ăc)ăAntebra ăă                                                           | 
|    | d) Pumn                                                                 | 
|ăăăă|ăe)ăMân ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăf)ăŞoldăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                              | 
|ăăăă|ăg)ăCoaps ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    | h) Genunchi                                                             | 
|ăăăă|ăi)ăGamb ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                 | 
|ăăăă|ăj)ăGlezn ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    | k) Picior                                                               | 
|    | l) Calcaneu                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă4^1|ăExamenăradiologicăarticula iiăsacro-iliace                              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ăă5ă|ăExamenăradiologicăcentur ăscapular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 



#M1 
|ă5^1|ăExamenăradiologicăcoloan ăvertebral /segmentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  6 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  7 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  8 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  9 | *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
| 10 | Examen radiologic torace ansamblu                                       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă11ă|ăExamenăradiologicătoraceăososă(sauăp r i)ăînămaiămulteăplanuri/Examenăăă| 
|ăăăă|ăradiologicătoraceăşiăorganeătoraciceăăă                                 | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă12ă|ăExamenăradiologicăvizualizareăgeneral ăaăabdomenuluiănativăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 13 | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul             | 
|ăăăă|ăduodenojejunal)ăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă14ă|ăExamenăradiologicătractădigestivăpân ălaăregiuneaăileo-cecal ,ăcuăăăăăăă| 
|ăăăă|ăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 15 | Examen radiologic colon dublu contrast                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 16 | Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare                | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă17ă|ăExamenăradiologicătractăurinară(urografieăminutat )ăcuăsubstan ădeăăăăă| 
|    | contrast                                                                | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă18ă|ăCistografieădeărefluxăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 19 | Pielografie                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă20ă|ăExamenăradiologicăretrogradădeăuretr ăsauăvezic ăurinar ăcuăsubstan ăde| 
|    | contrast                                                                | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă21ă|ăExamenăradiologicăuretr ,ăvezic ăurinar ălaăcopilăcuăsubstan ădeăăăăăăă| 
|    | contrast                                                                | 



|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă22ă|ăExamenăradiologicăuterăşiăoviductăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă23ă|ăRadiografieăretroalveolar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă24ă|ăRadiografieăpanoramic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă25ă|ăMamografieăînădou ăplanuri/pentruăunăsânăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă26ă|ăSialografia,ăgalactografiaăsinusuri,ăfistulografieăcuăsubstan ădeăăăăăă| 
|    | contrast                                                                | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 27 | Osteodensitometrieăsegmentar ă(DXA)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăăăăăăă2.ăInvestiga iiăneiradianteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|ă28ă|ăEcografieăgeneral ă(abdomenă+ăpelvis)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 29 | Ecografie abdomen                                                       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 30 | Ecografie pelvis                                                        | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ă31ă|ăEcografieătransvaginal /transrectal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
| 32 | Ecografie de vase (vene)                                                | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 33 | Ecografie de vase (artere)                                              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă34ă|ăEcografieăganglionar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă35ă|ăEcografieătransfontanelar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă36ă|ăEcografieădeăorgan/articula ie/p r iămoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 37 | Ecografieăobstetrical ăanomaliiătrimestrulăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă38ă|ăEcografieăobstetrical ăanomaliiătrimestrulăIăcuăTNăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 



|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă39ă|ăSenologieăimagistic ă- ecografie                                        | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 40 | Ecocardiografie                                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 41 | Ecocardiografie + Doppler                                               | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 42 | Ecocardiografie + Doppler color                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 43 | Ecocardiografieătransesofagian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăăăăB.ăInvestiga iiădeăînalt ăperforman ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 44 | CT craniu nativ                                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|44^1| CT buco-maxilo-facial nativ                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
| 45 | CT regiune gât nativ                                                    | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă46ă|ăCTăregiuneătoracic ănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 47 | CT abdomen nativ                                                        | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 48 | CT pelvis nativ                                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă49ă|ăCTăcoloan ăvertebral ănativ/segmentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 50 | CT membre nativ/membru                                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|50^1|ăCTămastoid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|50^2| CT sinusuri                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ă51ă|ăCTăcraniuănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 



#M1 
|51^1|ăCTăhipofiz ăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|52^2| CT buco-maxilo-facial nativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ă52ă|ăCTăregiuneăgâtănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă53ă|ăCTăregiuneătoracic ănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă54ă|ăCTăabdomenănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăadministrat ăintravenosăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă55ă|ăCTăpelvisănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăadministrat ăintravenosăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă56ă|ăCTăcoloan ăvertebral ănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăadministrat ăăăă| 
|    | intravenos/segment                                                      | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă57ă|ăCTămembreănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăadministrat ăintravenos/ăăăă| 
|    | membru                                                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 58 | CT urecheăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 59 | Uro CT                                                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 60 | Angiografie CT membre                                                   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 61 | Angiografie CT craniu                                                   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă62ă|ăAngiografieăCTăregiuneăcervical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 63 | Angiografie CT torace                                                   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 64 | Angiografie CT abdomen                                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 65 | Angiografie CT pelvis                                                   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 66 | Angiocoronarografie CT                                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 67 | RMN cranio-cerebral nativ                                               | 



|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|67^1| RMN sinusuri                                                            | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
| 68 | RMN torace nativ                                                        | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
| 69 | RMN gât nativ                                                           | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ă70ă|ăRMNăregiuniăcoloanaăvertebral ă(cervical ,ătoracic ,ălombosacrat )ănativ| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 71 | RMN abdominal nativ                                                     | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 72 | RMN pelvin nativ                                                        | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă73ă|ăRMNăextremit iănativ/segmentă(genunchi,ăcot,ăglezn ăetc.)ăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă74ă|ăRMNăum rănativăăăăăăăăăăăăăăă                                           | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă75ă|ăRMNăum rănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă76ă|ăRMNătoraceănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă77ă|ăRMNăregiuneăcervical ănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrast                 | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 78 | RMN cranio-cerebralănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă79ă|ăRMNăregiuniăcoloanaăvertebral ă(cervical ,ătoracal ,ălombosacrat )ănativ| 
|ăăăă|ăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 80 | RMNăabdominalănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă81ă|ăRMNăpelvinănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă82ă|ăRMNăextrem.ănativ/seg.ă(genunchi,ăcot,ăglezn ăetc.)ăcuăsubstan ădeăăăăă| 
|    | contrast                                                                | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 83 | RMN cord nativ                                                          | 



|____|_________________________________________________________________
________| 
| 84 | RMN cord cu substan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|84^1|ăRMNăhipofiz ăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ă85ă|ăUroăRMNăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 86 | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice                                 | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 87 | Angiografia RMN artere renale sau aorta                                 | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 88 | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)          | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă89ă|ăAngiografiaăcarotidian ăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăă        | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|89^1|ăRMNăabdominalăcuăsubstan ădeăcontrastăşiăcolangioăRMNăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|89^2| Colangio RMN                                                            | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ăII.ăExplor riăfunc ionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
| 90 | EKG                                                                     | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 91 | Holter TA                                                               | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 92 | Spirometrie                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă93ă|ăSpirogram ă+ătestăfarmacodinamicăbronhomotorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 94 | Peak-flowmetrie                                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 95 | Electroencefalografia (EEG)                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 96 | Electromiografie (EMG)                                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 



|ă97ă|ăTestulădeăefortăpentruăevaluareaăfunc ieiărespiratoriiăăăă              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 98 | Spirometrie de efort                                                    | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 99 | Bronhospirometrie                                                       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|100 | Teste de provocare inhalatorii                                          | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|101ă|ăÎnregistrareăECGăcontinu ăambulatorie,ăholterăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăIII.ăMedicin ănuclear ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
|102ă|ăScintigrafiaărenal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|103ă|ăScintigrafiaăcerebral ă(scintigrafieăSPECTăperfuzieăcerebral ă-30/90 min| 
|    | de la inj.)                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|104ă|ăStudiuăradioizotopicădeăperfuzieămiocardic ălaăefortă(scintigrafieăspect| 
|ăăăă|ăperfuzieămiocardic ăefort)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|105ă|ăStudiuăradioizotopicădeăperfuzieămiocardic ăînărepausă(scintigrafieăăăăă| 
|ăăăă|ăspectăperfuzieămiocardic ărepaus)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|106ă|ăStudiuăradioizotopicădeăperfuzieăpulmonar /scintigrafieăperfuzieăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăpulmonar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|107ă|ăScintigrafiaăosoas ălocalizat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|108ă|ăScintigrafiaăosoas ăcomplet ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|109ă|ăScintigrafiaăhepatobiliar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|110 | Scintigrafia tiroidian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|111ă|ăScintigrafiaăparatiroidian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
 
    Condi iile/Criteriileăacord riiăinvestiga iilorăparacliniceă- radiologie,ăimagistic ,ămedicin ă
nuclear ăşiăexplor riăfunc ionaleăseăstabilescăprinănorme. 
 



    F.ă PACHETULă DEă SERVICIIă MEDICALEă DEă BAZ ă PENTRUă ASISTEN Aă MEDICAL ă
SPITALICEASC  
 
#M1 
    1.ă Serviciileă spitaliceştiă suntă deă tipă preventiv,ă curativ,ă deă recuperare,ă deă reabilitareă
medical ,ă paliativeă şiă cuprind:ă consulta iiă medicaleă deă specialitate,ă investiga ii,ă
tratamenteă medicaleă şi/sauă chirurgicale,ă îngrijire,ă medicamente,ă materialeă sanitare,ă
dispozitiveămedicale,ăcazareăşiămas ,ădup ăcaz,ăînăfunc ieădeătipulădeăspitalizare. 
#B 
    2.ă Înă func ieă deă durataă deă spitalizare,ă asisten aămedical ă spitaliceasc ă seă acord ă înă
regim de: 
    a)ăspitalizareăcontinu ; 
    b) spitalizare de zi. 
    3.ăAsisten aămedical ăspitaliceasc ăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăcuprindeăîngrijiriădeă
tipă acută şiă îngrijiriă deă tipă cronică şiă seă acord ă cuă respectareaă urm toareloră criterii de 
internare: 
    a)ănaştere; 
    b)ăurgen eămedico-chirurgicaleăşiăsitua iileăînăcareăesteăpus ăînăpericolăvia aăpacientuluiă
sauăcareăauăacestăpoten ial,ăceănecesit ăsupraveghereămedical ăcontinu ; 
#M1 
    c)ăboliăcuăpoten ialăendemoepidemicăcareănecesit ăizolareăşiătratament; 
    d)ă bolnaviă afla iă subă inciden aă art. 109, 110, 124 şiă 125 din Legea nr. 286/2009 
privindăCodulăpenal,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiă înăcazurileădispuseăprină
ordonan ăaăprocuroruluiăpeătimpulăjudec riiăsau urm ririiăpenale,ăcareănecesit ăizolareăoriă
internareăobligatorie,ăşiătratamentulăpersoanelorăprivateădeălibertateăpentruăcareăinstan aă
deă judecat ă aă dispusă executareaă pedepseiă într-un penitenciar-spital,ă precumă şiă
tratamentulă pacien iloră dină penitenciare aleă c roră afec iuniă necesit ă monitorizareă şiă
reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;ă bolnaviiă careă necesit ă asisten ă medical ă
spitaliceasc ădeălung ădurat ă- ani; 
#B 
    e)ă afec iuniă pentruă careă diagnosticulă şi/sauă tratamentulă nuă potă fiă monitorizate în 
ambulatoriu sau spitalizare de zi. 
    4.ăFactoriiădeăcareătrebuieăs ăseă in ăcontăcumulativăînăluareaădecizieiădeăinternareăînă
regimădeăspitalizareăcontinu ăsunt: 
    a)ăseveritateaăsemnelorăşiăsimptomelorăprezentateădeăpacient; 
    b) predictibilitateaămedical ăaăuneiăevolu iiănegative,ănedoriteăaăpacientului; 
    c)ănevoiaăpentruăşiădisponibilitateaăanalizelor/investiga iilorădiagnostice; 
    d)ă epuizareaă resurseloră diagnosticeă şiă terapeuticeă înă celelalteă domeniiă deă asisten ă
medical . 
    5.ăPacien iiăcareăprezint ăunăbiletădeăinternareăpentruăspitalizareăcontinu ăvorăputeaăfiă
programa iă pentruă internare,ă înă func ieă deă afec iuneă şiă deă gravitateaă semneloră şiă
simptomelorăprezentateăşiădeădisponibilitateaăserviciilorăunit iiăspitaliceştiăsolicitate. 
    6.ă Prevenireaă spitaliz riloră continueă considerateă evitabileă seă vaă realizaă prină
diagnosticareă precoce,ă abordare,ă tratamentă şiă monitorizare,ă respectivă supraveghereă
corespunz toare,ăînăambulatoriuăşiăînăspitalizareaădeăzi,ădup ăcaz. 
    7. Lista diagnosticeloră principaleă considerateă spitaliz riă continueă evitabileă şiă criteriileă
specificeăaferenteădiminu rii/elimin riiă acestoraădină spitalizareaă continu ă seădetaliaz ă înă
norme. 
    8.ăAsisten aămedical ăspitaliceasc ăînăregimădeăspitalizareădeăziăcuprindeăîngrijiri de tip 
acutăşiăîngrijiriădeătipăcronicăşiăseăacord ăcuărespectareaăurm toarelorăcriteriiădeăinternare: 
    a)ăurgen eămedico-chirurgicaleăceănecesit ă supraveghereămedical ăpân ă laă12ăoreă înă
condi iileăstabiliteăînănorme; 
    b)ădiagnosticulănuăpoateăfiăstabilităşiătratamentulănuăpoateăfiăefectuatăşi/sauămonitorizată
în ambulatoriu. 
    9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului 
careăseăefectueaz ăînăregimădeăspitalizareădeăziăpotăaveaăcaracterăplurispecializatăşi/sauă
multidisciplinar,ăpotă fiă invazive,ăpotă fiăurmateădeăreac iiăadverseăsauă riscădeăurgen ăpeă



timpulă efectu riiă loră sauă corelateă cuă stareaă deă s n tateă aă pacientului,ă impunândă
supraveghereămedical ăcareănuăpoateăfiăefectuat  în ambulatoriu. 
    10.ăAfec iunileăcareăpotăfiădiagnosticateăşiătratateăînăregimădeăspitalizareădeăzi: 
    - afec iunileăşiăprocedurileăprev zuteăînănorme; 
    - afec iuniăpentruăcareăseăacord ăserviciiădeăchimioterapie,ăradioterapie,ăbrahiterapie,ă
litotri ie,ă implantă deă cristalin,ă întrerupereă deă sarcin ă cuă recomandareă medical ,ă
amniocentez ,ăbiopsieădeăvilozit iăcoriale,ăadministrareaătratamentuluiăpentruăprofilaxiaă
rabiei; 
    - instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutri ieiă
enterale; 
    - proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor; 
    - instalareaădeăcatetereăintravenoaseăpentruăutilizareăîndelungat ,ătunelizateăşi/sauăcuă
camer ăimplantabil ăpentruădiverseămetodeăterapeutice,ăconformănormelor; 
    - afec iuniă careă necesit ă administrareă deă medicamenteă pentruă careă esteă necesar ă
aprobareaă comisiiloră deă exper iă constituiteă laă nivelulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate; 
    - HIV/SIDAăcareănecesit ămonitorizareaăbolnavilor. 
    11. Serviciile medicale spitaliceştiăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiădeăziăseăacord ăpeă
baza biletului de internare eliberat de: 
    - medicul de familie; 
    - mediculă deă specialitateă dină unit ileă sanitareă ambulatorii,ă indiferentă deă formaă deă
organizare; 
    - medicii din unit ileădeăasisten ămedico-social ; 
#M1 
    - mediciiă dină centreleă deă dializ ă privateă aflateă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tate/CasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ădup ăcaz; 
#B 
    - mediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăîn dispensareăTBC,ăînălaboratoareădeăs n tateă
mintal ,ărespectivăînăcentreădeăs n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ă înăcabineteă
deă medicin ă dentar ă careă nuă seă afl ă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăşiăcareăseăafl ăînăstructuraăspitalelorăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ; 
    - medicii de medicina muncii. 
#M1 
    12.ăNuăseăsolicit ăbiletădeăinternareăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ăpentruăspitalizareăcontinu : 
    - naştere 
    - urgen eămedico-chirurgicale 
    - boli cuăpoten ialăendemoepidemic,ăcareănecesit ăizolareăşiătratament 
    - bolnaviă afla iă subă inciden aă art. 109, 110, 124 şiă125 din Legea nr. 286/2009, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiăînăcazurileădispuseăprinăordonan ăaăprocuroruluiă
peătimpulăjudec riiăsauăurm ririiăpenale,ăcareănecesit ăizolareăoriăinternareăobligatorie,ăşiă
tratamentul persoanelor private de libertateă pentruă careă instan aă deă judecat ă aă dispusă
executarea pedepsei într-un penitenciar-spital,ă precumă şiă tratamentulă pacien iloră dină
penitenciareă aleă c roră afec iuniă necesit ă monitorizareă şiă reevaluareă înă cadrulă
penitenciarelor-spital 
    - pentruăbolnaviiăcareănecesit ăasisten ămedical ăspitaliceasc ădeălung ădurat ă- ani 
    - cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori 
medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv,ă afla iă înă
rela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate 
    - transferulăintraspitalicescăînăsitua iaăînăcareăseăschimb ătipulădeăîngrijire 
    - transferul interspitalicesc 
    - pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economic 
European/Confedera iaăElve ian ăbeneficiaz ădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăprogramateă
şiă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră competenteă dină stateleămembreă aleă
Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică European/Confedera iaă Elve ian , respectiv de 
serviciiămedicaleăspitaliceştiăacordateăpeăbazaăcarduluiăeuropeanădeăasigur riă socialeădeă
s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleămembreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică



European/Confedera iaă Elve ian ,ă precumă şiă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă pentruă
pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă
protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă
beneficiaz ădeăserviciiămedicaleăacordateăpeăteritoriulăRomâniei 
    b) pentruăspitalizareădeăzi,ădac ăseăacord ăserviciiăde: 
    - urgen ămedico-chirurgical  
    - chimioterapie 
    - radioterapie 
    - administrareă deă medicamenteă pentruă careă esteă necesar ă aprobareaă comisiiloră deă
exper iăconstituiteălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate 
    - monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA 
    - evaluareădinamic ăaăr spunsuluiăviroă- imunologic 
    - monitorizareăşiătratamentăaleăbolnavilorăcuătalasemie 
    - monitorizare a bolnavilor oncologici 
    - administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei 
    - monitorizareaăsifilisuluiăgenitalăprimarăşiăsifilisuluiăsecundarăalăpieliiăşiămucoaselor 
    - rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a 
unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, 
afla iăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate 
    - pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaăElve ian ăbeneficiaz ădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăprogramateă
şiă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră competenteă dină stateleămembreă aleă
Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă respectivă deă
serviciiămedicaleăspitaliceştiăacordateăpeăbazaăcarduluiăeuropeanădeăasigur riă socialeădeă
s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleămembreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă precumă şiă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă pentruă
pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă
protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă
beneficiaz ădeăserviciiămedicaleăacordateăpeăteritoriulăRomâniei. 
 
#B 
    G.ăPACHETULăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăPENTRUăCONSULTA IIăDEăURGEN ă
LAăDOMICILIUăŞIăACTIVIT IăDEăTRANSPORTăSANITARăNEASISTAT 
 
    1.ăConsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăpentruăurgen eleămedico-chirurgicale - cod verde 
- prev zuteă înă anexa nr. 9 laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală ministruluiă
interneloră şiă reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul 
cabinetuluiă medical,ă ală centruluiă deă permanen ă sauă prină sistemulă deă consulta iiă deă
urgen ă laă domiciliu,ă subă coordonareaă dispecerateloră medicaleă deă urgen ă sauă aă celoră
integrate. 
 
    2. Transport sanitar neasistat 
    Transportul sanitar neasistat include: 
    2.1. transportul medicului dus-întorsă înă vedereaă constat riiă unuiă decesă înă zileleă deă
vineri,ăsâmb t ,ăduminic ăşiă înăzileleădeăs rb toriă legale,ăpentruăeliberareaăcertificatului 
constatatorăalădecesului,ăînăcondi iileăprev zuteădeălege; 
    2.2.ă transportulă echipajuluiă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şi,ă dup ă caz,ă
transportulă pacientuluiă careă nuă seă afl ă înă stareă critic ă şiă nuă necesit ă monitorizareă şiă
îngrijiriămedicaleă specialeă peă durataă transportuluiă laă unitateaă sanitar ,ă dac ă seă impune 
asisten ămedical ădeăspecialitateăceănuăpoateăfiăacordat ălaădomiciliu; 
    2.3.ă transportulă copiilorădializa iă cuăvârstaă cuprins ă întreă0ă - 18ăaniă şiăaăpersoaneloră
pesteă 18ă aniă cuă nanismă careă nuă potă fiă preluateă înă centreleă deă dializ ă deă adul i,ă de la 
centrulă deă dializ ă pân ă laă domiciliulă acestoraă şiă retur,ă înă vedereaă efectu riiă dializeiă înă
unit ileă sanitareă situateă înă altă jude ă decâtă celă deă domiciliuă ală persoaneiă respective;ă
transportulăcopiilorădializa iăcuăvârstaăcuprins ăîntreă0ă- 18ăaniăşiăaăpersoanelor peste 18 
aniăcuănanism,ăcareănuăpotă fiăpreluateă înăcentreleădeădializ ădeăadul i,ăseăefectueaz ă înă
bazaă contracteloră încheiateă întreă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă aă c reiă raz ă



administrativ-teritorial ă îşiă auă domiciliulă persoaneleă dializateă şiă unit ileă medicaleă
specializateăaflateăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateădinăjude ulădeă
domiciliu; 
    2.4. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale 
centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnaviiăcuădeficitămotorăneurologicămajorăşiăst riă
postă accidenteă vasculareă cerebrale,ă bolnaviiă cuă amputa iiă recenteă aleă membreloră
inferioare,ă bolnaviiă cuă st riă caşectice,ă bolnaviiă cuă deficită motoră severă ală membreloră
inferioare,ă arteriopatieă cronic ă obliterant ă stadiulă IIIă şiă IV,ă insuficien ă cardiac ă clasaă
NYHAă IIIă şiă IV,ă statusă postă revascularizareă miocardic ă prină by-passă aortocoronariană şiă
revascularizareă periferic ă prină by-passă aortofemural,ă pacien iiă cuă tumoriă cerebraleă
operate, hidrocefalii interne operate,ăpacien iiăoxigenodependen i,ăcuămalforma iiăarterio-
venoase - rupteă neoperate,ă malforma iiă vasculareă cerebraleă - anevrisme,ă malforma iiă
arterio-venoase - operate,ă hemoragiiă subarahnoidieneă deă natur ă neprecizat ă şiă careă
necesit ă transportă laă externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport 
conven ionale,ăpotăfiătransporta iăinclusivăînăaltăjude . 
    2.5.ă transportulă deă laă şiă laă domiciliuă ală bolnaviloră cuă talasemieă major ă înă vedereaă
efectu riiătransfuziei; 
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    2.6.ă transportulă asigura iloră nedeplasabiliă cuă tetraparezeă sauă insuficien ă motorieă aă
trenuluiă inferioră laă spitală pentruă internareă peă bazaă biletuluiă deă internareă înă unit ileă
sanitareădeăreabilitareămedical ăşiărecuperare; 
#B 
    2.7. transportul dus-întors la cabinetul de specialitateădinăspecialit ileăcliniceăşiădeălaă
cabinetă laă domiciliu,ă pentruă asigura iiă imobiliza iă laă pat,ă pentruă consulta ieă înă vedereaă
evalu rii,ămonitoriz riiăşiăprescrieriiătratamentuluiăînăcazulăafec iunilorăcroniceăpentruăcareă
medica iaă poateă fiă prescris ă numai de medicul de specialitate din ambulatoriul de 
specialitate; 
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    2.8. transportul dus-întors,ălaălaboratorulădeăinvestiga iiăparacliniceăşiădeălaălaboratorălaă
domiciliu,ă pentruă asigura iiă imobiliza iă laă pat,ă pentruă efectuareă deă investiga iiă medicaleă
paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau de medicii de 
specialitateădinăambulatoriulădeă specialitateăclinicăafla iă înă rela ieăcontractual ă cuăcaseleă
deăasigur riădeăs n tate. 
 
#B 
    H.ă PACHETă DEă SERVICIIă MEDICALEă DEă BAZ ă PENTRUă ÎNGRIJIRIă MEDICALEă LAă
DOMICILIUăŞIăÎNGRIJIRIăPALIATIVEăLAăDOMICILIU 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr.ă|ăServiciuădeăîngrijireămedical ălaădomiciliu/îngrijireăpaliativ ălaăăăăăă| 
|crt.| domiciliu                                                               | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăă1.|ăM surareaăparametrilorăfiziologici:ătemperatur ,ărespira ie,ăpuls,ăTA,ăă| 
|ăăăă|ădiurez ăşiăscaun*****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăăăă|ă*****)ăRecomandareaăserviciuluiăseăfaceădeăc treămediciăpentruăto iăăăăă| 
|ăăăă|ăparametriăprev zu i,ărespectivătemperatur ,ărespira ie,ăpuls,ăTA,ăăăăăăă| 
|ăăăă|ădiurez ăşiăscaun.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                     | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|  2.| Administrarea medicamentelor:                                           | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|    | 2.1. intramuscular*)                                                    | 



|____|_________________________________________________________________
________| 
|    | 2.2. subcutanat*)                                                       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|    | 2.3.intradermic*)                                                       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|    | 2.4. oral                                                               | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|    | 2.5. pe mucoase                                                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăăăă|ă*)ăÎnăafaraăinjec iilorăşiăperfuziilorăcuăproduseădeăorigineăuman .ăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|   3| Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*)   | 
|    | ****)                                                                   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăăăă|ă*)ăÎnăafaraăinjec iilorăşiăperfuziilorăcuăproduseădeăorigineăuman .ăăăăă| 
|ăăăă|ă****)ăSeăefectueaz ăsubăsupraveghereaămediculuiăcareăîşiădesf şoar ăăăăă| 
|    | activitatea într-oăform ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriămedicaleălaăă| 
|    | domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ăă4.|ăSondajăvezical,ăîngrijireaăsondeiăurinareăşiăadministrareaăăăăăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ămedicamentelorăintravezicalăpeăsond ăvezical ***)ăăăăă                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăăăă|ă***)ălaăb rba iăseăefectueaz ădeăc treămediculăcareăîşiădesf şoar ăăăăăă| 
|    | activitatea într-oăform ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriămedicale la  | 
|    | domiciliu/îngrijiri medicale paliative                                  | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ăă5.|ăAdministrareaămedicamentelorăprinăperfuzieăendovenoas ăsubăsupravegherea| 
|    | medicului*) ****)                                                       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăăăă|ă*)ăÎnăafaraăinjec iilorăşiăperfuziilorăcuăproduseădeăorigineăuman .ăăăăă| 
|    | ****) Se efectueaz ăsubăsupraveghereaămediculuiăcareăîşiădesf şoar ăăăăă| 
|    | activitatea într-oăform ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriămedicaleălaăă| 
|    | domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|  6.| *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ăă7.|ăAlimentareaăartificial ăpeăgastrostom /sond ăgastric ăşiăeducareaăăăăăăă| 
|ăăăă|ăasiguratului/apar in torilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 



#M1 
|ăă8.|ăAlimentareaăpasiv ,ăpentruăbolnaviiăcuătulbur riădeădegluti ie,ăinclusiv| 
|ăăăă|ăinstruireaăasiguratului/apar in toruluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ăă9.|ăClism ăcuăscopăevacuatorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                         | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă10.|ăSp l tur ăvaginal ăînăcazuriădeădeficitămotorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă11.|ăManevreăterapeuticeăpentruăevitareaăcomplica iilorăvasculareăaleăăăăăăăă| 
|ăăăă|ămembrelorăinferioare/escarelorădeădecubit:ămobilizare,ămasaj,ăaplica iiă| 
|ăăăă|ămedicamentoase,ăutilizareaăcolacilorădeăcauciucăşiăaărulourilorăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă12.|ăManevreăterapeuticeăpentruăevitareaăcomplica iilorăpulmonare:ăposturiăde| 
|ăăăă|ădrenajăbronşic,ătapotaj,ăfizioterapieărespiratorieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ă13.|ăÎngrijireaăpl gilorăsimpleăşi/sauăsuprainfectate/suprimareaăfirelorăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 14.| *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
| 15.| Îngrijirea escarelor multiple                                           | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 16.| Îngrijirea stomelor                                                     | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 17.| Îngrijirea fistulelor                                                   | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ă18.|ăÎngrijireaătubuluiădeădrenăşiăinstruireaăasiguratuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ă19.|ăÎngrijireaăcanuleiătrahealeăşiăinstruireaăasiguratuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M2 
| 20.| *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ă21.|ăAplicareaădeăplosc ,ăbazinet,ăcondomăurinar,ămijlocăajut torăpentruăăăăă| 
|ăăăă|ăabsorb iaăurinei**)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ăăăă|ă**)ăEsteăinclusăşiămijloculăajut torăpentruăabsorb iaăurinei,ăminimumăăă| 
|ăăăă|ădou ămijloaceăajut toareăpentruăabsorb iaăurinei/zi.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 



|____|_________________________________________________________________
________| 
| 22.| *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
| 23.| Evaluareaăasiguratului:ăstabilireaăşiăaplicareaăunuiăplanădeăîngrijiriăă| 
|ăăăă|ăînăcontrolulădureriiăşiăaltorăsimptomeăasociateăboliiăşiăreevaluareaăăăă| 
|ăăăă|ăperiodic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă24.|ăEvaluareaămobilit ii,ăaăcapacit iiădeăautoîngrijire,ăaărisculuiădeăăăă| 
|ăăăă|ăapari ieăaăescarelorăsauăgradulăescarelor,ăidentificareaănevoilorăăăăăăă| 
|ăăăă|ănutri ionale,ăimplementareaăinterven iilorăstabiliteăînăplanulădeăăăăăăă| 
|ăăăă|ăîngrijiriăşiăreevaluareaăperiodic ă- deăc treăasistentulămedicalăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă25.|ăMasajălimfedemăşiăconten ieăelastic ăăăăăă                              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 26.| Masaj limfedem cu pompa de compresie                                    | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
| 27.| Montare TENS                                                            | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
| 28.| *** Abrogat                                                             | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#B 
|ă29.|ăAdministrareămedica ieăprinănebulizareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă30.|ăAspira ieăgastric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă31.|ăAspira ieăc iărespiratoriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
|ă32.|ăParacentez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M2 
|ă33.|ăVentila ieănoninvaziv ****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ă****)ăSeăefectueaz ăsubăsupraveghereaămediculuiăpneumologăcuăatestatăînă| 
|ăăăă|ăManagementulăgeneral,ăclinicăşiăterapeuticăalătulbur rilorărespiratoriiă| 
|    | din timpul somnului - Somnologie poligrafie, în Managementul general,   | 
|ăăăă|ăclinicăşiăterapeuticăalătulbur rilorărespiratoriiădinătimpulăsomnuluiă- | 
|ăăăă|ăSomnologieăpoligrafie,ăpolisomnografieăşiătitrareăCPAP/BiPAPăşiăînăăăăăă| 
|ăăăă|ăManagementulăgeneral,ăclinicăşiăterapeuticăalătulbur rilorărespiratoriiă| 
|    | - Ventila ieănoninvaziv ,ăaămediculuiăcuăspecialitateaăanestezieăşiăăăăă| 
|ăăăă|ăterapieăintensiv ,ăaămediculuiăspecialistădeămedicin ădeăurgen ,ăcareăă| 
|ăăăă|ăîşiădesf şoar ăactivitateaăîntr-oăform ălegal ălaăfurnizorulădeăăăăăăăăă| 
|    | îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.       | 
|____|_________________________________________________________________
________| 



#B 
|ă34.|ăAlimenta ieăparenteral ă- alimenta ieăartificial ăpeăcateter venos      | 
|    | central sau periferic****)                                              | 
|ăăăă|ă****)ăSeăefectueaz ăsubăsupraveghereaămediculuiăcuăspecialitateaăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăanestezieăşiăterapieăintensiv ăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăîntr-o   | 
|ăăăă|ăform ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriă| 
|    | paliative la domiciliu.                                                 | 
|    | Serviciul nu include alimentele specifice.                              | 
|____|_________________________________________________________________
________| 
#M1 
|ă35.|ăKinetoterapieăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|_________________________________________________________________
________| 
 
#B 
    Condi iileăacord riiă îngrijirilorămedicaleă laădomiciliu/îngrijirilorăpaliativeă laădomiciliuăseă
stabilesc în norme. 
 
    I.ă PACHETULă DEă SERVICIIă MEDICALEă DEă BAZ ă ÎNă ASISTEN Aă MEDICAL ă DEă
REABILITAREăMEDICAL ă ÎNăSANATORIIăBALNEAREăŞIăRECUPERAREăMEDICAL ă ÎNăALTE 
SANATORIIăŞIăPREVENTORII 
 
    1.ă Serviciileă deă reabilitareămedical ă şiă recuperareă suntă serviciiă acordateă înă regimă deă
spitalizareă înă sanatorii/sec iiă sanatorialeă pentruă adul iă şiă copii,ă preventoriiă cuă sauă f r ă
personalitateăjuridic ,ăinclusivăfurnizoriăconstitui iăconformăLegii nr. 31/1990,ărepublicat ,ă
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă careă suntă avizateă deă Ministerulă S n t iiă caă
sanatoriiă balneareă oriă auă înă structuraă avizat ă deă Ministerulă S n t iiă sec iiă sanatorialeă
balneare. 
    1.1. Serviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăacordateăînăsanatoriiăbalneare 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|ăăăăTipulădeăasisten ăbalnear ăăă|ăăăăăăăăăăăăăDurataămaxim *)ăăăăăăăăăăăăăăă| 
|__________________________________|___________________________________
________| 
|ăServiciiădeăreabilitareămedical ă|ă14ă- 21 zile/an/asigurat acordate într-un | 
|                                  | singur episod care cuprinde minimum       | 
|                                  | 4 proceduri/zi                            | 
|__________________________________|___________________________________
________| 
    *)ăServiciileămedicaleăacordateăpesteădurataădeăspitalizareădeă21ădeăzileăseăsuport ăînă
întregimeădeăc treăasigura i.ăServiciileămedicaleăseăacord ăşiăpentruădurateămaiămiciădeă
14ăzile.ăCondi iileăacord riiăserviciilorămedicaleăseăstabilescăprinănorme. 
 
    1.1.1.ăServiciileăseăacord ăînăbazaăbiletelorădeătrimitereăpentruătratamentădeăreabilitareă
medical ăînăsanatoriiăbalneare,ăeliberateădeăc treămediciiădeăfamilie,ădeăc treămediciiădeă
specialitateădinăambulatoriuăşiămediciiădinăspital,ăafla iăînărela iiăcontractualeăcuăcaseleădeă
asigur riădeăs n tate.ăCriteriileădeăeliberareăaăbiletelorădeătrimitereăpentruătratamentădeă
reabilitare medical ăvorăfiăprev zuteăînănorme. 
    1.1.2.ăServiciileăseăacord ăpentruăperioadeăşiăpotrivităunuiăritmăstabiliteădeămediciiădeă
specialitateădeăreabilitareămedical ,ăcuăîncadrareaăînăprevederileămaiăsusămen ionate. 
    1.2. Servicii medicale de recuperare acordateă înă sanatorii,ă alteleă decâtă balneareă şiă
preventorii 
    1.2.1. Serviciile medicale de recuperare acordate în alte sanatorii decât cele balneare 
şiăînăpreventoriiăsuntăserviciiăacordateăînăregimădeăspitalizare,ăpentruăperioadeăşiăpotrivită



unui ritm stabiliteă deă mediciiă deă specialitateă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă acesteă
unit i. 
    1.2.2.ă Serviciileă seă acord ă înă bazaă bileteloră deă trimitereă pentruă tratamentă deă
recuperareă eliberateă deă c treă mediciiă deă familie,ă deă c treă mediciiă deă specialitateă din 
ambulatoriuă şiămediciiă dină spital,ă afla iă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate.ăCondi iileăacord riiăserviciilorămedicaleăseăstabilescăprinănorme. 
 
    J.ăPACHETULăDEăBAZ ăPENTRUăMEDICAMENTEăCUăŞIăF R ăCONTRIBU IEăPERSONAL ă
ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU 
 
    Medicamenteleă deă careă beneficiaz ă asigura ii,ă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ,ă peă
baz ă deă prescrip ieă medical ă suntă prev zuteă înă Lista cuprinzând denumirile comune 
interna ionaleă corespunz toare,ă prev zut ă înă Hot râreaă Guvernuluiă nr. 720/2008, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    K.ăPACHETULăDEăBAZ ăPENTRUăDISPOZITIVELEăMEDICALEăDESTINATEăRECUPER RIIă
UNORăDEFICIEN EăORGANICEăSAUăFUNC IONALEăÎNăAMBULATORIU 
 
    1. Dispozitive de protezare în domeniul ORL 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă1ă|ăProtez ăauditiv ăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăă                   | 5 ani          | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă2ă|ăProtez ăfonatorieăăăăăăăăă|ăa)ăvibratorălaringianăăăăăă|ă5ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) buton fonator           | 2/an           | 
|    |                           | (shunt-ventile)            |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă3ă|ăProtez ătraheal ăăăăăăăăăă|ăa)ăcanul ătraheal ăsimpl ăă|ă4/anăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăcanul ătraheal ăăăăăăăăă|ă2/anăăăăăăăăăăă| 
|    |                           | Montgomery                 |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
 
    1.1.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăaniăseăpotăacordaădou ăprotezeăauditiveădac ă
mediciiădeăspecialitateărecomand ăprotezareăbilateral . 
    1.2.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăaniăseăpoateăacordaăoăalt ăprotez ăînainteădeă
termenul de înlocuireăprev zutăînăcol.ăC4,ălaărecomandareaămediculuiădeăspecialitate,ăcaă
urmareăaămodific riiădatelorăavuteăînăvedereălaăultimaăprotezare. 
 
    2. Dispozitivele pentru protezare stomii 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 



|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă1ă|ăA.ăSistemăstomicăunitarăăă|ăa)ăsacăcolectorăpentruăăăăă|ăunăset*)/lun ăă| 
|    | (sac stomicădeăunic ăăăăăă|ăcolostomie/ileostomieăăăăăă|ă(30ădeăbuc i)ă| 
|    | utilizare)                |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăsacăcolectorăpentruăăăăă|ăunăset*)/lun ăă| 
|    |                           |ăurostomieăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă(15ăbuc i)ăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă2ă|ăB.ăSistemăstomicăcuădou ăă|ăa)ăpentruăcolostomie/ăăăăăă|ăunăset**)/lun ă| 
|    | componente                | ileostomieă(flanş -suport  |                | 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăşiăsacăcolector)ăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) pentru urostomie        |ăunăset**)/lun ă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă(flanş -suportăşiăsacăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           | colector)                  |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
    *)ăÎnăsitua iiăspeciale,ăavândă înăvedereăstareaăfizic ,ăocupa ia,ăgradulădeămobilitateăaă
asiguratuluiăşiăcomplexitateaădispozitivului,ă laărecomandareaămediculuiădeăspecialitateăşiă
cuăacordulăasiguratuluiăconsemnatăpeăprescrip iaămedical ,ăatât pe exemplarul depus la 
casaă deă asigur riă deă s n tate,ă câtă şiă peă exemplarulă predată furnizoruluiă deă dispozitiveă
medicale,ăcomponen aăsetuluiăpoateăfiămodificat ăînălimitaăpre uluiădeăreferin ădecontată
lunar pentru un set. 
    **)ăUnăsetădeăreferin ăesteăalc tuitădină4ăflanşe-suportăşiă15ăsaciăcolectori.ăÎnăsitua iiă
speciale,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă componen aă setuluiă deă referin ă
poateă fiă modificat ă înă limitaă pre uluiă deă referin ă decontată lunară pentruă un set de 
referin . 
 
    2.1. Se va prescrie doar unul dintre sistemele A sau B, pentru fiecare tip. 
    2.2.ă Pentruă asigura iiă cuă urostomieă cutanat ă dubl ,ă laă recomandareaă mediciloră deă
specialitate,ăseăpotăacordaădou ăseturi/lun ădeăsistemeăstomiceăpentru urostomie. 
    2.3.ă Pentruă asigura iiă cuă colostomie/ileostomieă dubl ,ă laă recomandareaămediciloră deă
specialitate,ă seă potă acordaă dou ă seturi/lun ă deă sistemeă stomiceă pentruă
colostomie/ileostomie. 
 
    3.ăDispozitiveleăpentruăincontinen ăurinar  
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  1 | Condom urinar             |                            |ăunăset*)/lun ăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă(30ădeăbuc i)ă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
#M1 
|ăă2ă|ăSacăcolectorădeăurin ***)ă|ăăăăăăăăăăăăăă              |ă1ăset*)/lun ăăă| 
|    |                           |                            | - 6ăbuc iă-   | 



|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
#B 
|  3 | Sonda Foley               |                            |ăunăset*)/lun ăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă(4ăbuc i)ăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  4 | Cateter urinar**)         |                            | un set*)/lun ăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă(120ădeăbuc i)| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
#M1 
|ăă5ă|ăBandaăpentruăincontinen ă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăurinar ****)ăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
#B 
    *)ăÎnăsitua iiăspeciale,ăavândă înăvedereăstareaăfizic ,ăocupa ia,ăgradulădeămobilitate a 
asiguratuluiăşiăcomplexitateaădispozitivului,ă laărecomandareaămediculuiădeăspecialitateăşiă
cuăacordulăasiguratuluiăconsemnatăpeăprescrip iaămedical ,ăatâtăpeăexemplarulădepusălaă
casaă deă asigur riă deă s n tate,ă câtă şiă peă exemplarulă predată furnizoruluiă deă dispozitive 
medicale,ăcomponen aăsetuluiăpoateăfiămodificat ăînălimitaăpre uluiădeăreferin ădecontată
lunar pentru un set. 
    **)ă Seă recomand ă numaiă pentruă reten ieă urinar ,ă pentruă vezic ă neurogen ă şiă
obstruc ieăcanalăuretral,ă laărecomandareaămediculuiăde specialitate neurologie, urologie, 
reabilitareămedical ăşiăoncologie. 
#M1 
    ***)ă Pentruă asigura iiă cuă urostomieă cutanat ă dubl ă şiă nefrostomieă bilateral ,ă laă
recomandareaămedicilorădeăspecialitateăseăpotă acordaă2ăseturi/lun ădeăsaciă colectoriădeă
urin . 
    ****)ăSeăacord ăoăsingur ădat ăînăvia . 
 
#B 
    4. Protezele pentru membrul inferior 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă1ă|ăProtez ăpar ial ădeăpicior|ăa)ăLISEFRANCăăăăăăăăăăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) CHOPART                 | 2 ani          | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | c) PIROGOFF                | 2 ani          | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă2ă|ăProtez ăpentruăăăăăăăăăăăă|ăSYMEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ădezarticula iaădeăglezn ăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă3ă|ăProtez ădeăgamb ăăăăăăăăăă|ăa)ăconven ional ,ădinăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | material plastic, cu       |                | 



|    |                           | contact total              |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăgeriatric ăăăăăăăăăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăc)ămodular ăăăăăăăăăăăăăăăă|ă4ăaniăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă4ă|ăProtez ăpentruăăăăăăăăăăăă|ăModular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă4ăaniăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ădezarticula iaădeăgenunchi|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă5ă|ăProtez ădeăcoaps ăăăăăăăăă|ăa)ăcombinat ăăăăă          | 2 ani          | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) din plastic             | 2 ani          | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | c) cu vacuum               | 2 ani          | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăd)ăgeriatric ăăăăăăăăăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăă | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăe)ămodular ăăăăăăăăăăăăăăăă|ă4ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           |ăf)ămodular ăcuăvacuumăăăăăă|ă4ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
#M1 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăg)ămodular ăcuămanşonădeăăă|ă4ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | silicon                    |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
#B 
|ăă6ă|ăProtez ădeăşoldăăăăăăăăăăă|ăa)ăconven ional ăăăăăăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ămodular ăăăăăăăăăăăăăăăă|ă4ăaniăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă7ă|ăProtez ăpar ial ădeăbazină|ăa)ăconven ional ăăăăăăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    | hemipelvectomie           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ămodular ăăăăăăăăăăăăăăăă|ă4ăaniăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
 
    4.1.ăTermenulădeăînlocuireădeă2,ărespectivă4ăaniăseăconsider ădeălaămomentulăînăcareă
asiguratulă aă intrată înăposesiaăprotezeiă definitive,ădac ăacestaăaăbeneficiată şiă deăprotez ă
provizorie. 
    4.2.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăaniăseăpoateăacordaăoăalt ăprotez ăînainteădeă
termenulădeăînlocuire,ăprev zutăînăcol.ăC4,ălaărecomandareaămediculuiădeăspecialitate,ăcaă
urmareăaămodific riiădatelorăavuteăînăvedereălaăultimaăprotezare. 
    4.3. Pentru un asigurat se pot acorda dou ădispozitiveămedicaleădeăacelaşiătipă(stânga-
dreapta);ătermenulădeăînlocuireăpentruăfiecareădispozitivădinăceleădou ă(stânga-dreapta) 
esteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 
#M1 
    4.4.ăProtezaădeăcoaps ămodular ăcuămanşonădeăsiliconăseăacord ăpentruăamputa ieăca 
urmareăaăcomplica iilorădiabetuluiăzaharatăşiăcaăurmareăaăafec iunilorăneoplaziceălaănivelulă
membruluiăinferior,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
 
#B 
    5. Protezele pentru membrul superior 



 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă1ă|ăProtez ăpar ial ădeămân ăă|ăa)ăfunc ional ăsimpl ăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăfunc ional ăăăăăăăăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă2ă|ăProtez ădeădezarticula ieă|ăa)ăfunc ional ăsimpl ăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ădeăîncheietur ăaămâiniiăăă|____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | pasiv                      |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăc)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | prin cablu                 |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăd)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă8ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | mioelectric                |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă3ă|ăProtez ădeăantebra ăăăăăăă|ăa)ăfunc ional ăsimpl ăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | pasiv                      |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăc)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | prin cablu                 |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           |ăd)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă8ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | mioelectric cu             |                | 
|    |                           | pro-supina ieăpasiv ăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăe)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă8ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | mioelectric cu             |                | 
|    |                           | pro-supina ieăactiv ăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă4ă|ăProtez ădeădezarticula ieă|ăa)ăfunc ional ăsimpl ăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    | de cot                    |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | pasiv                      |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăc)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | prin cablu                 |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăd)ăfunc ional ăatipicăăăăăă|ă8ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | electric                   |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           |ăe)ăfunc ional ămioelectric |ă8ăaniăăăăăăăăăă| 



|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă5ă|ăProtez ădeăbra ăăăăăăăăăăă|ăa)ăfunc ional ăsimpl ăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | pasiv                      |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăc)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | prin cablu                 |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăd)ăfunc ional ăatipicăăăăăă|ă8ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | electric                   |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăe)ăfunc ional ămioelectric |ă8ăaniăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă6ă|ăProtez ădeădezarticula ieă|ăa)ăfunc ional ăsimpl ăăăăăă|ă2ăaniăă        | 
|ăăăă|ădeăum răăăăăăăăăăăăăăăăăăă|____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | pasiv                      |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăc)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | prin cablu                 |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăd)ăfunc ional ăatipicăăăăăă|ă8ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | electric                   |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăe)ăfunc ional ămioelectric |ă8ăaniăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă7ă|ăProtez ăpentruăamputa ieăă|ăa)ăfunc ional ăsimpl ăăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    | interscapulo-toracic ăăăăă|____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | pasiv                      |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăc)ăfunc ional ăac ionat ăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | prin cablu                 |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăd)ăfunc ional ăatipicăăăăăă|ă8ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           | electric                   |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
 
    5.1.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăaniăseăpoateăacordaăoăalt ăprotez ăînainteădeă
termenulădeăînlocuireăprev zutăînăcol.ăC4,ălaărecomandareaămediculuiădeăspecialitate, ca 
urmareăaămodific riiădatelorăavuteăînăvedereălaăultimaăprotezare. 
    5.2.ăPentruăunăasiguratăseăpotăacordaădou ădispozitiveămedicaleădeăacelaşiătipă(stânga-
dreapta);ătermenulădeăînlocuireăpentruăfiecareădispozitivădinăceleădou ă(stânga-dreapta) 
esteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 
 
    6. Orteze 
    6.1. Pentru coloana vertebral  
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 



|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  1 | Orteze cervicale          | a) colar                   | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) Philadelphia/Minerva    | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | c) Schanz                  | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  2 | Orteze cervicotoracice    |                            | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  3 | Orteze toracice           |                            | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  4 | Orteze toracolombosacrale |                            | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | a) corset Cheneau          | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) corset Boston           | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | c) corset Euroboston       | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | d) corset Hessing          | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | e) corset de hiperextensie | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | f) corset Lyonnais         | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | g) corset de hiperextensie | 12 luni        | 
|    |                           | în 3 puncte pentruăscolioz |ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  5 | Orteze lombosacrale       |                            | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | lombostat                  | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  6 | Orteze sacro-iliace       |                            | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  7 | Orteze                    | a) corset Stagnara         | 2 ani          | 
|    | cervicotoraco-
lombosacrale|____________________________|________________| 
|    |                           | b) corset Milwaukee        | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
 
    Pentruă copiiiă înă vârst ă deă pân ă laă 18ă aniă seă poateă acordaă oă alt ă ortez ă înainteă deă
termenul deăînlocuireăprev zutăînăcol.ăC4,ălaărecomandareaămediculuiădeăspecialitate,ăcaă
urmareăaămodific riiădatelorăavuteăînăvedereălaăultimaăortezare. 
 
    6.2. Pentru membrul superior 



 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  1 | Orteze de deget           |                            | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă2ă|ăOrtezeădeămân ăăăăăăăăăăăă|ăa)ăcuămobilitatea/fixareaăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|    |                           | degetului mare             |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ădinamic ăăăăăăăăăăăăăăăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă3ă|ăOrtezeădeăîncheieturaăăăăă|ăa)ăfix ăăăăăăăă            | 12 luni        | 
|    | mâinii - mân ăăăăăăăăăăăăă|____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ădinamic ăăăăăăăăăăăăăăăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă4ă|ăOrtezeădeăîncheieturaăăăăă|ăfix /mobil ăăăăăăăăăăăăăăăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|    | mâinii - mân ă- deget     |                            |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă5ă|ăOrtezeădeăcotăăăăăăăăăăăăă|ăcuăatel /f r ăatel ăăăăăăăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  6 | Orteze de cot -           |                            | 12 luni        | 
|    | încheietura mâinii - mân ă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă7ă|ăOrtezeădeăum răăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă8ă|ăOrtezeădeăum ră- cot      |                            | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă9ă|ăOrtezeădeăum ră- cot -    | a)ăfix ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|    | încheietura mâinii - mân ă|____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ădinamic ăăăăăăăăăăăăăăăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
 
    6.2.1.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăaniăseăpoateăacordaăoăalt ăortez ăînainteădeă
termenulădeăînlocuireăprev zutăînăcol.ăC4,ălaărecomandareaămediculuiădeăspecialitate, ca 
urmareăaămodific riiădatelorăavuteăînăvedereălaăultimaăortezare. 
    6.2.2.ă Pentruă ună asigurată seă potă acordaă dou ă dispozitiveă medicaleă deă acelaşiă tipă
(stânga-dreapta);ătermenulădeă înlocuireăpentruăfiecareădispozitivădinăceleădou ă(stânga-
dreapta) esteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 
 
    6.3. Pentru membrul inferior 



 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  1 | Orteze de picior          |                            | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă2ă|ăOrtezeăpentruăglezn ă-    |ăfix /mobil ăăăăăăăăăăă     | 12 luni        | 
|    | picior                    |                            |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă3ă|ăOrtezeădeăgenunchiăăăăăăăă|ăa)ăfix ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă12ăluni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ămobil ăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | c) balant                  | 2 ani          | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  4 | Orteze de genunchi -      |                            | 12 luni        | 
|ăăăă|ăglezn ă- picior           |____________________________|________________| 
#M1 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăa)ă***ăAbrogat ăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           |ăb)ă***ăAbrogat ăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
#B 
|    |                           | c) pentru scurtarea        | 2 ani          | 
|    |                           | membrului pelvin           |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă5ă|ăOrtezeădeăşoldăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă12ăluniăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă6ă|ăOrtezeăşoldă- genunchi    |                            | 12 luni        | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă7ă|ăOrtezeădeăşoldă-          |                            | 12 luni        | 
|    | genunchi - glezn ă-       |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăpiciorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăa)ăcoxalgier ă(aparat)ăăăăă|ă2ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) Hessing (aparat)        | 2 ani          | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă8ă|ăOrtezeăpentruăluxa iiădeăă|ăa)ăhamăPavlikăăăăăăăăăăăăăă|ă*ăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |ăşoldăcongenitaleălaăcopiiă|____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ădeăabduc ieăăăăăăăăăăăăă|ă*ăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | c) Dr. Fettwies            | *              | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | d) Dr. Behrens             | *              | 
|    |                           |____________________________|________________| 



|    |                           | e) Becker                  | *              | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | f) Dr. Bernau              | *              | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  9 | Orteze corectoare de      |                            |                | 
|ăăăă|ăstatic ăaăpicioruluiăăăăăă|____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăa)ăsus in toriăplantariăcuă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ănr.ăpân ălaă23ăinclusivăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ăsus in toriăplantariăcuă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           | nr. mai mare de 23,5       |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | c) Pes Var/Valg            | 12 luni        | 
|    |                           |____________________________|________________| 
#M1 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăd)ă***ăAbrogat ăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
 
#B 
    6.3.1.ăPentruăortezeleăcorectoareădeăstatic ăaăpiciorului,ătipurileăa),ăb)ăşiăc)ăseăprescriuă
numai perechi. 
    6.3.2.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăaniăseăpoateăacorda oăalt ăortez ăînainteădeă
termenulădeăînlocuireăprev zutăînăcol.ăC4,ălaărecomandareaămediculuiădeăspecialitate,ăcaă
urmareăaămodific riiădatelorăavuteăînăvedereălaăultimaăortezare. 
    6.3.3.ăOrtezeăpentruăluxa iiădeăşoldăcongenitaleălaăcopiiă(*)ăseăpotăacorda, ori de câte 
oriă esteă nevoie,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă caă urmareă aă modific riiă
datelor avute în vedere la ultima ortezare. 
    6.3.4.ă Pentruă ună asigurată seă potă acordaă dou ă dispozitiveă medicaleă deă acelaşiă tipă
(stânga-dreapta), cu excep iaăcelorăprev zuteălaăpct.ă6.3.1.;ătermenulădeăînlocuireăpentruă
fiecareădispozitivădinăceleădou ă(stânga-dreapta)ăesteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 
 
    7.ăÎnc l minteăortopedic  
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă1ă|ăGheteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăa)ădiformit iăcuănumereăăă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           |ăpân ălaă23ăinclusivăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ădiformit iăcuănumereăăă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           | mai mari de 23,5           |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăc)ăcuăarcăcuănumereăpân ăla|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           | 23 inclusiv                |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | d) cu arc cu numere mai    | 6 luni         | 
|    |                           | mari de 23,5               |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăe)ăamputa iiădeămetatarsăşi|ă6ăluniăăăăăăăăă| 



|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăfalangeăcuănumereăpân ălaăă|ăăăăăăăăăăăăăă  | 
|    |                           | 23 inclusiv                |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăf)ăamputa iiădeămetatarsăşi|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           | falange cu numere mai mari |                | 
|    |                           | de 23,5                    |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           |ăg)ăscurt riăpân ălaă10ăcm,ă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăcuănumereăpân ălaă23ăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           | inclusiv                   |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăh)ăscurt riăpân ălaă10ăcm,ă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           | cu numere mai mari de 23,5 |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăi)ăscurt riăpesteă10ăcm,ăcu|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ănumereăpân ălaă23ăinclusivă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăj)ăscurt riăpesteă10ăcm,ăcu|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           | numere mai mari de 23,5    |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă2ă|ăPantofiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăa)ădiformit iăcuănumereăăă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăpân ălaă23ăinclusivăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăb)ădiformit iăcuănumereăăă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           | mai mari de 23,5           |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           |ăc)ăamputa iiădeămetatarsăşi|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăfalangeăcuănumereăpân ălaăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           | 23 inclusiv                |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăd)ăamputa iiădeămetatarsăşi|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           | falange cu numere mai mari |                | 
|    |                           | de 23,5                    |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăe)ăscurt riăpân ălaă8ăcm,ăă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăcuănumereăpân ălaă23ă      |                | 
|    |                           | inclusiv                   |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăf)ăscurt riăpân ălaă8ăcm,ăă|ă6ăluni         | 
|    |                           | cu numere mai mari de 23,5 |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăg)ăscurt riăpesteă8ăcm,ăcuă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ănumereăpân ălaă23ăinclusivă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăh)ăscurt riăpesteă8ăcm,ăcuă|ă6ăluniăăăăăăăăă| 
|    |                           | numere mai mari de 23,5    |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
 
    7.1.ă Pentruă copiiiă înă vârst ă deă pân ă laă 18ă aniă seă poateă acordaă oă alt ă perecheă deă
înc l minteă înainteă deă termenulă deă înlocuireă prev zută înă col.ă C4,ă laă recomandareaă
mediculuiă deă specialitate,ă caă urmareă aămodific riiă dateloră avuteă înă vedereă laă acordareaă
ultimei perechi. 
    7.2. Se prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi. 
    7.3. Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric. 
 



    8.ăDispozitiveăpentruădeficien eăvizuale 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă1ă|ăLentileăintraoculare*)ăăăă|ăa)ăpentruăcameraăanterioar |ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) pentru camera           |                | 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăposterioar ăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
    *)ăSeăpoateăacordaăoălentil ăintraocular ăpentruăcel laltăochiădup ăcelăpu ină6ăluni. 
 
    9.ăEchipamenteăpentruăoxigenoterapieăşiăventila ieănoninvaziv  
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  1 | Aparat pentru             | concentrator de oxigen     |                | 
|ăăăă|ăadministrareaăcontinu ăcuă|ăăăăăăăăăă                  |                | 
|    | oxigen                    |                            |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă2ă|ăAparatădeăventila ieăăăăăă|ăaparatădeăventila ieăă     |                | 
|ăăăă|ănoninvaziv ăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
    *)ăAparateleăseăacord ănumaiăprinăînchiriere,ăînăcondi iileăprev zute în norme. 
 
#M1 
    10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termen de      | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |            C2             |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  1 | Inhalator salin particule |                            | 2 luni         | 
|    | uscate de sare cu flux de |                            |                | 
|    | aer sau oxigen*)          |                            |                | 



|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  2 | Nebulizator**)            | Nebulizator cu compresor**)| 5 ani          | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
    *)ăSeăacord ăcopiilorăcuăvârstaăpân ălaă5ăaniăcuăbronşit ăastmatiform ăşiăastmăbronşic,ă
înăcondi iileăprev zuteăînănorme. 
    **)ă Seă acord ă copiiloră cuă mucoviscidoz ă cuă vârstaă pân ă laă 18ă ani,ă înă condi iileă
prev zuteăînănorme. 
 
#B 
    11. Dispozitive de mers 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  1 | Baston                    |                            | 3 ani          | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  2 | Baston                    | cu 3/4 picioare            | 3 ani          | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă3ă|ăCârj ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăa)ăcuăsprijinăsubaxilarădin|ăunăanăăăăăăăăăă| 
|    |                           | lemn                       |                | 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) cu sprijin subaxilar    | 3 ani          | 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ămetalic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăc)ăcuăsprijinăpeăantebra ăă|ă3ăaniăăăăăăăăăă| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ămetalic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  4 | Cadru de mers             |                            | 3 ani          | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|  5 | Fotoliuărulantăăăăăăăăăăăă|ăperioad ănedeterminat ăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăa)ăcuăantrenareămanual /ăăă|ă5ăaniăăăăăăăăăă| 
|    |                           |ăelectric ăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) triciclu pentru copii   | 3 ani          | 
|    |                           |____________________________|________________| 
#M1 
|ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăperioad ădeterminat *)ăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
#B 
|    |                           | a) cu antrenareămanual ăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|    |                           |____________________________|________________| 
|    |                           | b) triciclu pentru copii   |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 



#M1 
    *)ăseăacord ăprinăînchiriere. 
 
#B 
    Pentruă ună asigurată seă potă acordaă dou ă dispozitiveă medicaleă deă acelaşiă tipă (stânga-
dreapta)ă dină celeă prev zuteă laă pct.ă 1,ă 2ă şiă 3;ă termenulă deă înlocuireă pentruă fiecareă
dispozitiv din cele dou ă(stânga-dreapta)ăesteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 
 
    12.ăProtez ăextern ădeăsân 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumirea dispozitivului  |            Tipul           | Termenul de    | 
|crt.| medical                   |                            | înlocuire      | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
| C1 |              C2           |              C3            |       C4       | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
|ăă1ă|ăProtez ăextern ădeăsânăşiă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ă3ăaniăăăăăăăăăă| 
|    | accesorii (sutien)        |                            |                | 
|____|___________________________|____________________________|_________
_______| 
 
    Seă acord ă dină anulă 2015ă pentruă femeiă careă auă suferită interven iiă chirurgicaleă - 
mastectomieă total ;ă seă potă acordaă dou ă dispozitiveă medicaleă deă acelaşiă tipă (stânga-
dreapta),ădup ăcaz;ătermenulădeăînlocuireăpentruăfiecareădispozitivădinăceleădou ă(stânga-
dreapta)ăesteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 
 
#M1 
    13. *** Abrogat 
 
#B 
    CAPITOLUL III 
    Pachetulădeăserviciiăpentruăpacien iiădinăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/Spa iuluiă
EconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian ,ătitulariădeăcardăeuropeanădeăasigur riăsocialeă
deăs n tate,ă înăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ăpentruăpacien iiădinăstateleămembreă
aleăUniuniiăEuropene/Spa iuluiăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian ,ăbeneficiariăaiă
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al 
ParlamentuluiăEuropeanăşiăalăConsiliuluiăşiăpentruăpacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaă
încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă
domeniulăs n t ii 
 
    A.ăASISTEN AăMEDICAL ăPRIMAR  
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă deă cardă europeană deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ăbeneficiaz ăînăasisten aămedical ăprimar ă
deăserviciileăprev zuteălaăcap. I lit.ăAăpct.ă1,ăsubpct.ă1.1ăşiă1.2ăşiălaăcap. II lit. A, pct. 1.1, 
subpct. 1.1.2. 
    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului beneficiaz ăînăasisten aămedical ăprimar ădeăserviciileăprev zuteălaăcap. II lit. 
A. 
    3.ăPacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaă încheiatăacorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă
protocoaleă interna ionaleăcuăprevederiă înădomeniulăs n t iiăpotăbeneficia,ădup ăcaz, de 
serviciileămedicaleă prev zuteă laă cap. I lit.ă Aă pct.ă 1ă subpct.ă 1.1ă şiă 1.2ă sauă deă serviciileă



medicaleă prev zuteă laă cap. II lit.ă A,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale. 
 
    B.ăASISTEN AăMEDICAL ăAMBULATORIEăDEăSPECIALITATEă PENTRUăSPECIALIT ILEă
CLINICE 
    1.ă Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateă
acord ă serviciiă medicaleă numaiă peă bazaă biletuluiă deă trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ă
cuă excep iaă situa ieiă înă careă pacien iiă respectiviă beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă
programate,ă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră competenteă dină stateleă
membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică European/Confedera iaă Elve ian .ă
Pachetulădeăserviciiăesteăcelăprev zutălaăcap. II lit. B. 
    2.ă Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă aiă carduluiă europeană deă asigur riă socialeă de 
s n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăînăasisten aă
medical ă ambulatorieă deă specialitateă nuă solicit ă biletă deă trimitereă pentruă acordareaă deă
serviciiămedicaleăînăambulatoriu.ăPachetulădeăserviciiăesteăcelăprev zut la cap. I lit. B pct. 
1ăsubpct.ă1.1ăşiă1.2ăşiălaăcap. II lit. B pct. 1 subpct. 1.2. 
    3.ăPentruăpacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiă
sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă
beneficiaz ădeăserviciiămedicaleăacordateăpeăteritoriulăRomâniei,ăpachetulădeăserviciiăesteă
celăprev zutălaăcap. II lit.ăBăsau,ădup ăcaz,ădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaăcap. I lit. B 
pct.ă1ăsubpct.ă1.1ăşiă1.2,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale.ă
Serviciileă medicaleă prev zuteă laă cap. II lit.ă B,ă seă acord ă numaiă peă bazaă biletuluiă deă
trimitere,ă înă aceleaşiă condi iiă caă persoaneloră asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă
socialeădeăs n tateădinăRomânia. 
 
    C.ă ASISTEN AăMEDICAL ă AMBULATORIEă DEă SPECIALITATEă PENTRUă SPECIALITATEAă
DEăREABILITAREăMEDICAL  
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă deă cardă europeană deă asigur riă socialeă de 
s n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ăbeneficiaz ăînăambulatoriulădeăspecialitateă
pentruăspecialitateaăclinic ăreabilitareămedical ădeăconsulta iileăprev zuteălaăcap. II lit. C 
pct.ă1ăsubpct.ă1.1,ădeveniteănecesareăpeătimpulăşederiiătemporare înăRomâniaăşiăacordateă
pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de 
specialitate. 
    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documentelor europene 
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ă beneficiaz ,ă înă ambulatoriulă deă specialitateă pentruă specialitateaă clinic ă
reabilitareămedical ădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaăcap. II lit. C. Furnizorii de servicii 
medicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăacord ăserviciiămedicaleănumaiă
peă bazaă biletuluiă deă trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă persoaneloră asigurateă înă cadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România,ă cuă excep iaă situa ieiă înă careă
pacien iiă respectiviăbeneficiaz ădeă serviciiămedicaleăprogramateăacordateă cuăautorizareaă
prealabil ă aă institu iiloră competenteă dină stateleămembreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă
EconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian . 
    3.ăPacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaă încheiatăacorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă
protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t iiă beneficiaz ă înă ambulatoriulă
deă specialitateă pentruă specialitateaă clinic ă reabilitareă medical ă deă serviciile medicale 
prev zuteă laă cap. II lit.ă C,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale. 
 



    D.ă ASISTEN AăMEDICAL ă AMBULATORIEă DEă SPECIALITATEă PENTRUă SPECIALITATEAă
MEDICINAăDENTAR  
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă deă cardă europeană deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ăbeneficiaz ăînăambulatoriulădeăspecialitateă
deămedicin ădentar ădeăserviciileămedicaleădeămedicin ădentar ăprev zuteălaăcap. I lit. E, 
deveniteănecesareăpeătimpulăşederiiătemporareăînăRomânia. 
    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europene 
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ă beneficiaz ă înăambulatoriulă deă specialitateădeămedicin ădentar ădeă serviciileă
medicaleădeămedicin ădentar ăprev zuteălaăcap. II lit. D. 
    3.ăPacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaă încheiatăacorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă
protocoaleă interna ionaleăcuăprevederiă înădomeniulăs n t iiăpotăbeneficia,ădup ăcaz,ădeă
serviciileă medicaleă deă medicin ă dentar ă prev zuteă laă cap. II lit. D sau de serviciile 
medicale de medicin ă dentar ă prev zuteă laă cap. I lit.ă E,ă înă condi iileă prev zuteă deă
respectiveleădocumenteăinterna ionale. 
 
    E.ă ASISTEN AăMEDICAL ă AMBULATORIEăDEă SPECIALITATEă PENTRUăSPECIALIT ILEă
PARACLINICE 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă deă cardă europeană deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ăbeneficiaz ăînăambulatoriulădeăspecialitateă
pentruăspecialit ileăparacliniceădeăserviciileămedicaleăprev zute la cap. II lit. E, pe baza 
bileteloră deă trimitereă pentruă investiga iiă medicaleă paracliniceă eliberateă deă mediciiă deă
familie,ărespectivădeămediciiădeăspecialitateădinăspecialit ileăcliniceăpentruăsitua iileăcareă
seă încadreaz ă laă cap. II lit. A pct. 1.1 subpct. 1.1.2, respectiv la cap. II lit. B pct. 1, 
subpct. 1.2. 
    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ăbeneficiaz ăînăambulatoriulădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăparacliniceădeă
serviciileămedicaleăprev zuteă laăcap. II lit.ăE.ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleă înăasisten aă
medical ăambulatorieădeăspecialitateăacord ăserviciiămedicaleănumaiăpeăbazaăbiletuluiădeă
trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă persoaneloră asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă
socialeă deă s n tateă dină România,ă cuă excep iaă situa ieiă înă careă pacien iiă respectiviă
beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă programateă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă
institu iiloră competenteă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaăElve ian . 
    3.ăPacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaă încheiatăacorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă
protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t iiă beneficiaz ă înă ambulatoriulă
deăspecialitateăpentruăspecialit ileăparacliniceădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaăcap. II 
lit.ăE,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 
 
    F.ăASISTEN AăMEDICAL ăSPITALICEASC  
#M2 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă deă cardă europeană deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ăbeneficiaz ădeăserviciileăprev zuteălaăcap. 
I lit.ăC,ăprecumăşiădeăserviciileămedicaleădeăchimioterapieăacordateăînăregimădeăspitalizareă
deăziăprev zuteăînănorme.ăPentruăacesteăserviciiămedicale,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleă
spitaliceştiănuăsolicit ăbiletădeăinternare. 
#B 
    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ăbeneficiaz ăînăasisten aămedical ăspitaliceasc ădeăserviciileăprev zuteălaăcap. 



II lit.ăF.ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăacord ăserviciileămedicaleăprev zuteălaă
cap. II lit.ăFăpeăbazaăbiletuluiădeăinternareăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînă
cadrul sistemului deă asigur riă socialeă deă s n tateă dinăRomânia,ă cuă excep iaă situa ieiă înă
careă pacien iiă respectiviă beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă programate,ă acordateă cuă
autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră competenteă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/dinăSpa iul EconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian . 
    3.ăPacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaă încheiatăacorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă
protocoaleă interna ionaleăcuăprevederiă înădomeniulăs n t iiăpotăbeneficia,ădup ăcaz,ădeă
serviciileămedicaleăprev zuteăla cap. I lit.ăCăsauădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaăcap. II 
lit.ăF,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 
    Serviciileămedicaleăprev zuteălaăcap. II lit.ăFăseăacord ăpeăbazaăbiletuluiădeăinternareăînă
aceleaşiă condi iiă caă persoaneloră asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateădinăRomânia. 
 
    G.ăCONSULTA IIăDEăURGEN ăLAăDOMICILIUăŞIăACTIVIT IăDEăTRANSPORTăSANITARă
NEASISTAT 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă deă cardă europeană deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă carduluiă beneficiaz ă deă serviciileă medicaleă
prev zuteălaăcap. II lit.ăGăpct.ă1ăşiă2,ăsubpct.ă2.1ăşiă2.2. 
    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ăbeneficiaz ădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaăcap. II lit. G. 
    3.ăPacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaă încheiatăacorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă
protocoaleă interna ionaleăcuăprevederiă înădomeniulăs n t iiăpotăbeneficia,ădup ăcaz,ădeă
serviciileămedicaleăprev zuteălaăcap. II lit.ăGăpct.ă1ăşiă2ăsubpct.ă2.1ăşiă2.2ăsauăcap. II lit. 
G,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 
 
    H.ăÎNGRIJIRIăMEDICALEăLAăDOMICILIUăŞIăÎNGRIJIRIăPALIATIVEăLAăDOMICILIU 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ăbeneficiaz ădeăpachetulădeăserviciiămedicaleădeăbaz ăpentruă îngrijiri medicale 
laădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăprev zutălaăcap. II lit. H. 
    2.ăPacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaă încheiatăacorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă
protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t iiă beneficiaz ă deă pachetulă deă
serviciiă medicaleă deă baz ă pentruă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă paliativeă laă
domiciliu,ă prev zută laă cap. II lit.ă H,ă înă condi iileă stabiliteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale. 
 
    I.ăASISTEN AăMEDICAL ăDEăREABILITAREăMEDICAL ăŞIăRECUPERAREăÎNăSANATORIIă
ŞIăPREVENTORII 
    1.ă Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului, furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitareă acord ă serviciileă
medicaleăprev zuteălaăcap. II lit.ăIănumaiăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitere,ăînăaceleaşiăcondi iiă
ca persoanelor asigurate în cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină
România,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăpacien iiărespectiviăbeneficiaz ădeăserviciiămedicaleă
programate,ă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră competenteă dină stateleă
membre ale Uniunii Europene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian . 
    2.ăPentruăpacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiă
sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă
beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă acordateă peă teritoriulă României,ă seă acord ă serviciileă
medicaleă prev zuteă laă cap. II lit.ă I,ă numaiă peă bazaă biletuluiă deă trimitere,ă înă aceleaşiă



condi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădină
România,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 
 
    J.ă MEDICAMENTEă CUă ŞIă F R ă CONTRIBU IEă PERSONAL ă ÎNă TRATAMENTULă
AMBULATORIU 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă deă cardă europeană deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ăbeneficiaz ădeămedicamenteleăprev zuteă
la cap. II lit. J. 
    2.ă Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ăseăacord ămedicamenteăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînăcadrulă
sistemului deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România,ă respectivă medicamenteleă
prev zuteălaăcap. II lit. J. 
    3.ăPentruăpacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiă
sauăprotocoaleăinterna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t iiăseăacord ămedicamenteă
înăaceleaşiă condi iiă caăpersoanelorăasigurateă înăcadrulă sistemuluiădeăasigur riă socialeădeă
s n tateă dinăRomânia,ă respectivămedicamenteleă prev zuteă laă cap. II lit.ă J,ă înă condi iileă
prev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 
 
    K.ăDISPOZITIVEăMEDICALEăDESTINATEăRECUPER RIIă UNORăDEFICIEN EăORGANICEă
SAUăFUNC IONALEăÎNăAMBULATORIU 
    1.ă Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documentelor europene 
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ăseăacord ădispozitiveămedicaleăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînă
cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România,ă respectiv dispozitivele 
prev zuteălaăcap. II lit. K. 
    2.ăPentruăpacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiă
sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t iiă seă acord ă dispozitiveă
medicaleă înă aceleaşiă condi iiă caă persoaneloră asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă
socialeădeăs n tateădinăRomânia,ărespectivădispozitiveămedicaleăprev zuteălaăcap. II lit. K, 
înăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 
 
    ANEXA 2 
 
                              CONTRACTUL-CADRU 
careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă aă medicamenteloră şiă aă
dispozitivelorămedicaleă înă cadrulă sistemuluiă deăasigur riă socialeădeă s n tateăpentruăaniiă
2014 - 2015 
 
    CAPITOLUL I 
    Asisten aămedical ăprimar  
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitate 
 
    ART. 1 
    (1)ă Înă vedereaă intr riiă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăs ăfieăautoriza iăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    b)ăs ăfieăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ă s ă depun ,ă înă vedereaă încheieriiă contractului,ă toateă documenteleă necesareă înă
termenele stabilite pentru contractare. 
    (2)ă Asisten aă medical ă primar ă seă asigur ă deă c treă mediciiă careă auă dreptulă s ă
desf şoareă activitateă caămediciă deă familieă potrivită Legii nr. 95/2006 privind reforma în 



domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cabineteă medicaleă
organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care 
func ioneaz ăînăstructuraăsauăînăcoordonareaăunorăunit iăsanitareăapar inândăministereloră
şiă institu iiloră centraleă cuă re eaă sanitar ă proprie,ă caă furnizoriă deă serviciiă medicale în 
asisten aămedical ăprimar ,ăautoriza iăşiăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
    (3)ă Necesarulă deămediciă deă familieă cuă listeă proprii,ă atâtă pentruămediulă urban,ă câtă şiă
pentruămediulărural,ăprecumăşiănum rulăminimădeăpersoaneăasigurateă înscrise pe listele 
medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de 
serviciiă medicaleă dină asisten aămedical ă primar ,ă cuă excep iaă situa ieiă furnizoriloră careă
func ioneaz ăînăstructuraăsauăînăcoordonareaăunorăunit i sanitareăapar inândăministereloră
şiă institu iiloră centraleă cuă re eaă sanitar ă proprie,ă seă stabilescă peă unit iă administrativ-
teritoriale/zoneă urbaneă deă c treă oă comisieă format ă dină reprezentan iă aiă caseloră deă
asigur riădeăs n tate,ădirec iilorădeăs n tateăpublic ,ăaiăcolegiilorăteritorialeăaleămedicilor,ă
aiă patronatuluiă jude eană alămediciloră deă familieă şiă aiă asocia ieiă profesionaleă jude eneă aă
medicilorădeăfamilie,ăpeăbazaăunorăcriteriiăcareăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiăs n t iiă
şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate.ă Criteriileă aprobateă înă
condi iileălegiiăseăpublic ăpeăpaginaăwebăaăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăşiăaă
caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă respectivă peă paginaăwebă aăMinisteruluiă S n t iiă şiă aă
direc iilorădeăs n tateăpublic .ăLaălucr rileăcomisieiăpoateăparticipa,ăcuărolăconsultativ,ăşiă
unăreprezentantăalăadministra ieiăpubliceălocale,ădup ăcaz. 
    (4)ă Comisiaă pentruă stabilireaă necesaruluiă deă mediciă cuă listeă propriiă şiă aă num ruluiă
minim de persoane asigurate înscriseăpeălistaămediculuiădeăfamilie,ăprev zut ălaăalin.ă(3),ă
seăconstituieăprinăactăadministrativăalăpreşedintelui-directorăgeneralăalăcaseiădeăasigur riă
deăs n tate,ăcaăurmareăaădesemn riiăreprezentan ilorăinstitu iilorămen ionateălaăalin.ă(3)ă
deă c tre conduc toriiă acestora,ă şiă func ioneaz ă înă bazaă unuiă regulament-cadru de 
organizareă şiă func ionareă unitară laă nivelă na ional,ă aprobată prină ordină ală ministruluiă
s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate.ăRegulamentul-cadru 
aprobată înă condi iileă legiiă seă public ă peă paginaă webă aă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă şiă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă respectivă peă paginaăwebă aăMinisteruluiă
S n t iiăşiăaădirec iilorădeăs n tateăpublic . 
    (5)ă Înă localit ileă urbaneă num rulă minim de persoane asigurate înscrise pe listele 
medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, 
esteădeă800,ăcuăexcep iaăzonelorăneacoperiteădinăpunctulădeăvedereăalănum ruluiănecesară
de medici de familie, zone stabiliteădeăcomisiaăprev zut ălaăalin.ă(3). 
    (6)ăPentruămediciiădeăfamilieăalăc rorănum rădeăpersoaneăasigurateăînscriseăpeălisteleă
propriiăseămen ineă timpădeă6ă luniăconsecutiveă laăunănivelămaiămicăcuă20%ădinănum rulă
minim de persoane asigurate înscrise pe lista proprie, stabilit pentru unitatea 
administrativ-teritorial /zonaărespectiv ădeăc treăcomisiaăconstituit ăpotrivităalin.ă(3),ă înă
situa iaăcabinetelorămedicaleă individuale,ă contractulăpoateă înceta,ă înă condi iileă legii,ăprină
denun areă unilateral ă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă s n tate.ă
Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, medicii de familie respectivi 
potă fiă excluşiă dină contractă prină modificareaă acestuia.ă Persoaneleă asigurateă înscriseă peă
listele acestora potă optaăpentruăal iămediciă deă familieă afla iă înă rela ieă contractual ă cuăoă
cas ădeăasigur riădeăs n tate. 
    (7)ăNum rulăminimădeăpersoaneăasigurateăînscriseăpeălisteleămedicilorădeăfamilieăcareă
îşiă desf şoar ă activitateaă înă cabineteă medicaleă careă func ioneaz ă înă structuraă sauă înă
coordonareaăunorăunit iăsanitareăapar inândăministerelorăşiăinstitu iilorăcentraleăcuăre eaă
sanitar ă proprieă seă stabileşteă prină normeleă propriiă deă aplicareă aă prezentuluiă contract-
cadru,ăadaptateălaăspecificulăorganiz riiăasisten eiămedicale. 
    (8)ă Pentruă asigurareaă calit iiă asisten eiă medicale,ă num rulă maximă deă persoaneă
înscriseă peă listaă mediculuiă deă familieă esteă deă 2.200.ă Condi iileă acord riiă şiă decont riiă
serviciilor medicale se stabilesc prin norme. 
    (9)ăNum rulăoptimăde persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de 
vedereăalăasigur riiăunorăserviciiădeăcalitateălaănivelulăasisten eiămedicaleăprimare,ăcareăseă
ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-
teritorial /zon ăurban ,ăesteădeă1.800. 



    (10)ă Cabineteleă medicaleă aflateă înă contractă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră
func ionaăcuăminimumăunăasistentămedical/sor ămedical /moaş ,ă indiferentădeănum rulă
deăasigura iăînscrişiăpeălist . 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale 
 
    ART. 2 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădintreăfurnizorulădeăserviciiămedicaleăşiă
casaă deă asigur riă deă s n tateă seă încheieă deă c treă reprezentantulă legal pe baza 
urm toarelorădocumente: 
    a)ădovadaădeăevaluareăaă furnizorului,ăprecumăşiăaăpunctuluiădeă lucruăsecundar,ădup ă
caz,ă valabil ă laă dataă încheieriiă contractului,ă cuă obliga iaă furnizoruluiă deă aă oă reînnoiă peă
toat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    b)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatuluiăsauălaăbanc ,ăpotrivitălegii; 
    c)ăcodulădeăînregistrareăfiscal ă- codul unic de înregistrare sau codul numeric personal 
- copiaăbuletinului/c r iiădeăidentitate,ădup ăcaz; 
    d)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
laădataă încheieriiă contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    e)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareă
îşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieă
înregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia,ăvalabil  la data încheierii 
contractului;ă furnizorulă areă obliga iaă deă aă func ionaă cuă personalulă asigurată pentruă
r spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    f)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFondăpentruăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumă
şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă ceiă careă auă aceast ă obliga ieă
legal ,ăefectuat ăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareăşiăcareătrebuieăprezentat ăcaseiă
deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă a perioadei de contractare 
comunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ă cererea/solicitareaă pentruă intrareă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    h) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic, 
valabilălaădataăîncheieriiăcontractuluiăşiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    i)ă certificatulă deă membruă ală Ordinuluiă Asisten iloră Medicaliă Generalişti,ă Moaşeloră şiă
Asisten iloră Medicaliă dină Româniaă (OAMGMAMR)ă pentruă asistentulă medical/sor ă
medical /moaş ă valabilă laă dataă încheieriiă contractuluiă şiă peă toat ă perioadaă derul riiă
contractului; 
    j)ăcopieăaădocumentuluiăcareăatest ăgradulăprofesionalăpentruămedici; 
    k) copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitarăîşiăexercit ăprofesia la 
furnizor; 
    l)ăprogramulădeăactivitateăalăcabinetuluiăşiăalăpunctuluiădeălucru/punctuluiăsecundarădeă
lucru; 
    m)ăprogramulădeăactivitateăalămedicilorăşiăalăpersonaluluiămedico-sanitar; 
    n) lista, în format electronic, cu persoanele înscrise pentru medicii nou-veni iăşiăpentruă
mediciiă careă auă fostă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă anulă
precedent;ă furnizorulăprezint ă listaă cuprinzândăpersoaneleă înscriseă laămediculădeă familieă
titular, în cazul cabinetelor medicale individuale,ăşiălisteleăcuprinzândăpersoaneleăînscriseă
la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal încheie contract de furnizare 
de servicii medicale, în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale; 
    o)ădeclara ieăpeăpropriaăr spundereăprivindăcorectitudineaălisteiăpersoanelorăînscriseălaă
momentulă încet riiă termenuluiă deă valabilitateă aă contractuluiă anterior,ă dină punctulă deă
vedereăalăconformit iiăşiăvalabilit iiăacesteia;ămodelulăunicădeădeclara ieăesteăprev zutăînă
norme; 
    p)ă listaă înă formată electronică aă bolnaviloră cuă afec iuniă croniceă conformă eviden eiă
organizate la nivelul cabinetului. 
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    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentru conformitate prin sintagma "conform cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legală ală
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmiseălaăîncheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
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    SEC IUNEAăaă3-a 
    Obliga iileăşiădrepturileăfurnizorilorădeăserviciiămedicale 
 
    ART. 3 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ă înăconformitateăcuă
prevederile legale în vigoare; 
    b)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaăobliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăşiăaleă
asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiă
persoaneă beneficiareă aleă pachetuluiă minimal,ă precumă şiă intimitatea şiă demnitateaă
acestora;ăs ăasigureăsecuritateaăînăprocesulădeătransmitereăaătuturorădatelorăcuăcaracteră
personal; 
    d)ăs ăfacturezeălunar,ă înăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
activitateaărealizat ăconformăcontractelorădeă furnizare de servicii medicale; factura este 
înso it ădeădocumenteleăjustificativeăprivindăactivit ileărealizateăînămodădistinct,ăconformă
prevederilor prezentului contract-cadruă şiă aleă normeloră deă aplicareă aă acestuia,ă atâtă peă
suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ,ăfacturaăşiă
documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă
desf şur riiă activit iiă înă asisten aămedical ,ă potrivită formulareloră deă raportareă stabiliteă
conformăreglement rilorălegaleăînăvigoare;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ă
extins ,ăraportareaăseăfaceănumai în format electronic; 
    f)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- bilet de trimitere 
c treă alteă specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă conformă prevederiloră acteloră normativeă
referitoareălaăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăşiăs ăleăeliberezeăcaăoăconsecin ă
aăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulăcontractuluiă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăelectroniceă- bilet de 
trimitereă c treă alteă specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă deă laă dataă laă careă acesteaă seă
implementeaz ;ă biletulă deă trimitereă înă vedereaă intern riiă seă elibereaz ă pentruă cazurileă
careă nuă potă fiă diagnosticate,ă investigateă şiă tratateă înă ambulatoriu;ă pentruă urgen eleă
medico-chirurgicaleă şiă pentruă bolileă cuă poten ială endemoepidemică prezentateă laă nivelulă
cabinetuluiăpentruăcareăseăconsider ănecesar ăinternareaădeăurgen ,ămediculădeăfamilieă
elibereaz ăoăscrisoareămedical ăînăacestăsens; 
    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeă
s n tate,ă respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuă regimăspecialăşiăpeă
cele tipizate; 
    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
bazaă unuiă formulară ală c ruiă modelă esteă prev zută înă norme,ă programă asumată prină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    j)ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condi iileăcareăauăstatălaăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînă



maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă
permanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    k)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemulă
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
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    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateă
şiă s ă îlă elibereze,ă caă oă consecin ă aă actuluiă medicală propriu,ă numaiă pentruă serviciileă
medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă
utilizareaă formularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteă formularăcuă regimăspecialăunică
peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope;ă s ă
asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă prescrip ieă medical ă pentruă prescriereaă
substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă deă laă dataă deă laă careă acestaă seă
implementeaz ;ăs ă furnizezeătratamentul,ăcuărespectareaăprevederiloră legaleă înăvigoare,ă
şiă s ă prescrieă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă deă careă beneficiaz ă
asigura ii,ă corespunz toareă denumiriloră comuneă interna ionaleă aprobateă prină hot râreă aă
Guvernului,ă informândă înă prealabilă asiguratulă despreă tipurileă şiă efecteleă terapeuticeă aleă
medicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 
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    m)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă biletă deă trimitereă pentruă investiga iiă
paraclinice,ă careă esteă formulară cuă regimă specială unică peă ar ,ă şiă s ă recomandeă
investiga iileăparacliniceăînăconcordan ăcuădiagnosticul,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicală
propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de 
asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă biletă deă trimitereă
pentruăinvestiga iiăparaclinice,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 
    n)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăurgen ămedico-chirurgical ,ăoriă
deăcâteăoriăseăsolicit ăînătimpulăprogramuluiădeălucru,ăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot riloră
existente; 
    o)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura iloră f r ă nicioă discriminare,ă
folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
    p)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    q)ă s ă afişezeă într-ună locă vizibilă programulă deă lucru,ă numeleă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontact ale acesteia: 
adres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb; 
    r)ăs ăasigureăeliberareaăactelorămedicale,ăînăcondi iileăstabiliteăînăhot râreăşiăînănorme; 
    s)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontareaătratamentuluiă
în cazul unorăafec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 
    ş)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportareăînătimpăreal,ăîncepândăcuădataălaăcareăacestaăvaăfiă
pusăînăfunc iune; 
    t)ăs ăasigureăacordareaădeăasisten ămedical ănecesar ătitularilorăcarduluiăeuropeanădeă
asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise 
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateă
înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România;ă s ă acordeă asisten ă
medical ă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sau protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă
prev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 
    )ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseă
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor; 
    u)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă prev zuteă înă pacheteleă deă serviciiă
medicale; 
    v)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
deăs n tateă - biletădeă trimitereă c treăalteăspecialit iă sauă înăvedereaă intern rii,ăbiletădeă
trimitere pentruă investiga iileă paracliniceă şiă prescrip iaă medical ă electronic ă pentruă



medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,ăcuătoateădateleă
peă careăacesteaă trebuieă s ă leă cuprind ă conformăprevederiloră legaleă înă vigoare.ă Înă cazulă
nerespect riiăacesteiăobliga ii,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateărecupereaz ădeălaăfurnizoriă
contravaloareaă serviciiloră medicaleă recomandate/medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă prescrise,ă ceă auă fostă efectuate/eliberateă deă al iă furnizoriă înă bazaă acestor 
formulareă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă dină Fond;ă s ă completezeă
formulareleă electroniceă men ionateă anterior,ă deă laă dataă laă careă acesteaă seă
implementeaz ; 
    w)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privind 
modalit ileădeăprescriereăaămedicamentelor,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    x)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovadaădeăevaluareăaă
furnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentru furnizor, 
dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 
    y)ă s ă completezeă dosarulă electronică deă s n tateă ală pacientului,ă deă laă dataă
implement riiăacestuia; 
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    z)ăs ănuăîncasezeăsumeăpentruăserviciileămedicaleăfurnizateăprev zuteăînăpacheteleădeă
serviciiă decontateă dină Fondă şiă pentruă acteleă administrative,ă inclusivă celeă necesareă
acord riiăserviciilorămedicale,ăpentruăcareănuăesteăstabilit ăoăreglementareăînăacestăsens; 
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    aa)ăs ăacordeăserviciiăprev zuteăînăpachetulăminimalădeăserviciiăşiăpachetulădeăserviciiă
deăbaz ,ăînălimitaăcompeten eiăprofesionale,ăcomunicândăcaselorădeăasigur riădeăs n tateă
dateleădeăidentificareăaăpersoanelorăc roraăliăs-au acordat serviciile medicale; 
    ab)ă s ă actualizezeă listaă proprieă cuprinzândă persoaneleă înscriseă oriă deă câteă oriă apară
modific riă înă cuprinsulă acesteia,ă înă func ieă deă mişcareaă lunar ,ă comunicândă acesteă
modific riă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă s ă actualizezeă listaă proprie în 
func ieădeăcomunic rileătransmiseădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
    ac)ăs ă înscrieădinăoficiuăcopiiiă careănuăauă fostă înscrişiăpeă listaăunuiămedicădeă familie,ă
odat ăcuăprimaăconsulta ieăaăcopiluluiăbolnavăînălocalitateaădeădomiciliuăsau,ădup ăcaz,ădeă
reşedin ăaăacestuia.ăNou-n scutulăvaăfiăînscrisăpeălistaămediculuiădeăfamilieăcareăaăîngrijită
gravida,ă imediată dup ănaştereaă copilului,ă dac ă p rin iiă nuă auă alt ă op iuneă exprimat ă înă
scris; înscrierea nou-n scutuluiăvaăfiăefectuat ăînăaplica iaăinformatic ăaămediculuiăşiăvaăfiă
transmis ăînăsistemulăinformaticăunicăintegratăodat ăcuăînscriereaăpeălistaăproprieăînăcazulă
medicilorăcareăutilizeaz ăsemn turaăelectronic ; 
    ad)ăs ă înscrieăpeă listaăproprieăgravideleăşiă lehuzeleăneînscriseăpeă listaăunui medic de 
familie,ă laă primaă consulta ieă înă localitateaă deă domiciliuă sau,ă dup ă caz,ă deă reşedin ă aă
acestora; 
    ae)ă s ă nuă refuzeă înscriereaă peă list ă aă copiilor,ă laă solicitareaă p rin iloră sauă aă
apar in toriloră legali,ă şiă niciă înscriereaă persoaneloră dină statele membre ale Uniunii 
Europene/dină Spa iulă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004; 
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    af)ăs ărespecteădreptulăasiguratuluiădeăa-şiăschimbaămediculădeăfamilieădup ăexpirareaă
aăcelăpu ină6ăluniădeălaădataăînscrieriiăpeălistaăacestuia;ăînăsitua iaăînăcareănuăseărespect ă
aceast ă obliga ie,ă laă sesizareaă asiguratului,ă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă
furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea 
listeiă mediculuiă deă familieă deă laă careă asiguratulă doreşteă s ă plece,ă prină eliminareaă
asiguratuluiă deă peă list .ă Schimbareaă mediculuiă deă familieă seă faceă peă bazaă carduluiă
na ionalădeăasigur riă socialeădeăs n tateă şiăaă cererii de înscriere prin transfer, conform 
modeluluiă şiă condi iiloră prev zuteă înănorme.ăPentruăpersoaneleăc roraănuă le-a fost emis 
cardulăsauăcareădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin ărefuz ăcardulăna ionalăsauăpentruă
persoaneleăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicat,ăprecumăşiăpentruăcopiiădeă0ă- 18 
ani schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer. 
    Asiguratulăîşiăpoateăschimbaămediculădeăfamilieăînainteaăexpir riiătermenuluiădeă6ăluni,ă
înăurm toareleăsitua ii:ădecesulămediculuiăpeălistaăc ruiaăseăafl ăînscris,ămediculădeăfamilieă



nuăseămaiăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiăînăsitua iaăînăcareă
aăfostăpreluatăpraxisulămediculuiădeăfamilieăpeălistaăc ruiaăseăaflaăînscris; 
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    ag)ă s ă prescrieă medicamenteă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ă şi,ă dup ă caz,ă uneleă
materialeă sanitare,ă precumă şiă investiga iiă paracliniceă numaiă caă oă consecin ă aă actuluiă
medicalăpropriu.ăExcep ieăfacăsitua iileăînăcareăpacientulăurmeaz ăoăschem ădeătratamentă
stabilit ăpentruăoăperioad ămaiămareădeă30ădeăzileăcalendaristice,ăini iat ădeăc treămediculă
deăspecialitateăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăbazaăuneiărela iiăcontractualeăcuăcasaădeă
asigur riă deă s n tate,ă prină prescriereaă primeiă re eteă pentruă medicamenteă cu sauă f r ă
contribu ieăpersonal ăşi,ădup ăcaz,ăpentruăuneleămaterialeăsanitare,ăprecumăşiăsitua iileăînă
careămediculădeăfamilieăprescrieămedicamenteălaărecomandareaămediculuiădeămedicin ăaă
muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu,ăprecumăşiămediculă
deămedicinaămunciiăsuntăobliga iăs ăcomuniceărecomand rileăformulate,ăfolosindăexclusivă
formularulătipizatădeăscrisoareămedical ,ăiarălaăexternareaădinăspitalărecomand rileăvorăfiă
comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoareămedical ăsauăbiletulădeăieşireădină
spital,ăcuăobliga iaăcaăacestaăs ăcon in ăexplicitătoateăelementeleăprev zuteăînăscrisoareaă
medical .ă Înăsitua iaă înăcareă înăscrisoareaămedical /biletulădeă ieşireădinăspitalănuăexist ă
men iuneaăprivindăeliberareaăprescrip ieiămedicale,ălaăexternareaădinăspitalăsauăcaăurmareă
a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie 
poateă prescrieă medicamenteleă prev zuteă înă scrisoareaă medical /biletulă deă ieşireă dină
spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea 
medical ăcareănuărespect ămodelulăprev zutăînănormeăşi/sauăesteăeliberat ădeămediciăcareă
nuă desf şoar ă activitateă înă rela ieă contractual /conven ieă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate.ă Modelulă formularului tipizată deă scrisoareă medical ă esteă stabilită prină norme.ă
Pentruă persoaneleă careă seă încadreaz ă înă Programulă pentruă compensareaă înă procentă deă
90%ăaăpre uluiădeăreferin ăalămedicamentelorăacordateăpensionarilorăcuăvenituriărealizateă
numaiă dină pensiiă deă pân ă laă 700ă lei/lun ,ă mediculă deă familieă prescrieă medicamenteleă
recomandateădeăc treăal iămediciăafla iă înă rela ieăcontractual ă cuăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateănumaiădac ăacesteaăauăfostăcomunicateăpeăbazaăscrisoriiămedicale;ăînăsitua iaăînă
care medicul de familieă prescrieă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă laă
recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine 
exclusivămedicului/medicilorăcareăa/auăindicatătratamentulăprinăscrisoareămedical . 
    Înăsitua iaăîn careăunăasigurat,ăcuăoăboal ăcronic ăconfirmat ăînscrisăpeălistaăproprieădeă
asigura iă aă unuiămedică deă familie,ă esteă internată înă regimă deă spitalizareă continu ă într-o 
sec ieădeăacu i/sec ieădeăcroniciă înăcadrulăuneiăunit iăsanitareăcuăpaturiăaflateă înărela ieă
contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ămediculădeăfamilieăpoateăeliberaăprescrip ieă
medical ă pentruă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă dină programeleă na ionaleă deă
s n tate,ă pentruă medicamenteleă aferenteă boliloră pentruă careă esteă necesar ă aprobarea 
comisiilorădeă laănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riădeă
s n tate,ăprecumăşiăpentruămedicamenteleăaferenteăafec iunilorăcronice,ăalteleădecâtăceleă
cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare,ă înă condi iileă
prezent riiăunuiădocumentăeliberatădeăspital,ă c ăasiguratulăesteă internat,ăală c ruiămodelă
esteăstabilităprinănormeăşiăcuărespectareaăcondi iilorădeăprescriereădeămedicamenteăpentruă
bolile cronice; 
    ah)ăs ărecomandeădispozitiveămedicaleădeăprotezareăstomiiăşiăincontinen ăurinar ,ăcuă
excep iaă cateteruluiă urinar,ă numaiă caă urmareă aă scrisoriiămedicale/biletuluiă deă ieşireă dină
spitalăcomunicatădeăc treămediculădeăspecialitateăcareă îşiădesf şoar ăactivitateaă înăbazaă
uneiă rela iiă contractualeă cu casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă condi iileă prev zuteă înă
norme; 
    ai)ăs ăîntocmeasc ăbiletădeătrimitereăc treăsociet iădeăturismăbalnearăşiădeărecuperareă
şiă s ă consemnezeă înă acestă biletă sauă s ă ataşeze,ă înă copie,ă rezultateleă investiga iiloră
efectuate înă regimă ambulatoriu,ă precumă şiă dataă laă careă auă fostă efectuate,ă pentruă
completareaătablouluiăclinicăalăpacientuluiăpentruăcareăfaceătrimiterea;ăînăsitua iaăataş riiă
laă biletulă deă trimitereă aă rezultateloră investiga iilor,ă mediculă vaă men ionaă peă biletulă deă
trimitereă c ă aă anexată rezultateleă investiga iiloră şiă vaă informaă asiguratulă asupraă
obligativit iiădeăaăleăprezentaămediculuiăc ruiaăurmeaz ăs ăiăseăadreseze; 



    aj)ă s ă organizezeă laă nivelulă cabinetuluiă eviden aă bolnaviloră cuă afec iuniă croniceă şiă s ă
raportezeă înă formată electronică aceast ă eviden ă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă atâtă laă
contractare - lista,ă câtă şiă modific rileă ulterioareă privindă mişcareaă lunar ă aă bolnaviloră
cronici.ăCondi iileădesf şur riiăacesteiăactivit iăşiălistaăafec iunilorăcroniceăseăstabilesc prin 
norme; 
    ak)ă înă cazulă încet rii/rezilieriiă contractului/conven iei,ă respectivă ală excluderiiă
medicului/mediciloră dină contractul/conven iaă încheiat/încheiat ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiămedicaleă dină asisten aămedical ă primar ă suntă obliga iă s ă
anun eă caseleă deă asigur riă deă s n tateă referitoră laă predareaă documenteloră medicale,ă
conformă prevederiloră legaleă înă vigoare,ă c treă mediciiă deă familieă pentruă careă auă optată
persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/mediciloră şiă careănuă seămaiă afl ă înă
rela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    al)ă s ă întocmeasc ă listeă deă prioritateă pentruă serviciileă medicaleă programabile,ă dac ă
este cazul; 
    am)ă s ă recomandeă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu,ă conform prevederilor 
legale în vigoare; 
#M1 
    an)ăs ăsolicite,ăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeă
s n tate,ă acestă document/adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
şiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale;ăserviciileămedicaleădinăpachetulă
deă baz ă acordateă înă alteă condi ii decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă
furnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
#B 
    ao)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă
prescrip iaă medical ă electronic ă off-line pentru medicamente cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă cuă respectareaă tuturoră prevederiloră legaleă înă
vigoare;ă asumareaă prescrip ieiă electroniceă deă c treă mediciiă prescriptoriă seă faceă prină
semn tur ăelectronic ăextins ăpotrivitădispozi iilorăLegii nr. 455/2001 privindăsemn turaă
electronic .ă Înă situa iaă înă careă mediciiă prescriptoriă nuă de ină semn tur ă electronic ,ă
prescrip iaămedical ăseăvaălistaăpeăsuportăhârtieăşiăvaăfiăcompletat ăşiăsemnat ădeămediculă
prescriptorăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
    ap)ă s ă introduc ă înă sistemulă informatică toateă prescrip iileă medicaleă electroniceă
prescrise off-line în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii; 
#M1 
    aq)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
dinăplatformaă informatic ăaăasigur rilorădeă s n tate;ă înăsitua iiă justificateă înăcareănuăseă
poateă realizaă comunica iaă cuă sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; 
asumareaăserviciilorămedicaleăacordateăseăfaceăprinăsemn tur ăelectronic ăextins ăpotrivită
dispozi iiloră Legii nr. 455/2001,ă republicat .ă Serviciileă medicaleă înregistrateă off-line se 
transmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeăs n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaă
momentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciile acordate în luna pentru care se 
faceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateă înăalteăcondi iiădecâtă
celeămen ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tate;ă prevederileă suntă valabileă şiă înă situa iileă înă careă seă utilizeaz ă adeverin aă deă
asiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ională
dinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteă laăart. 212 alin. (1) 
dină Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă
c roraănuăle-aăfostăemisăcardulăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale. 
#B 
    ART. 4 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleăauăurm toareleădrepturi: 



    a)ă s ă primeasc ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă facturiiă înso iteă deă
documenteăjustificative,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ă
contravaloareaăserviciilorămedicaleăcontractate,ăefectuate,ăraportateăşiăvalidate; 
    b)ăs ăfieă informa iădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireă laăcondi iileădeă
contractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riă
deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă survenite ca urmare a 
apari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcareănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateădinăFond,ăconformăprevederilor legale în vigoare; 
    d)ăs ănegocieze,ă înăcalitateădeăparteăcontractant ,ăclauzeăsuplimentareă laăcontracteleă
încheiateă cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limitaăprevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    e)ă s ă primeasc ă dină parteaă caseloră deă asigur riă deă s n tateă motivarea,ă înă formată
electronic,ăcuăprivireălaăerorileădeăraportareăşiărefuzulădecont riiăanumitorăservicii. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 5 
    Înă rela iileă contractualeă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteănumaiăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăautoriza iăşiăevalua iăşiă
s ă fac ă publiceă înă termenă deă maximumă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă
contractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ă listaă
nominal ăaăacestoraăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ă list ă înă func ieădeămodific rileă
ap rute,ă înătermenădeămaximumă5ăzileă lucr toareădeă laădataăoper riiăacestora,ăconform 
legii; 
    b)ăs ădecontezeă furnizorilorădeăserviciiămedicale,ă laă termeneleăprev zuteă înăcontract,ă
peăbazaăfacturiiăînso iteădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiă
înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă
contravaloareaă serviciilorămedicaleă contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validate;ă pentruă
furnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ,ăraportareaăînăvedereaădecont riiăseăfaceă
numai în format electronic; 
    c)ăs ă informezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireă laăcondi iileădeăcontractareăaă
serviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
precumăşiălaăeventualeleămodific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiă
acteă normative,ă prină publicareă peă paginaă webă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate;ă s ă
informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, 
precumă şiă despreă acordurile,ă în elegerile,ă conven iileă sauă protocoaleleă interna ionale cu 
prevederiă înădomeniulă s n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin.ă (1)ă dină hot râreă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileădeăacordareăaăserviciilorămedicaleăşiă
cuăprivireălaăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulădeăacordareăaăacestora,ăprinăintermediulă
paginiiă webă aă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă prină e-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 
    e)ăs ăacordeăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăsumeăcareăs ă in ăseamaăşiădeăcondi iileă
deădesf şurareăaăactivit iiă înă zoneă izolate,ă înă condi iiă greleă şiă foarteăgrele,ăpentruă careă
sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
    f)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare 
furnizoriloră deă serviciiă medicaleă sau,ă dup ă caz,ă s ă leă comuniceă acestoraă noteleă deă
constatare întocmite în termen de maximum oă ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă
controlului;ăînăcazulăînăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ă



zileă calendaristiceă deă laă dataă primiriiă raportuluiă deă controlă deă laă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tateălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicale sumele reprezentând 
contravaloareaă acestoră servicii,ă precumă şiă contravaloareaă unoră serviciiă medicale,ă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ămaterialeăsanitare,ădispozitiveămedicaleăşiă
îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative, acordate deăal iă furnizoriă afla iă înă rela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă bazaă bileteloră deă
trimitere/recomand riloră medicaleă şi/sauă prescrip iiloră medicaleă eliberateă deă c treă
aceştia,ă înă situa iaă înă careă nuă auă fostă îndepliniteă condi iileă pentruă caă asigura iiă s ă
beneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiăbiletelorădeătrimitere,ăprescrip iilorămedicaleă
şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă conformă prevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    h)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudineă
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    i)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivareaă cuă privireă laă erorile de 
raportareă şiă refuzulă decont riiă anumitoră servicii;ă s ă comuniceă înă formată electronică
furnizorilor,ă cuă ocaziaă regulariz riloră trimestriale,ă motivareaă sumeloră decontate;ă înă
situa iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunorăserviciiăaăfost nejustificat, 
sumele neachitate se vor regulariza; 
    j)ă s ă actualizezeă înă formată electronică - SIUI, la începutul contractului anual, lista 
persoanelorăasigurateăînscriseăpeălist ,ăiarălunar,ăînăvedereaăactualiz riiălistelorăproprii,ăs ă
actualizeze în format electronic - SIUI lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc 
condi iileădeăasiguratăşiăpersoaneleănou-asigurateăintrateăpeălist ,ăînăcondi iileălegii; 
    k)ăs ăfac ăpublic ăvaloareaădefinitiv ăaăpunctuluiăperăcapitaăşiăpeăserviciu,ărezultat ăînă
urmaăregulariz riiătrimestriale,ăvalorileăfondurilorăaprobateăînătrimestrulărespectivăpentruă
plataăpunctelorăperăcapitaăşiăperăserviciu,ăprinăafişareăatâtălaăsediulăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate,ăcâtăşiăpeăpaginaăelectronic ăaăacestora,ăîncepândăcuăziuaăurm toareătransmiteriiă
acesteiaă deă c treăCasaăNa ional ă deăAsigur riă deăS n tate,ă precumă şiă num rulă totală laă
nivelăna ionalădeăpuncteărealizateătrimestrial,ăatâtăperăcapita,ăcâtăşiăpeăserviciu,ăafişatăpeă
paginaăwebăaăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
    l)ăs ă in ăeviden aădistinct ăaăpersoanelorădeăpeălisteleămedicilorădeăfamilieăcuăcareăauă
încheiateăcontracteădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînăfunc ieădeăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateă laă careă aceştiaă seă afl ă înă eviden .ă Pentruă asigura iiă care seă afl ă înă eviden aă
Caseiă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă
Autorit iiă Judec toreştiă şiă careă suntă înscrişiă peă listeleă mediciloră deă familieă careă auă
contracteă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă jude eneă sauă aă municipiuluiă Bucureşti,ă
confirmareaă calit iiă deă asigurată seă faceă deă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă
Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă peă baz ă deă tabelă
centralizatoră transmisă lunar,ă atâtă peă suportă hârtie,ă câtă şiă înă format electronic. Pentru 
persoaneleăbeneficiareăaleăpachetelorădeăserviciiămedicaleăcareăseăafl ăînăeviden aăcaseloră
deăasigur riă deă s n tateă jude eneă sauăaămunicipiuluiăBucureştiă şiă careă suntă înscriseăpeă
listeleămedicilorădeăfamilieăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaă
Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă confirmareaă
dreptuluiă deăasigurareă seă faceădeă c treă caseleădeăasigur riă deă s n tateă jude eneă sauăaă
municipiuluiă Bucureşti,ă peă baz ă de tabel centralizator transmis lunar, atât pe suport 
hârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic; 
    m)ă s ă contracteze,ă respectivă s ă decontezeă dină fondulă alocată asisten eiă medicaleă
paraclinice,ă contravaloareaă investiga iiloră medicaleă paracliniceă numaiă dac ă medicii de 
familieă auă înă dotareaă cabinetuluiă aparaturaămedical ă corespunz toareă pentruă realizareaă
acestoraăşiăauăcompeten aălegal ănecesar ,ădup ăcaz; 
    n)ăs ămonitorizezeăperioadeleădeăabsen ăaămedicilorădeăfamilieăpentruăcareăînlocuireaă
seă asigur ă peă baz ă de reciprocitateă pentruă perioadaă cumulat ă deămaximumă60ă deă zileă
calendaristice pe an; 
    o)ă s ă aduc ă laă cunoştin aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă cuă careă seă afl ă înă rela ieă
contractual ă numeleă şiă codulă deă paraf ă aleă mediciloră careă nuă maiă suntă înă rela ieă
contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 



    p)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăpersoanelorăînscriseăpeălisteleămedicilorădeăfamilie,ăcaăurmareă
aă puneriiă înă aplicareă aă reglement riloră prev zuteă laă art. 12 alin. (1) - (3)ă dină hot râreă
posibilitatea de a opta pentruă înscriereaăpeă listeleăaltorămediciă deă familieă şiă s ăpun ă laă
dispozi iaă acestoraă listaă mediciloră deă familieă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă aă cabineteloră medicaleă înă careă aceştiaă îşiă desf şoar ă
activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Condi iiăspecifice 
 
    ART. 6 
    (1)ă Furnizorul,ă prină reprezentantulă s uă legal,ă indiferentă deă formaă saă deă organizare,ă
încheieăpentruămediciiădeă familieăpeă careă îiă reprezint ă contractă cuă casaădeăasigur riă deă
s n tateăînăaăc reiăraz ăadministrativ-teritorial ăîşiăareăsediulăcabinetulămedical sau cu o 
cas ădeăasigur riă deă s n tateă limitrof ă oriă cuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ă
OrdiniiăPublice,ăSiguran eiăNa ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti,ădup ăcaz. 
    (2)ăUnămedicădeă familieă figureaz ă într-un singur contract al unui furnizor de servicii 
medicaleădinăasisten aămedical ăprimar ăşiăseăpoateăreg siăînăcontractăcuăoăsingur ăcas ă
deăasigur riădeăs n tate. 
    (3)ăÎnăcadrulărela ieiăcontractualeăcuăoăcas ădeăasigur riădeăs n tate,ăpotrivităalin.ă(2),ă
furnizorul de servicii medicaleăînăasisten ămedical ăprimar ăîncheieăunăsingurăcontract. 
    (4)ă Furnizoriiă deă serviciiămedicaleă înă asisten aămedical ă primar ,ă careă auă autoriza ieă
necesar ă efectu riiă serviciiloră medicaleă paracliniceă - ecografieă general ă - abdomenă şiă
pelvisăeliberat  deăMinisterulăS n t iiăşiăColegiulăMedicilorădinăRomânia,ăpotăcontractaăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăserviciiămedicaleăparacliniceă- ecografii generale - abdomen 
şiăpelvisă- din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, încheind în acest sens un act 
adi ionalălaăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ,ăînă
condi iileăstabiliteăprinănorme. 
#M1 
    (5)ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ăpotăcontractaăcuăcasaă
deă asigur riă deă s n tateă servicii medicale paraclinice - efectuare EKG pentru 
monitorizareaă boliloră cardiovasculareă confirmateă şi/sauă spirometrieă - din fondul alocat 
serviciilorămedicaleă paraclinice,ă încheindă înă acestă sensăună actă adi ională laă contractulă deă
furnizare de servicii medicaleă înă asisten aămedical ă primar ,ă înă condi iileă stabiliteă prină
norme.ă Înă situa iaă înă careă nuă esteă respectat ă condi iaă deă efectuareă aă EKGă pentruă
monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate, contravaloarea serviciilor decontate se 
recupereaz ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 
#B 
    ART. 7 
    Furnizoriiădeăserviciiămedicaleădinăasisten aămedical ăprimar ăacord ăserviciiămedicaleă
înăcadrulăprogramuluiădeălucruăstabilitădeăc treăaceştia,ăcuărespectareaăprevederilorălegaleă
în vigoare. 
    ART. 8 
    Programulă deă activitateă s pt mânală ală cabinetuluiă medicală individual,ă precumă şiă ală
fiec ruiămedicădeăfamilieăcuă list ăproprieăcareă îşiădesf şoar ăactivitateaă înăalteă formeădeă
organizareă aă cabinetelorămedicale,ă organizată înă func ieă deă condi iileă specifice dină zon ,ă
trebuieăs ăasigureăminimumă35ădeăoreăpeăs pt mân ,ărepartizareaăacestuiaăpeăzileăşiăoreă
fiindă stabilit ă înă func ieă deă condi iileă specificeă dină zon ă deă c treă reprezentantulă legală ală
cabinetului. 
    ART. 9 
    Pentruăperioadeleădeăabsen ăaămedicilorădeăfamilieăseăorganizeaz ăpreluareaăactivit iiă
medicaleădeăc treăunăaltămedicădeăfamilie.ăCondi iileădeăînlocuireăseăstabilescăprinănorme. 
    ART. 10 
    (1) Medicul de familie nou-venit într-oă localitateă încheieă conven ieă deă furnizareă deă
servicii medicale,ă similar ă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiămedicale,ă încheiat ă întreă
reprezentantulă legală ală cabinetuluiă medicală şiă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă oă
perioad ădeămaximumă3ăluni,ăperioad ăconsiderat ănecesar ăpentruăîntocmireaălistei. 



    (2)ă Dac ă laă sfârşitulă celoră 3ă luniămediculă deă familieă nou-venită nuă aă înscrisă num rulă
minimă deă persoaneă asigurateă peă list ă stabilită potrivită art. 1 alin.ă (3)ă şiă (5),ă casaă deă
asigur riădeăs n tateăîncheieăcontractădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăcuăacesta pentru 
listaăpeăcareăşi-a constituit-oăpân ălaădataăîncheieriiăcontractului,ăcuăobliga iaădinăparteaă
medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii 
contractuluiăs ăînscrieănum rulăminimădeăpersoaneăasigurate,ăstabilităpotrivit art. 1 alin. 
(3)ăşiă(5).ăÎnăcazăcontrar,ăcontractulăîncheiatăîntreămediculădeăfamilieănou-venităşiăcasaădeă
asigur riădeăs n tateăpoateăîncetaălaăexpirareaăceloră3ăluni,ăînăcondi iileăart. 1 alin. (6). 
    ART. 11 
    (1) Medicul de familie care preiaăunăpraxisădeămedicin ădeăfamilieăexistent,ăînăcondi iileă
legii,ă preiaă drepturileă şiă obliga iileă contractualeă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă de in torulă
anteriorădeăpraxis,ălaădataăprelu riiăacestuia. 
    (2) Medicul de familie care preia un praxis de medicin ădeăfamilie,ăpentruărespectareaă
dreptuluiăasigura ilorăcuăprivireă laăalegereaămediculuiădeăfamilie,ăareăobliga iaăs ăanun eă
asigura iiădespreădreptulăacestoraădeăaăoptaăs ăr mân ăsauănuăpeălistaăsa,ă înăprimeleă6ă
luni de la data încheierii contractului cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate.ăAnalizaăcazuriloră
deăpreluareăaăunuiăpraxisăînăceeaăceăpriveşteărespectareaăobliga ieiăprev zuteămaiăsusăseă
faceădeăc treăcomisiaăconstituit ăpotrivităart. 1 alin. (3). 
    (3)ăModific rileă ceă potă interveniă înă activitateaă unui cabinet medical din mediul rural, 
indiferentă deă formaă deă organizareă aă furnizorului,ă caă urmareă aă înfiin riiă unuiă punctă deă
lucru/punct de lucru secundar în mediul rural rezultat prin preluarea unui praxis pot face 
obiectul contractului încheiat cu casa deă asigur riă deă s n tate,ă înă condi iileă prezentuluiă
contract-cadru, la solicitarea reprezentantului legal al acestuia, numai pentru zonele 
ruraleă cuă deficită dină punctulă deă vedereă ală existen eiă medicilor;ă stabilireaă
zonelor/localit ilorădeficitareădinăpunctulădeăvedereăalăexisten eiămedicilorădeăfamilieăseă
faceădeăcomisiaăconstituit ăpotrivităart. 1 alin (3). 
    (4)ăPreluareaăunuiăpraxisă înăalteăcondi iiădecâtă celeăprev zuteă laăalin.ă (3)ăpoateă faceă
obiectulă unuiă contractă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă dac ă aceast ă preluareă areă caă
rezultată înfiin areaă unuiă cabinetă medicală careă s ă îndeplineasc ă toateă condi iileă deă
contractare conform prevederilor legale în vigoare. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Decontarea serviciilor medicale 
 
    ART. 12 
    Modalit ileădeăplat ăaă furnizorilorădeăserviciiămedicaleă înăasisten aămedical ăprimar ă
sunt: 
    a)ătarifăpeăpersoan ăasigurat ă- per capita; 
    b) tarif pe serviciu medical. 
    ART. 13 
    (1)ăDecontareaăserviciilorămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ăseăfaceăprin: 
    a)ă plataă prină tarifă peă persoan ă asigurat ;ă sumaă cuvenit ă seă stabileşteă înă raportă cuă
num rulădeăpuncte,ăcalculatăînăfunc ieădeănum rulăpersoanelorăasigurateăînscriseăpeălistaă
proprie,ăconformăstructuriiăpeăgrupeădeăvârst ,ăajustatăînăcondi iileăprev zuteăprinănorme,ă
num rulă deă puncteă aferentă fiec reiă grupeă deă vârst ,ă ajustată înă func ieă deă gradulă
profesională şiă deă condi iileă înă careă seă desf şoar ă activitatea,ă şiă cuă valoareaă minim ă
garantat ă pentruă ună punctă peră capita,ă stabiliteă prină norme. Criteriile de încadrare a 
cabinetelorămedicaleă înă func ieădeăcondi iileă înă careăseădesf şoar ăactivitateaăseăaprob ă
prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate.ă Num rulă deă puncteă acordată peă durataă unuiă ană pentruă fiecareă persoan ă
asigurat ă corespundeă asigur riiă deă c treă furnizorulă deă serviciiă medicaleă aă unoră serviciiă
medicaleăprev zuteăînăpachetulădeăservicii.ăServiciileămedicaleăcareăseăasigur ăprinăplataă
peră capitaă şiă condi iileă înă careă acesteaă seă acord ă seă stabilescă prină norme.ă Num rulă deă
puncteăacordatăpeădurataăunuiăanăînăfunc ieădeănum rulădeăpersoaneăasigurateăînscriseăpeă
listaă proprieă seă ajusteaz ,ă înă condi iileă prev zuteă înă norme.ă Valoareaă definitiv ă aă unuiă
punctăperă capitaă esteăunic ăpeă ar  şiă seă calculeaz ădeăCasaăNa ional ă deăAsigur riă deă
S n tateă prină regularizareă trimestrial ,ă conformă normelor,ă pân ă laă dataă deă 25ă aă luniiă



urm toareă încheieriiă fiec ruiă trimestru.ă Aceast ă valoareă nuă poateă fiă maiă mic ă decâtă
valoareaăminim ăgarantat ăpentruăunăpunctăperăcapita,ăprev zut ă înănormeăşiăasigurat ă
peădurataăvalabilit iiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăîncheiat; 
    b)ăplataăprinătarifăpeăserviciuămedicalăexprimatăînăpuncte;ăsumaăcuvenit ăseăstabileşteă
înă raportă cuă num rulă deă puncte, calculată înă func ieă deă num rulă deă serviciiă medicale,ă
ajustatăînăfunc ieădeăgradulăprofesional,ăşiăcuăvaloareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctăperă
serviciu.ăNum rulădeăpuncteăaferentă serviciuluiămedical,ămodalitateaădeă calculă ală valoriiă
definitive pentru un punctăperăserviciuăşiănivelulăvaloriiăminimeăgarantateăpentruăunăpunctă
peră serviciuă seă stabilescă prină norme.ăValoareaă definitiv ă aă unuiă punctă peră serviciuă esteă
unic ă peă ar ă şiă seă calculeaz ă deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă prină
regularizare trimestrial ,ă conformă normelor,ă pân ă laă dataă deă 25ă aă luniiă urm toareă
încheieriiăfiec ruiătrimestru.ăAceast ăvaloareănuăpoateăfiămaiămic ădecâtăvaloareaăminim ă
garantat ă pentruă ună punctă peă serviciu,ă prev zut ă înă normeă şiă asigurat ă peă durataă
valabilit iiăcontractului de furnizare de servicii medicale încheiat. 
    (2)ă Pentruă stabilireaă valoriiă minimeă garantateă aă unuiă punctă peră capitaă şiă aă valoriiă
minimeă garantateă pentruă ună punctă peră serviciu,ă fondulă aferentă asisten eiă medicaleă
primareălaănivelăna ionalăpentruăanii 2014 - 2015ăareăurm toareaăstructur : 
    a) sume necesare pentru plata medicilor nou-veni iă într-oă localitateă careă desf şoar ă
activitateăînăcabineteămedicaleăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme; 
    b)ă 50%ă pentruă plataă peră capitaă şiă 50%ă pentruă plataă peă serviciu,ă dup ă re inereaă
sumelorăprev zuteălaălit.ăa). 
    (3)ă Pentruă stabilireaă valoriiă definitiveă aă unuiă punctă peră capitaă şiă peră serviciu,ă fondulă
anualăaferentăasisten eiămedicaleăprimareăseădefalcheaz ătrimestrial. 
    (4)ăValoareaădefinitiv ăaăunuiăpunctăperăcapitaăseăstabileşteătrimestrialăpân ălaădataădeă
25ă aă luniiă urm toareă încheieriiă fiec ruiă trimestru,ă caă raportă întreă fondulă aferentă pentruă
trimestrulă respectivă pentruă plataă peră capitaă şiă num rulă deă puncteă peră capitaă efectivă
realizate,ă şiă reprezint ă valoareaădefinitiv ăaăunuiăpunctăperăcapitaăunic ăpeă ar ăpentruă
trimestrul respectiv. 
    (5)ăValoareaădefinitiv ăaăunuiăpunctăperăserviciuămedicalăseăstabileşteătrimestrialăpân ă
laădataădeă25ăaăluniiăurm toareăîncheieriiăfiec ruiătrimestru,ăcaăraportăîntre fondul aferent 
pentru trimestrul respectiv pentru plata pe serviciu prin tarif exprimat în puncte a 
mediciloră deă familieă şiă num rulă deă puncteă peră serviciuă medicală efectivă realizate,ă şiă
reprezint ă valoareaă definitiv ă aă unuiă punctă peă serviciuă medicală unic ă peă ar ă pentruă
trimestrul respectiv. 
    (6) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per 
capita/peră serviciuă medicală seă determin ă astfel:ă dină fondulă aferentă asisten eiă medicaleă
primare pentru trimestrul respectiv seă scadeă venitulă cabineteloră medicaleă înă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaămediciiădeăfamilieănou-veni iăîntr-oălocalitate,ăpentruăoăperioad ădeă
maximumă3ă luni,ăperioad ăpentruă careămediculădeă familieăareă încheiat ăoă conven ieădeă
furnizare de servicii medicaleăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăprev zut ălaăart. 14 lit. a) 
şiăb),ăşiăseărepartizeaz ă50%ăpentruăplataăperăcapitaăşiă50%ăpentruăplataăperăserviciu. 
    ART. 14 
    Medicul de familie nou-venit într-oă localitateăbeneficiaz ă lunar,ă înăbazaăconven ieiăde 
furnizareădeă serviciiămedicale,ăpentruăoăperioad ădeămaximumă3ă luni,ădeăunăvenită careă
este format din: 
    a)ă oă sum ă echivalent ă cuă mediaă dintreă salariulă maximă şiă celă minimă prev zuteă înă
sistemulă sanitară bugetară pentruă gradulă profesională ob inut,ă laă careă seă aplic ă ajust rileă
prev zuteăînănorme; 
    b)ă oă sum ă necesar ă pentruă cheltuielileă deă administrareă şiă func ionareă aă cabinetuluiă
medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu 
medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă pentruă trusaă deă urgen ,ă egal ă cuă venitulă
mediculuiărespectiv,ăstabilit ăpotrivitălit.ăa),ăînmul ităcuă1,5. 
    ART. 15 
    (1)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăauăobliga iaăs ădecontezeăînătermenădeămaximumă
20 de zile calendaristice de la încheierea fiec reiăluniăcontravaloareaăserviciilorămedicaleă
furnizateăpotrivităcontracteloră încheiateă întreă furnizoriiădeăserviciiămedicaleădinăasisten aă
medical ăprimar ăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ălaăvaloareaăminim ăgarantat ăpentruă



un punct per capita, respectivălaăvaloareaăminim ăgarantat ăpentruăunăpunctăperăserviciu.ă
Regularizareaătrimestrial ăseăfaceălaăvaloareaădefinitiv ăpentruăunăpunctăperăcapitaăşiăperă
serviciu,ăpân ălaădataădeă30ăaăluniiăurm toareăîncheieriiătrimestrului,ăconformănormelor. 
    (2) Furnizoriiăvorădepuneă lunar,ăpân ă laătermenulăprev zută înăcontractulădeăfurnizareă
deă serviciiă medicaleă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă documenteleă necesareă
decont riiăserviciilorămedicaleăfurnizateăînălunaăanterioar ,ăpotrivitănormelor. 
    ART. 16 
    Raportareaă eronat ă aă unoră serviciiă medicaleă seă regularizeaz ă conformă normelor,ă laă
regularizare avându-seăînăvedereăşiăserviciileămedicaleăomiseălaăraportareăînăperioadeleăînă
care au fost realizate sau raportate eronat în plus. 
 
    SEC IUNEAăaă7-a 
    Sanc iuni,ă condi iiă deă reziliere,ă încetareă şiă suspendareă aă contracteloră deă furnizareă deă
servicii medicale 
 
#M1 
    ART. 17 
    (1)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dinămotiveă
imputabile furnizorului/medicului, a programuluiă deă lucruă prev zută înă contractă şiă
nerespectarea prevederilor art. 11 alin.ă(2),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
#B 
    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă5%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctă
peră capita,ă respectivă sumaă stabilit ă potrivită art. 14 lit.ă a)ă şiă b)ă înă cazulămediciloră nou-
veni iăîntr-o localitate, pentru luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeă
familie la care acestea au fost înregistrate; 
    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă valoareaă minim ă garantat ă aă unuiă
punctăperăcapita,ă respectivăsumaăstabilit ăpotrivităart. 14 lit.ăa)ă şiăb)ă înăcazulămediciloră
nou-veni iăîntr-o localitate, pentru luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiă
de familie la care acestea au fost înregistrate. 
    (2) În cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectareaă obliga iiloră
prev zuteă laăart. 3 lit. a) - c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae),ă ah),ă aj),ă al)ă şiă am),ă
precumă şiă prescrieriă deă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă dină parteaă
asiguratuluiăşiăaleăunorămaterialeăsanitareăşi/sauărecomand riădeăinvestiga iiăparaclinice,ă
careă nuă suntă înă conformitateă cuă reglement rileă legaleă înă vigoareă aplicabileă înă domeniulă
s n t ii,ăinclusivăprescriereădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădin partea 
asiguratuluiăf r ăaprobareaăcomisiilorădeălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tate/Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă acoloă undeă esteă cazul,ă precumă şiă transcriereaă deă
prescrip iiămedicaleăpentruămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăaăasiguratuluiă
şiă pentruă uneleă materialeă sanitare,ă precumă şiă deă investiga iiă paraclinice,ă careă suntă
consecin eă aleă unoră acteă medicaleă prestateă deă al iă medici,ă înă alteă condi iiă decâtă celeă
prev zuteălaăart. 3 lit.ăag),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă valoareaă minim ă garantat ă aă unuiă
punctăperăcapita,ă respectivăsumaăstabilit ăpotrivităart. 14 lit.ăa)ă şiăb)ă înăcazulămediciloră
nou-veni iăîntr-o localitate, pentru luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiă
deăfamilieălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua ii. 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ,ăînăurmaăcontroluluiăefectuată
deă c treă serviciileă specializateă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tate,ăc ăserviciileă raportateăconformăcontractuluiă înăvedereaădecont riiă
acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima 
constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ăvaloarea minim ăgarantat ă aă unuiă punctă peră capita,ă
respectivă sumaă stabilit ă potrivită art. 14 lit.ă a)ă şiă b)ă înă cazulămediciloră nou-veni iă într-o 
localitate, pentru luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăfamilieălaăcareă
seăînregistreaz ăacesteăsitua ii. 
    (4)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaă
art. 3 lit.ăap),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 



    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctă
per capita, respectivă sumaă stabilit ă potrivită art. 14 lit.ă a)ă şiă b)ă înă cazulămediciloră nou-
veni iăîntr-o localitate, pentru luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeă
familie la care acestea au fost înregistrate; 
    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 20%ă valoareaă minim ă garantat ă aă unuiă
punctăperăcapita,ă respectivăsumaăstabilit ăpotrivităart. 14 lit.ăa)ă şiăb)ă înăcazulămediciloră
nou-veni iăîntr-o localitate, pentru luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiă
de familie la care acestea au fost înregistrate. 
#M1 
    (5)ă Pentruă punereaă înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (4),ă nerespectareaă
obliga ieiă deă laă art. 3 lit.ă ap)ă seă constat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prină
comparareaă pentruă fiecareă medică prescriptoră aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă aă componenteiă prescriereă cuă componentaă eliberareă pentruă toateă
prescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecială
unicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 
#B 
    (6)ăRe inereaă sumeiăpotrivită prevederiloră alin.ă (1)ă - (4)ă seă faceădinăprimaăplat ă careă
urmeaz ă aă fiă efectuat ,ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauă
executareă silit ă pentruă furnizoriiă careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (8)ăSumeleăîncasateălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tate înăcondi iileăalin.ă(1)ă- 
(4)ăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
    (9)ă Pentruă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă - (4),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă ină
eviden aădistinctăpeăfiecareămedicădeăfamilie. 
    ART. 18 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăseăreziliaz ădeăplinădreptăprintr-o notificare 
scris ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeămaximumă5ăzileăcalendaristiceădeălaă
dataă aprob riiă acesteiă m suri,ă conformă prevederiloră legaleă înă vigoare, ca urmare a 
constat riiăurm toarelorăsitua ii: 
    a)ădac ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleănuăîncepeăactivitateaăînătermenădeăcelămultă30ă
deăzileăcalendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 
    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ă
mai mare de 30 de zile calendaristice; 
    c)ăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
dreptă aă autoriza ieiă deă func ionare/autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă sauă aă
documentuluiăsimilar,ărespectivădeălaăîncetareaăvalabilit iiăacestora; 
    d)ăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
    e)ă nerespectareaă termeneloră deă depunere/transmitereă aă facturiloră înso iteă deă
documenteleă justificativeă privindă activit ileă realizateă conformă contractului,ă înă vedereaă
decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă aă serviciiloră realizate,ă pentru o 
perioad ădeădou ăluniăconsecutiveăînăcadrulăunuiătrimestru,ărespectivă3ăluniăîntr-un an; 
    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riă deăS n tateă şiă aleă caselorădeăasigur riă deă s n tateă caă urmare a cererii în 
scrisăaădocumentelorăsolicitateăprivindăacteleădeăeviden ăfinanciar-contabil ăaăserviciiloră
furnizateăconformăcontractelorăîncheiateăîntreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
şiă documenteleă justificativeăprivindă sumeleădecontateă dină Fond,ăprecumăşiă documenteleă
medicaleăşiăadministrativeăexistenteă laănivelulăentit iiă controlateăşiănecesareăactuluiădeă
control; 
    g)ă laă aă douaă constatareă aă faptuluiă c ă serviciileă raportateă conformă contractuluiă înă
vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor 
servicii; 
    h)ădac ăseăconstat ănerespectareaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontractulăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăprinălipsaănejustificat ăaămediculuiătimpădeă3ăzileăconsecutive,ăînă
cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a 



cabineteloră medicale,ă contractulă seă modific ă înă modă corespunz toră prină excludereaă
medicului/mediciloră înă cazulă c ruia/c roraă s-aă constatată nerespectareaă nejustificat ă aă
programului de lucru timp de 3 zile consecutive; 
    i)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăprev zuteălaăart. 3 lit.ăz),ăaf)ăşiăart. 6 alin. (2); 
    j)ăodat ăcuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaăart. 17 alin. (1), 
(2)ă şiă (4)ăpentruăoricareă situa ie,ăprecumăşiă odat ă cuăprimaă constatare,ădup ăaplicareaă
m suriiăprev zuteălaăart. 17 alin. (3). 
    ART. 19 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-
teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiin areăsauăreprofilareă
aăfurnizorilorădeăserviciiămedicale,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate 
continua activitateaăînăcondi iileălegii; 
    a5)ămediculă titulară ală cabinetuluiămedicală individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă
membru al Colegiului Medicilor din România; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeă
serviciiămedicaleăsauăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ,ăcuă30ădeă
zileă calendaristiceă anterioareă dateiă deă laă careă seă doreşteă încetarea contractului, cu 
indicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 
    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă
asigur riă deă s n tateă printr-oă notificareă scris ă privindă expirareaă termenuluiă deă
suspendare a contractului înă condi iileă art. 20 lit.ă a),ă cuă excep iaă revoc riiă doveziiă deă
evaluare a furnizorului; 
    f)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tate,ăprintr-oănotificareăscris ăprivindăurm toareaăsitua ie:ă înăcazulă înăcareănum rulă
persoaneloră asigurateă înscriseă laă ună medică deă familieă seă men ineă timpă deă 6ă luniă
consecutivă laă ună nivelă maiă mică cuă 20%ă dină num rulă minimă stabilită peă unitateă
administrativ-teritorial /zon ăurban ădeăc treăcomisiaăconstituit ăpotrivităart. 1 alin. (3), 
pentruăsitua iileăînăcareăseăjustific ăaceast ădecizie. 
    ART. 20 
    Contractulă deă furnizareădeă serviciiămedicaleă seă suspend ă laădataă laă careăaă intervenită
unaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă
dintreă documenteleă prev zuteă laă art. 2 alin. (1) lit. a) - c)ă şiă nerespectareaă obliga ieiă
prev zuteă laă art. 3 lit.ă x),ă cuă condi iaă caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră
întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendareaă opereaz ă pentruă oă perioad ă deă
maximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 
    b)ă înăcazurileădeă for ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă laă
încetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănu maiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaă
termen a contractului; 
    c)ă laăsolicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motiveă obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiă activit iiă furnizoruluiă peăoăperioad ă limitat ă deă timp,ădup ă cazăpeăbaz ădeă
documente justificative; 
    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă
contribu ieiă laă Fond,ă constatat ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă caă urmareă aă
controalelorăefectuateă laă furnizori,ăpân ă laădataă laăcareăaceştiaă îşiăachit ăobliga iile la zi 
sauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ăsuspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileă
calendaristiceă deă laă dataă laă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă efectuată ultimaă plat ă
c treăfurnizor; 



    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiă
teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din 
exerci iulă profesieiă aămediculuiă titulară ală cabinetuluiămedicală individual;ă pentruă celelalteă
forme de organizare a cabinetelor medicale,ăsuspendareaăseăaplic ăcorespunz torănumaiă
mediculuiă aflată înă contractă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă careă seă afl ă înă aceast ă
situa ie. 
 
    CAPITOLUL II 
    Asisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăclinice 
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitate 
 
    ART. 21 
    (1)ă Înă vedereaă intr riiă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăs ăfieăautoriza iăconformăprevederilor legale în vigoare; 
    b)ăs ăfieăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ă s ă depun ,ă înă vedereaă încheieriiă contractului,ă toateă documenteleă necesareă înă
termenele stabilite pentru contractare. 
    (2)ă Asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialit ileă cliniceă seă
asigur ădeămediciădeăspecialitate,ăîmpreun ăcuăaltăpersonalădeăspecialitateămedico-sanitar 
şiă alteă categoriiă deă personal,ă precumă şiă cuă personalulă autorizată sauă atestat,ă dup ă caz,ă
pentruăefectuareaăserviciilorădeăs n tateăconexeăactuluiămedical,ăiarăpentruăacupunctur ă
deă c treă mediciiă careă auă ob inută competen /atestată deă studiiă complementareă deă
acupunctur ,ăcertifica iădeăMinisterulăS n t ii,ăcareălucreaz ăexclusivăînăaceast ăactivitateă
şiăîncheieăcontractăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînăbazaăcompeten ei/atestatuluiădeă
studiiăcomplementareăşiăseăacord ,ădup ăcaz,ăprin: 
    a) cabinete medicale organizate conform Ordonan eiăGuvernuluiănr.ă124/1998 privind 
organizareaă şiă func ionareaă cabineteloră medicale,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 
    b) unitatea medico-sanitar ă cuă personalitateă juridic ă înfiin at ă potrivită prevederiloră
Legii societ ilorănr.ă31/1990,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    c)ăunitateaăsanitar ăambulatorieădeăspecialitateăapar inândăministerelorăşiă institu iiloră
cuăre eaăsanitar ăproprie; 
    d)ă ambulatoriulă deă specialitate,ă ambulatoriulă integrat,ă inclusivă centrulă deă s n tateă
multifunc ionalăf r ăpersonalitateăjuridic ădinăstructuraăspitalului,ăinclusiv a spitalului din 
re eauaă ministereloră şiă institu iiloră centraleă dină domeniulă ap r rii,ă ordiniiă publice,ă
siguran eiăna ionaleăşiăautorit iiăjudec toreşti; 
    e)ăunit iăsanitareăf r ăpersonalitateăjuridic ădinăstructuraăspitalului; 
    f) centre deă diagnostică şiă tratament,ă centreă medicaleă şiă centreă deă s n tateă
multifunc ionaleă- unit iămedicaleăcuăpersonalitateăjuridic ,ăautorizateăşiăevaluateăpotrivită
dispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
#M1 
    ART. 22 
    (1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie contracte cu casele de 
asigur riă deă s n tateă pentruă mediciiă cuă specialit iă cliniceă confirmateă prină ordină ală
ministruluiă s n t ii.ă Înă situa iaă înă careă ună medică areă maiă multeă specialit iă clinice 
confirmateă prină ordină ală ministruluiă s n t ii,ă acestaă îşiă poateă desf şuraă activitateaă înă
bazaă unuiă singură contractă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă putândă acordaă şiă
raportaăserviciiămedicaleăaferenteăspecialit ilorărespective,ăînăcondi iile în care cabinetul 
medicală esteă înregistrată înă registrulă unică ală cabineteloră pentruă acesteă specialit i,ă cuă
respectarea programului de lucru al cabinetului, stabilit prin contractul încheiat. 
#B 
    (2)ăCabineteleămedicaleădeăplanificareă familial ă careăseă afl ă înă structuraăspitaluluiă caă
unit iăf r ăpersonalitateăjuridic ăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămediciăcuăspecialitateaă
obstetric -ginecologie,ăprecumăşiăcabineteleădeăplanificareăfamilial ,ăalteleădecâtăceleădină



structuraă spitaleloră înă careă îşiă desf şoar ă activitateaămediciă cuă specialitateaă obstetric -
ginecologieă şiă mediciă careă auă ob inută competen /atestată deă studiiă complementareă deă
planificareă familial ,ă certifica iă deă Ministerulă S n t ii,ă careă lucreaz ă exclusivă înă acesteă
activit i,ăîncheieăcontractăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpentruăfurnizareădeăserviciiă
deăplanificareăfamilial . 
    (3)ăNum rulănecesarădeămediciădeăspecialitateăşiănum rulădeănormeănecesareăpentruă
fiecareă specialitateăclinic ăpeă jude e,ăpentruăcareăseă încheieăcontractul,ă seăstabileşteădeă
c treăcomisiaăformat ădinăreprezentan iăaiăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăaiădirec iiloră
deă s n tateă public ,ă respectivă aiă direc iiloră medicaleă oriă aiă structuriloră similareă dină
ministereleă şiă institu iileă centraleă cuă re eaă sanitar ă proprie, ai colegiilor teritoriale ale 
medicilor,ăaiăorganiza iilorăpatronaleăşiăsindicaleăşiăsociet ilorăprofesionaleăaleămediciloră
deă specialitateă dină asisten aă medical ă ambulatorieă pentruă specialit ileă clinice,ă
reprezentativeălaănivelăjude ean,ădup ăcaz,ăpeăbazaăunorăcriteriiăcareăseăaprob ăprinăordină
ală ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate.ă
Criteriileă aprobateă înă condi iileă legiiă seă public ă peă paginaă webă aă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tateăşiăaă caseloră deăasigur riădeă s n tate,ă respectivăpeăpaginaăwebăaă
Ministeruluiă S n t iiă şiă aă direc iiloră deă s n tateă public .ă Comisiaă stabileşteă num rulă
necesarădeămediciăşiănum rulănecesarădeănorme.ăPentruăspecialit ileăclinice,ăprinănorm ă
seă în elegeăunăprogramădeă lucruădeă7ăoreă înămedieăpeăziăşi,ărespectiv,ădeă35ădeăoreăpeă
s pt mân .ăPentruăunăprogramădeălucruămaiămareăsauămaiămicădeă7ăoreăînămedieăpeăzi,ă
programulă deă lucruă laă cabinetă pentruă specialit ileă cliniceă seă ajusteaz ă înă modă
corespunz tor. 
    (4)ăComisiaăprev zut ălaăalin.ă(3)ăseăconstituieăprinăactăadministrativăalăpreşedintelui-
directoră generală ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă caă urmareă aă desemn riiă
reprezentan iloră institu iiloră men ionateă laă alin.ă (3),ă deă c treă conduc toriiă acestora,ă şiă
func ioneaz ăînăbazaăunuiăregulament-cadruădeăorganizareăşiăfunc ionareăunitar,ă laănivelă
na ional,ăaprobatăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tate.ăRegulamentul-cadruăaprobatăînăcondi iileălegiiăseăpublic ăpeăpaginaă
webă aă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şiă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă
respectivăpeăpaginaăwebăaăMinisteruluiăS n t iiăşiăaădirec iilorădeăs n tateăpublic . 
    (5)ă Serviciileă publiceă deă s n tateă conexeă actuluiămedical,ă furnizate în cabinetele de 
liber ă practic ă organizateă conformă Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 83/2000 
privindăorganizareaă şiă func ionareaă cabinetelorădeă liber ăpractic ăpentruă serviciiă publiceă
deăs n tateăconexeăactuluiămedical,ăaprobat ăcuămodific ri prin Legea nr. 598/2001,ăşi,ă
dup ăcaz,ăorganizateăconformăLegii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog 
cuădreptădeăliber ăpractic ,ăînfiin area,ăorganizareaăşiăfunc ionareaăColegiuluiăPsihologiloră
dinăRomânia,ă cuămodific rileăulterioare, seă contracteaz ădeă titulariiă acestoră cabineteă cuă
furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale 
 
    ART. 23 
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de 
specialitateăprev zu iă laăart. 21 alin.ă (2)ăşiă casaădeăasigur riădeăs n tateăseă încheieădeă
c treăreprezentantulălegal,ăpeăbazaăurm toarelorădocumente: 
    a) dovada de evaluare a furnizorului,ăprecumăşiăaăpunctuluiădeă lucruăsecundar,ădup ă
caz,ă valabil ă laă dataă încheieriiă contractului,ă cuă obliga iaă furnizoruluiă deă aă oă reînnoiă peă
toat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    b)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatuluiăsauălaăbanc ,ăpotrivitălegii; 
    c)ăcodulădeăînregistrareăfiscal ă- codul unic de înregistrare sau codul numeric personal 
- copiaăbuletinului/c r iiădeăidentitate,ădup ăcaz; 
    d)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
la data încheierii contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    e)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareă
îşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieă



înregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia,ăvalabil ălaădataăîncheieriiă
contractului;ă furnizorulă areă obliga iaă deă aă func ionaă cuă personalulă asigurată pentruă
r spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    f)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFondăpentruăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumă
şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă ceiă careă auă aceast ă obliga ieă
legal ,ăefectuat ăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareăşiăcareătrebuieăprezentat ăcaseiă
deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă aă perioadeiă deă contractareă
comunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ă cererea/solicitareaă pentruă intrareă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă de 
s n tate; 
    h) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic 
valabilălaădataăîncheieriiăcontractuluiăşiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    i) certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistentul medical valabil la data 
încheieriiăcontractuluiăşiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    j)ăcopieăaădocumentuluiăcareăatest ăgradulăprofesionalăpentruămedici; 
    k) copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitarăîşiăexercit ăprofesiaălaă
furnizor; 
    l)ă programulă deă activitateă ală cabinetuluiă şiă punctuluiă deă lucru/punctuluiă secundară deă
lucru,ădup ăcaz; 
    m)ălistaăprivindăeviden aăbolnavilorăcuăafec iunileăcroniceăprev zuteăînănorme; 
    n)ă actulă doveditoră privindă rela iaă contractual ă dintreă furnizorul de servicii medicale 
cliniceăşiă furnizorulădeăserviciiădeăs n tateăconexeăactuluiămedical,ădinăcareăs ă reias ăşiă
calitateaădeăprestatorădeăserviciiăînăcabinetulădeăpractic ăorganizatăconformăOrdonan eiădeă
urgen ăaăGuvernuluiă nr.ă83/2000,ăaprobat ă cuămodific riăprinăLegea nr. 598/2001,ă şi,ă
dup ăcaz,ăconformăLegii nr. 213/2004,ăcuămodific rileăulterioare;ăpentruăpsihologiăseăvaă
solicitaă şiă certificatulădeă înregistrareăaă furnizoruluiădeăserviciiăpsihologice,ăconformă Legii 
nr. 213/2004,ăcuămodific rileăulterioare; 
    o)ă acteleă doveditoareă careă s ă con in :ă dateleă deă identitateă aleă persoaneloră careă
presteaz ă serviciiă deă s n tateă conexeă actuluiă medical,ă avizulă deă liber ă practic ă sauă
atestatulă deă liber ă practic ă eliberată deă Colegiulă Psihologiloră dină România,ă dup ă caz,ă
programulădeălucruăşiătipulăserviciilorăconformăprevederilorădinănorme. 
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    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentruă conformitateă prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legală ală
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmise la încheierea contractelor, cuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Drepturileăşiăobliga iileăfurnizorilor 
 
    ART. 24 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleă înăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăcliniceăşiă
acupunctur ăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
    b)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaăobliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăşiăaleă
asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiă
persoaneă beneficiareă aleă pachetuluiă minimal,ă precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă



acestora;ăs ăasigureăsecuritateaăînăprocesulădeătransmitereăaătuturorădatelorăcuăcaracteră
personal; 
    d)ăs ăfacturezeălunar,ă înăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
activitateaărealizat ăconformăcontractelorădeă furnizareădeăserviciiămedicale;ă facturaăesteă
înso it ădeădocumenteleăjustificativeăprivindăactivit ileărealizateăînămodădistinct, conform 
prevederilor prezentului contract-cadruă şiă aleă normeloră deă aplicareă aă acestuia,ă atâtă peă
suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăfacturaăşiă
documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă
desf şur riiă activit iiă înă asisten aămedical ,ă potrivită formulareloră deă raportare stabilite 
conformăreglement rilorălegaleăînăvigoare;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ă
extins ăraportareaăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 
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    f)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- bilet de trimitere 
c treă alteă specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă conformă prevederiloră acteloră normativeă
referitoareălaăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăşiăs ăleăeliberezeăcaăoăconsecin ă
aăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfac obiectul contractului 
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăelectroniceă- bilet de 
trimitereă c treă alteă specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă deă laă dataă laă careă acesteaă seă
implementeaz ;ă biletulă deă trimitereă înă vedereaă intern riiă seă elibereaz ă pentruă cazurileă
careă nuă potă fiă diagnosticate,ă investigateă şiă tratateă înă ambulatoriu;ă pentruă urgen eleă
medico-chirurgicaleă şiă pentruă bolileă cuă poten ială endemoepidemică prezentateă laă nivelulă
cabinetuluiă pentruă careă seă consider ă necesar  internareaă deă urgen ,ă mediculă deă
specialitateăelibereaz ăoăscrisoareămedical ăînăacestăsens; 
#B 
    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeă
s n tate,ă respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeă celeăcuă regimăspecialăşiăpeă
cele tipizate; 
    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
bazaă unuiă formulară ală c ruiă modelă esteă prev zută înă norme,ă programă asumată prină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    j)ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condi iileăcareăauăstatălaăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizare de servicii medicale, în 
maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă
permanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    k)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemul 
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
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    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateă
şiă s ă îlă elibereze,ă caă oă consecin ă aă actului medical propriu, numai pentru serviciile 
medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă
utilizareaă formularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteă formularăcuă regimăspecialăunică
peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope;ă s ă
asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă prescrip ieă medical ă pentruă prescriereaă
substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă deă laă dataă laă careă acestaă seă
implementeaz ;ăs ă furnizezeătratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
şiă s ă prescrieă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă deă careă beneficiaz ă
asigura ii,ă corespunz toareă denumiriloră comuneă interna ionaleă aprobateă prină hot râreă aă
Guvernului, informând în prealabilă asiguratulă despreă tipurileă şiă efecteleă terapeuticeă aleă
medicamenteloră peă careă urmeaz ă s ă iă leă prescrie.ă Înă situa iaă înă careă ună asigurat,ă cuă oă
boal ă cronic ă confirmat ,ăesteă internată înă regimădeă spitalizareă continu ă într-oăsec ieădeă
acu i/sec ieă deă croniciă înă cadrulă uneiă unit iă sanitareă cuă paturiă aflateă înă rela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă mediculă deă specialitateă clinic ă poateă
eliberaăprescrip ieămedical ăpentruămedicamenteleăşiămaterialeleăsanitareădinăprogrameleă



na ionaleădeăs n tate,ăpentruămedicamenteleăaferenteăbolilorăpentruăcareăesteănecesar ă
aprobareaă comisiiloră deă laă nivelulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate/caseloră deă
asigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăpentruăafec iunileăcronice,ăalteleădecâtăceleăcuprinseăînă
lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce 
potă fiă prescriseă numaiă deă c treă mediculă deă specialitateă dină specialit ileă clinice,ă iară
prescrip iaăseăelibereaz ăînăcondi iileăprezent riiăunuiădocumentăeliberatădeăspital,ădinăcare 
s ăreias ăc ăasiguratulăesteăinternat,ăalăc ruiămodelăesteăstabilităprinănorme; 
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    m)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă biletă deă trimitereă pentruă investiga iiă
paraclinice,ă careă esteă formulară cuă regimă specială unică peă ar ,ă şiă s ă recomandeă
investiga iileăparacliniceăînăconcordan ăcuădiagnosticul,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicală
propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de 
asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă biletă deă trimitere 
pentruăinvestiga iiăparaclinice,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 
    n)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăurgen ămedico-chirurgical ăoriă
deăcâteăoriăseăsolicit ăînătimpulăprogramuluiădeălucru,ăînălimitaăcompeten eiăşiăa dot riloră
existente; 
    o)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura iloră f r ă nicioă discriminare,ă
folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
    p)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    q)ă s ă afişeze într-ună locă vizibilă programulă deă lucru,ă numeleă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ă
adres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb; 
    r)ăs ăasigureăeliberareaăactelorămedicale,ăînăcondi iileăstabiliteăînăprezentaăhot râreăşiă
în norme; 
#M1 
    s)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
#B 
    ş)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontareaătratamentuluiă
înăcazulăunorăafec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 
    t)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportareăînătimpăreal,ăîncepândăcuădataălaăcareăacestaăvaăfiă
pusăînăfunc iune; 
    )ăs ăasigureăacordareaădeăasisten ămedical ănecesar ătitularilorăcarduluiăeuropeanădeă
asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise 
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînă
cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România;ă s ă acordeă asisten  
medical ă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă
prev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 
    u)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseă
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor; 
    v)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă prev zuteă înă pacheteleă deă serviciiă
medicale; 
    w)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
de s n tateă - biletădeă trimitereă c treăalteăspecialit iă sauă înăvedereaă intern rii,ăbiletădeă
trimitereă pentruă investiga iileă paraclinice,ă prescrip iaă medical ă electronic ă pentruă
medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriuă şiă prescrip iaă
medical ăcareăesteăformularăcuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan eloră
şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă cuă toateă dateleă peă careă acesteaă trebuieă s ă leă
cuprind ă conformăprevederiloră legaleă înă vigoare.ă Înă cazulănerespect riiă acesteiă obliga ii,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă recupereaz ă deă laă furnizoriă contravaloareaă serviciiloră
medicaleă recomandate/medicamenteloră cuăşiă f r ă contribu ieăpersonal ăprescrise,ă ceăauă
fostăefectuate/eliberateădeăal iăfurnizoriăînăbazaăacestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleă



deă asigur riă deă s n tateă dină Fond;ă s ă completezeă formulareleă electroniceă men ionateă
anterior,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 
    x)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă
modalit ileădeăprescriereăaămedicamentelor,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    y)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovadaădeăevaluareăaă
furnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ă
dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 
    z)ă s ă completezeă dosarulă electronică deă s n tateă ală pacientului,ă deă laă dataă
implement riiăacestuia; 
#M1 
    aa)ăs ănuăîncasezeăsumeăpentruăserviciileămedicaleăfurnizateăprev zuteăînăpacheteleădeă
serviciiă şiă pentruă acteleă administrative,ă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră
medicale,ăpentruăcareănuăesteăprev zut ăoăreglementareăînăacestăsens; 
#B 
    ab)ă s ă acordeă serviciiă deă asisten ămedical ă ambulatorieă deă specialitateă asigura iloră
numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în 
sistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăcuăexcep ia:ăurgen elor,ăafec iunilorăprev zuteă
înănorme,ăprecumăşiăaăserviciilorădeăplanificareăfamilial .ăListaăcuprinzândăafec iunileăcareă
permităprezentareaădirectălaămediculădeăspecialitateădinăunit ileăambulatoriiăcareăacord ă
asisten ămedical ă deă specialitateă pentruă specialit ileă cliniceă seă stabileşteă prină norme.ă
Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în 
asisten aămedical ă ambulatorieă deă specialitateă acord ă serviciiă medicaleă numaiă peă bazaă
biletuluiădeătrimitere,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeă
asigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăpacien iiărespectivi 
beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă programate,ă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă
institu iiloră competenteă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian .ă Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/dină Spa iulă Economică European/Confedera iaă Elve ian ă titulariă aiă carduluiă
europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă
medical ă ambulatorieă deă specialitateă nuă solicit ă biletă deă trimitereă pentruă acordareaă deă
serviciiămedicaleăînăambulatoriu.ăPentruăpacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaăîncheiată
acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă
s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă deă serviciileă medicaleă dină pachetulă de servicii 
medicaleă deă baz ,ă acordateă peă teritoriulă României,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă înă
asisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăsolicit ăbiletădeătrimitereăpentruăacordareaă
de servicii medicale în ambulatoriu; 
    ac)ăs ăinformezeămediculădeăfamilie,ăprinăscrisoareămedical ăexpediat ădirectăsauăprină
intermediulă asiguratului,ă cuă privireă laă diagnosticulă şiă tratamenteleă efectuateă şiă
recomandate;ă s ă finalizezeă actulă medicală efectuat,ă inclusivă prină eliberareaă prescrip ieiă
medicale pentru medicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ădup ăcaz,ăaăbiletuluiădeă
trimitereă pentruă investiga iiă paraclinice,ă aă certificatuluiă deă concediuă medicală pentruă
incapacitateă temporar ă deămunc ,ă dup ă caz,ă înă situa iaă înă careă concluziileă examenuluiă
medical impun acest lucru;ă scrisoareaă medical ă esteă ună documentă tipizat,ă careă seă
întocmeşteă înă dou ă exemplare,ă dintreă careă ună exemplară r mâneă laă mediculă deă
specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin 
intermediul asiguratului; scrisoarea medical ă con ineă obligatoriuă num rulă contractuluiă
încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă furnizareă deă serviciiă medicaleă şiă seă
utilizeaz ă numaiă deă c treă mediciiă careă desf şoar ă activitateă înă bazaă acestuiă contract;ă
modelul scrisorii medicale este prev zutăînănorme; 
    ad)ă s ă transmit ă rezultatulă investiga iiloră paracliniceă recomandate,ă prină scrisoareă
medical ,ă mediculuiă deă familieă peă listaă c ruiaă esteă înscrisă asiguratul;ă transmitereaă
rezultatelorăseăpoateăfaceăşiăprinăintermediulăasiguratului; 
    ae)ă s ă întocmeasc ă listeă deă prioritateă pentruă serviciileămedicaleă programabile,ă dac ă
este cazul; 



    af)ă s ă raporteze,ă înă vedereaă contract riiă laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă listaă cuă
bolnaviiăcuăafec iuniăcroniceăafla iăînăeviden aăproprieăşi,ălunar,ămişcareaăacestora; 
    ag)ă s ă verificeă bileteleă deă trimitereă cuă privireă laă dateleă obligatoriiă peă careă acesteaă
trebuieăs ăleăcuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare; 
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    ah)ăs ăsoliciteăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur ri sociale de 
s n tateă acestă document/adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicat 
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
şiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale;ăserviciile medicale din pachetul 
deă baz ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă
furnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
#B 
    ai)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă
prescrip iaă medical ă electronic ă off-lineă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă cuă respectareaă tuturoră prevederiloră legaleă înă
vigoare;ă asumareaă prescrip ieiă electroniceă deă c treă mediciiă prescriptoriă seă faceă prină
semn tur ăelectronic ăextins ăpotrivitădispozi iilorăLegii nr. 455/2001 privindăsemn turaă
electronic .ă Înă situa iaă înă careă mediciiă prescriptoriă nuă de ină semn tur ă electronic ,ă
prescrip iaămedical ăseăvaălistaăpeăsuportăhârtieăşiăvaăfiăcompletat ăşiăsemnat ădeămedicul 
prescriptorăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
#M1 
    aj)ăs ăintroduc ăînăsistemulăinformaticătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăprescriseă
off-lineă şiă prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă
substan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30 de zile 
calendaristice de la data prescrierii; 
    ak)ă***ăAbrogat  
#B 
    al)ăs ăîncasezeădeălaăasigura iăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerere.ăÎnăacesteă
situa iiă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă potă eliberaă bileteă deă trimitereă sauă prescrip iiă
medicaleăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tate,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme; 
#M1 
    am)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
din platformaă informatic ăaăasigur rilorădeă s n tate;ă înăsitua iiă justificateă înăcareănuăseă
poateă realizaă comunica iaă cuă sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; 
asumareaăserviciilorămedicaleăacordateăseăfaceăprinăsemn tur ăelectronic ăextins ăpotrivită
dispozi iiloră Legii nr. 455/2001,ă republicat .ă Serviciileă medicaleă înregistrateă off-line se 
transmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeăs n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaă
momentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînă lunaăpentru care se 
faceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateă înăalteăcondi iiădecâtă
celeămen ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tate;ă prevederileă suntă valabileă şiă înă situa iileă înă careă seă utilizeaz ă adeverin aă deă
asiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ională
dinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteă laăart. 212 alin. (1) 
dină Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă
c roraănuăle-aăfostăemisăcardulăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale. 
#B 
    ART. 25 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleăauăurm toareleădrepturi: 
    a)ă s ă primeasc ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă facturiiă înso iteă deă
documenteăjustificative,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate, 
contravaloareaăserviciilorămedicaleăcontractate,ăefectuate,ăraportateăşiăvalidate; 



    b)ăs ăfieă informa iădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireă laăcondi iileădeă
contractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riă
deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă urmareă aă
apari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcare nuăseădeconteaz ădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateădinăFond,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    d)ăs ănegocieze,ăînăcalitateădeăparteăcontractant ,ăclauzeleăsuplimentareălaăcontracteleă
încheiateă cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limita prevederilor legale în 
vigoare; 
    e)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerere;ăînăacesteăsitua ii,ăfurnizoriiă
deă serviciiă medicaleă potă eliberaă bileteă deă trimitereă sauă prescrip iiă medicaleă utilizateă înă
sistemulădeăasigur riăsociale deăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
înăcondi iileăstabiliteăprinănorme; 
    f)ă s ă primeasc ă dină parteaă caseloră deă asigur riă deă s n tateă motivarea,ă înă formată
electronic,ăcuăprivireălaăerorileădeăraportareăşiărefuzulădecont riiăanumitor servicii. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 26 
    Înă rela iileă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă
specialitateăpentruăspecialit ileăcliniceăşiăacupunctur ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăauă
urm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteănumaiăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăautoriza iăşiăevalua iăşiă
s ă fac ă public,ă înă termenă deă maximumă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă
contractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ă listaă
nominal ăaăacestoraăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ă list ă înă func ieădeămodific rileă
ap rute,ă înătermenădeămaximumă5ăzileă lucr toareădeă laădataăoper riiăacestora,ăconformă
legii; 
    b)ăs ădecontezeă furnizorilorădeăserviciiămedicale,ă laă termeneleăprev zuteă înăcontract,ă
peăbazaăfacturiiăînso iteădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiă
înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă
contravaloareaă serviciilorămedicaleă contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validate;ă pentruă
furnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăraportareaăînăvedereaădecont riiăseăfaceă
numai în format electronic; 
    c)ăs ă informezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireă laăcondi iileădeăcontractareăaă
serviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
precumăşiălaăeventualeleămodific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiă
acte normative, prin publicare peă paginaă webă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate;ă s ă
informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, 
precumă şiă despreă acordurile,ă în elegerile,ă conven iileă sauă protocoaleleă interna ionaleă cuă
prevederi în domeniul s n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de 
hot râreă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă cuă privireă laă condi iileă deă acordareă aă serviciilor 
medicaleăşiăcuăprivireălaăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulădeăacordareăaăacestora,ăprină
intermediulă paginiiă webă aă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă prină e-mail la 
adreseleă comunicateă oficială deă c treă furnizori,ă cuă excep iaă situa iiloră impuseă de actele 
normative; 
    e)ăs ăacordeăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăsumeăcareăs ă in ăseamaăşiădeăcondi iileă
deădesf şurareăaăactivit iiă înă zoneă izolate,ă înă condi iiă greleă şiă foarteăgrele,ăpentruă careă
sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
    f)ă s ă înmâneze,ă laă dataă finaliz riiă controlului,ă procesele-verbale de constatare 
furnizoriloră deă serviciiă medicaleă sau,ă dup ă caz,ă s ă leă comuniceă acestoraă noteleă deă
constatareă întocmiteă înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă de laă dataă finaliz riiă
controlului;ăînăcazulăînăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă



deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate în termen de maximum 10 
zileă calendaristiceă deă laă dataă primiriiă raportuluiă deă controlă deă laă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândă
contravaloareaă acestoră servicii,ă precumă şiă contravaloareaă unoră serviciiă medicale,ă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ămaterialeăsanitare,ădispozitiveămedicaleăşiă
îngrijiriămedicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă acordateă deă al iă furnizoriă afla iă înă rela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă bazaă bileteloră deă
trimitere/recomand riloră medicaleă şi/sauă prescrip iiloră medicaleă eliberateă deă c tre 
aceştia,ă înă situa iaă înă careă nuă auă fostă îndepliniteă condi iileă pentruă caă asigura iiă s ă
beneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiăbiletelorădeătrimitere,ăprescrip iilorămedicaleă
şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă conformă prevederilor legale în 
vigoare; 
    h)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudineă
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    i)ă s ă comunice în format electronic furnizorilor motivarea cu privire la erorile de 
raportareă şiă refuzulă decont riiă anumitoră servicii;ă s ă comuniceă înă formată electronică
furnizorilorăcuăocaziaăregulariz rilorătrimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaă
în careăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunorăserviciiăaă fostănejustificat,ăsumeleă
neachitate se vor regulariza; 
    j)ă s ă fac ă public ă valoareaă definitiv ă aă punctului,ă rezultat ă înă urmaă regulariz riiă
trimestriale,ăprinăafişareăatâtălaăsediulăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăcâtăşiăpeăpaginaă
electronic ă aă acestora,ă începândă cuă ziuaă urm toareă transmiteriiă acesteiaă deă c treăCasaă
Na ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăprecumăşiănum rulătotalălaănivelăna ionalădeăpuncteă
realizată trimestrial,ă prină afişareă peă paginaă webă aă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate; 
    k)ă s ă aduc ă laă cunoştin aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă cuă careă seă afl ă înă rela ieă
contractual ă numeleă şiă codulă deă paraf ă aleă mediciloră careă nuă maiă suntă înă rela ieă
contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    l)ăs ădecontezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcliniceăşiădeăacupunctur ăacordateă
deă mediciă conformă specialit iiă cliniceă şiă competen /atestată deă studiiă complementareă
confirmateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiă şiăcareăauă în dotarea cabinetului aparatura 
medical ăcorespunz toareăpentruărealizareaăacestora,ădup ăcaz,ăînăcondi iileăprev zuteăînă
norme; 
    m)ă s ă contractezeă serviciiă medicale,ă respectivă s ă decontezeă serviciileă medicaleă
efectuate,ăraportateăşiăvalidate,ăprev zute în lista serviciilor medicale pentru care plata se 
efectueaz ă prină tarifă peă serviciuămedicală şiă tarifă peă serviciuămedicală consulta ie/caz,ă înă
condi iileăstabiliteăprinănorme. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Condi iiăspecifice 
 
    ART. 27 
    (1) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale încheie un singur contract 
cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă aă c reiă raz ă administrativ-teritorial ă îşiă areă sediulă
lucrativ/punctulă deă lucru/punctulă deă lucruă secundar,ă dup ă caz,ă înregistrată şiă autorizată
furnizorulă deă serviciiămedicale,ă sauă cuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiă
Publice,ăSiguran eiăNa ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti. 
    (2)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăînăasisten a 
medical ă ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialit ileă cliniceă şiă acupunctur ă auă
încheiatăcontracteădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădeconteaz ăcontravaloareaăserviciiloră
acordateă asigura ilor,ă indiferentă deă casaă deă asigur riă deă s n tateă laă careă este luat în 
eviden ăasiguratul. 
#M1 



    (3)ăFiecareămedicădeăspecialitateădinăspecialit ileăclinice,ăcareăacord ăserviciiămedicaleă
de specialitate într-oă unitateă sanitar ă dină ambulatoriulă deă specialitateă dintreă celeă
prev zuteă laă art. 21 alin.ă (2),ă îşiă desf şoar ă activitateaă înă bazaă unuiă singură contractă
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăposibilitateaădeăa-şiămajoraăprogramulădeă
activitateăînăcondi iileăprev zuteălaăart. 30 alin.ă(2).ăExcep ieăfacămediciiădeăspecialitateăcuă
integrareă clinic ă într-ună spitală aflată înă rela ieă contractual ă cuă oă cas ă deă asigur riă deă
s n tate,ăcareăpotădesf şuraăactivitateă înăafaraăprogramuluiădeă lucruădinăspital,ă inclusivă
ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform prevederilor 
Ordonan eiă Guvernului nr. 124/1998,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă pentruă ună programă ceă nuă poateă dep şiă 17,5ă ore/s pt mân .ă Înă sensulă
prezentului contract-cadru,ăprinămediciiădeăspecialitateăcuă integrareăclinic ă într-un spital 
seă în elegeă personalulă didactică dină înv mântulă superioră medicală careă areă integrareă
clinic ăînăsec iileăclinice/ambulatoriulădeăspecialitateăalăunit iiăsanitareăcuăpaturi. 
#B 
    (4)ăMediciiădeăspecialitateădinăspecialit ileăcliniceăpotădesf şuraăactivitateăînăcabinetele 
medicaleădeăspecialitateădinăambulatoriulăintegratăalăspitaluluiăşiăînăcabineteleăorganizateă
înă centrulă deă s n tateămultifunc ională f r ă personalitateă juridic ă dină structuraă aceluiaşiă
spital,ă înăbazaăunuiă singurăcontractă încheiată cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ă înă cadrulă
unuiă programă deă lucruă distinct;ă pentruă cabineteleă dină cadrulă centruluiă deă s n tateă
multifunc ional,ăprogramulădeă lucruăalămediciloră şiă repartizareaăpeăzileăsuntăstabilite,ăcuă
respectareaă legisla ieiă muncii,ă deă medicul-şefă ală centruluiă de s n tateă multifunc ional,ă
aprobateădeămanagerulăspitaluluiăşiăafişateălaălocăvizibil. 
    (5)ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleădeăspecialitateăpentruăspecialit ileă clinice,ă careăauă
autoriza iileă necesareă efectu riiă serviciiloră medicaleă paracliniceă - ecografii, eliberate de 
MinisterulăS n t iiăşiăColegiulăMedicilorădinăRomânia,ăpotăcontractaăcuăcasaădeăasigur riă
deăs n tateăserviciiămedicaleăparacliniceă- ecografii din fondul alocat serviciilor medicale 
paraclinice,ă încheindă înăacestă sensăunăactăadi ională la contractul de furnizare de servicii 
medicaleădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăclinice,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
    ART. 28 
    Înăcadrulăasisten eiămedicaleăambulatoriiădeăspecialitateăseăacord ăserviciiămedicaleădeă
specialitate, în condi iileăprev zuteăînănorme. 
    ART. 29 
    Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonan eiăGuvernuluiă
nr. 124/1998,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpoateăangajaămedici,ă
personal de specialitate medico-sanitară şiă alteă categoriiă deă personal,ă înă condi iileă
prev zuteădeăaceeaşiăordonan ,ăachitândălunarătoateăobliga iileăprev zuteădeălegeăpentruă
personalulă angajat.ă Înă situa iaă înă careă volumulă deă activitateă ală cabinetuluiă medicală
conduce la un program de lucru s pt mânală deă minimumă 35ă deă oreă ală
medicului/medicilor de specialitate, încadrarea asistentului medical/sorei medicale este 
obligatorie. 
    Pentruăunăprogramădeă lucruă s pt mânalădeă subă35ădeăoreăalămedicului/medicilorădeă
specialitate, încadrarea asistentului medical/sorei medicale se poate face în raport cu 
programul de lucru al cabinetului. 
    ART. 30 
    (1)ăCabineteleămedicaleădeăspecialitateădinăspecialit ileăclinice,ăindiferentădeăformaădeă
organizare,ă îşiă stabilescă programulă deă activitateă zilnic,ă astfelă încâtă s ă asigureă accesulă
asigura ilorăpeăoădurat ădeăminimumă35ădeăoreăpeăs pt mân ,ărepartizareaăacestuiaăpeă
zileăfiindăstabilit ăprinănegociereăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăexcep iaăsitua iiloră
stabiliteădeăcomisiaăconstituit ăpotrivităart. 22 alin. (3). 
    (2)ă Înă situa iaă înă careă necesarulă deă serviciiă medicaleă deă oă anumit ă specialitateă
presupune prelungirea programului de lucru, medicii pot acorda servicii medicale în 
cadrulăunuiăprogramămajoratăcuămaximumă17,5ăoreăpeăs pt mân ăpentruăfiecare medic. 
Înă situa iaă înă careă programulă nuă acoper ă volumulă deă serviciiă medicaleă necesare,ă seă
întocmesc liste de prioritate pentru serviciile programabile. 
    (3)ă Cabineteleă medicaleă deă specialitateă dină specialit ileă clinice,ă organizateă înă
ambulatoriileă integrateă aleă spitaleloră şiă înă centreleă multifunc ionaleă f r ă personalitateă



juridic ă dină structuraă spitalelor,ă intr ă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tateăastfel: 
    a)ăpentruăcabineteleădeăspecialitateăcareăasigur ăunăprogramădeăminimumă35ădeăoreăpeă
s pt mân ă înăspecialitateaărespectiv ,ă respectivăunăprogramăsubă35ădeăore/s pt mân ,ă
reprezentantul legal încheie contract pentru servicii medicale, acordate în ambulatoriu, 
careăsuntădecontateădinăfondulăalocatăasisten eiămedicaleăambulatoriiădeăspecialitate; 
    b)ă pentruă cabineteleă medicaleă deă specialitateă dină specialit ileă cliniceă dină structuraă
spitalelor, reprezentantul legal încheie un singură contractă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tateăpentruăcabineteleăorganizateăînăambulatoriulăintegratăalăspitalelorăşiăînăcentrulădeă
s n tateămultifunc ionalăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăcuărespectareaăprevederilorălit.ăa). 
    (4) Serviciile medicale din specialit ileă cliniceă seă acord ă numaiă înă bazaă biletuluiă deă
trimitere,ă formulară cuă regimă special,ă şiă conformă program riloră pentruă serviciileă
programabile,ăcuăexcep iaăsitua iilorăprev zuteălaăart. 32 alin (3). 
    (5)ăServiciileămedicaleădeăacupunctur ăseăacord ănumaiăînăbazaăbiletuluiădeătrimitere,ă
formularăcuăregimăspecial,ăşiăconformăprogram rilor. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Decontareaăserviciilorămedicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitate 
 
    ART. 31 
    Modalitateaă deă plat ă aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă
ambulatorieădeăspecialitateăesteătarifulăpeăserviciuămedicalăexprimatăînăpuncteăşiătarifulăpeă
serviciu medical - consulta ie/caz,ăexprimatăînălei. 
    ART. 32 
    (1)ăDecontareaă serviciilorămedicaleă înă asisten a medical ă ambulatorieă deă specialitateă
se face prin: 
    a)ăplataăprinătarifăpeăserviciuămedicalăexprimatăînăpuncte,ăpentruăspecialit ileăclinice,ă
stabilit ă înă func ieă deă num rulă deă puncteă aferentă fiec ruiă serviciuă medical,ă ajustată înă
func ieădeăcondi iile înăcareăseădesf şoar ăactivitatea,ădeăgradulăprofesionalăalămedicilorăşiă
deă valoareaă unuiă punct,ă stabilit ă înă condi iileă prev zuteă înă norme.ă Num rulă deă puncteă
aferentă fiec ruiă serviciuă medicală şiă condi iileă deă acordareă aă serviciiloră medicaleă seă
stabilesc înănorme.ăCriteriileădeăîncadrareăaăcabinetelorămedicaleăînăfunc ieădeăcondi iileăînă
careă seă desf şoar ă activitateaă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate.ă Valoareaă definitiv ă aă punctuluiă
esteă unic ă peă ar ,ă seă calculeaz ă deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă prină
regularizareă trimestrial ,ă conformă normelor,ă pân ă laă dataă deă 25ă aă luniiă urm toareă
încheieriiă fiec ruiă trimestru,ă şiă nuă poateă fiă maiă mic ă decâtă valoareaă minim ă garantat ă
pentruăunăpunctăstabilit ăînănorme; 
    b)ăplataăprinătarifăpeăserviciuămedicalăexprimatăînăpuncte,ăpentruăserviciileădeăs n tateă
conexeăactuluiămedical,ăcontractateăşiăraportateădeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăclinice,ă
stabilit ăînăfunc ieădeănum rulădeăpuncteăaferentăfiec ruiăserviciuămedicalăşiădeăvaloareaă
unuiăpunct,ă înă condi iileăprev zuteă înănorme.ăContravaloareaăacestoră serviciiă seăsuport ă
dinăfondulăalocatăasisten eiămedicaleăambulatoriiăpentruăspecialit ileăclinice.ăNum rulădeă
puncteăaferenteăfiec ruiăserviciuădeăs n tateăconexăactuluiămedicalăşiăcondi iileăacord riiă
acestoraăsuntăprev zuteăînănorme; 
    c) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, pentru serviciile de 
planificareă familial ,ă stabilit ă înă func ieă deă num rulă deă puncteă aferentă fiec ruiă serviciuă
medicalăşiădeăvaloareaăunuiăpunct,ăstabilit ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme.ăNum rulădeă
puncteăaferentăfiec ruiăserviciuămedicalăşiăcondi iileădeăacordareăaăserviciilorămedicaleăseă
stabilesc în norme; 
    d) plata prin tarif pe serviciu medical - consulta ie/caz,ă exprimată înă lei,ă stabilită prină
norme,ăpentruă serviciileădeăacupunctur .ă Contravaloareaăacestoră serviciiă seă suport ă dină
fondulăaferentăasisten eiămedicaleădeăreabilitare. 
    (2)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă serviciile medicale ambulatorii de 
specialitateă peă bazaă bileteloră deă trimitereă eliberateă înă condi iileă stabiliteă prină normeă deă
c tre: 



    a)ămediciiădeăfamilieăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăoăcas ădeăasigur riădeăs n tate;ă
medicii de specialitate din unit ileă ambulatoriiă prev zuteă laă art. 21 alin. (2), cu 
respectareaăcondi iilorăprev zuteălaăalin.ă(5); 
    b)ămediciiădinăcabineteleămedicaleăşcolare/studen eşti,ănumaiăpentruăelevii/studen iiăcuă
domiciliulăînăalt ălocalitateădecâtăceaăînăcareăseăafl ăunitateaădeăînv mântărespectiv ; 
    c)ămediciiădinăcabineteleămedicaleădeăunitateăapar inândăministerelorăşiăinstitu iilorăcuă
re eaăsanitar ăproprieădinădomeniulăap r rii,ăordiniiăpublice,ăsiguran eiăna ionale; 
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    d)ămediciiă careă acord ă asisten ămedical ă dină institu iileă deă asisten ă social ă pentruă
persoaneă adulteă cuă handicap,ă aflateă înă coordonareaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă
PersoaneleăcuăDizabilit i,ănumaiăpentruăpersoaneleăinstitu ionalizateăşiănumaiăînăcondi iileă
în care acestea nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie; 
#B 
    e)ă mediciiă careă acord ă asisten ă medical ă dină serviciileă publiceă specializateă sauă
organismeă privateă autorizate,ă numaiă pentruă copiiiă încredin a iă oriă da iă înă plasamentă şiă
numaiăînăcondi iileăînăcareăaceştiaănuăsuntăînscrişiăpeălistaăunuiămedicădeăfamilie; 
    f)ămediciiăcareăacord ăasisten ămedical ădinăalteă institu iiădeăocrotireăsocial ,ănumaiă
pentruăpersoaneleăinstitu ionalizateăşiănumaiăînăcondi iileăînăcareăacesteaănuăsuntăînscriseă
pe lista unui medic de familie; 
    g)ă mediciiă dentiştiă şiă dentiştiiă dină cabineteleă stomatologiceă şcolareă şiă studen eşti,ă
numaiă pentruă elevi,ă respectivă studen i;ă mediciiă dentiştiă şiă dentiştiiă dină cabineteleă
stomatologice din penitenciare, numai pentru persoanele private de libertate; 
    h)ămediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînădispensareăTBC,ăînălaboratoareădeăs n tateă
mintal ,ărespectivăînăcentreădeăs n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ăcabineteădeă
planificareăfamilial ,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ă
cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă careă seă afl ă înă structuraă spitaluluiă caă unit iă f r ă
personalitateăjuridic . 
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    (3)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (2)ă urgen eleă şiă afec iunileă careă permită
prezentarea direct la medicul de specialitateădinăambulatoriuăpentruăspecialit ileăclinice,ă
prev zuteă înă normeă şiă serviciileă deă planificareă familial .ă Pentruă afec iunileă careă permită
prezentareaădirectălaămediculădeăspecialitateădinăambulatoriuăpentruăspecialit ileăcliniceăşiă
pentru serviciileădeăplanificareăfamilial ,ămediciiădeăspecialitateăauăobliga iaădeăaăverificaă
calitatea de asigurat. 
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    (4)ă Pentruă situa iileăprev zuteă laă alin.ă (2)ă lit.ă b),ă d),ă e)ă şiă f),ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateă încheieă conven iiă cuă mediciiă respectivi,ă în vedereaă recunoaşteriiă bileteloră deă
trimitereă eliberateă deă c treă aceştiaă pentruă serviciileă medicaleă clinice.ă Pentruă situa iaă
prev zut ălaăalin.ă(2)ălit.ăg),ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăîncheieăconven iiăcuămediciiă
respectivi,ăînăvedereaărecunoaşteriiăbiletelorădeătrimitereăeliberateădeăc treăaceştiaăpentruă
specialit ileă clinice,ă dac ă esteă necesar ă rezolvareaă cazuluiă dină punctă deă vedereă oro-
dentar.ă Pentruă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (2)ă lit.ă h),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă
încheieă conven iiă cuă mediciiă respectivi,ă înă vedereaă recunoaşteriiă bileteloră deă trimitereă
eliberateădeăc treăaceştia,ăpentruăserviciileămedicaleăclinice.ăMediciiăprev zu iălaăalin.ă(2)ă
lit.ăb),ăd),ăe),ăf),ăg)ăşiăh)ăîncheie,ădirectăsauăprinăreprezentantălegal,ădup ăcaz,ăconven ieă
cu oăsingur ăcas ădeăasigur riădeăs n tate,ărespectivăcuăceaăînăaăc reiăraz ăadministrativ-
teritorial ăseăafl ăcabinetul/unitateaăînăcareăaceştiaăîşiădesf şoar ăactivitatea,ăcuăexcep iaă
dentiştilor/mediciloră dentiştiă dină cabineteleă stomatologiceă dină penitenciare care încheie 
conven ieă cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă
Na ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti. 
    (5)ăTrimitereaăasiguratuluiădeăc treăunămedicădeăspecialitateăaflatăînărela iiăcontractualeă
cuăcasaădeăasigur ri deăs n tateăc treăunăaltămedicădeăspecialitateădinăambulatoriuăaflată
înă rela iiă contractualeă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă seă faceă peă bazaă biletuluiă deă
trimitere,ă numaiă înă situa iaă înă careă asiguratulă aă beneficiată deă serviciileă medicaleă deă
specialitate dinăparteaămediculuiăcareăelibereaz ăbiletulădeătrimitereărespectiv. 
    ART. 33 



    (1) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu, fondul aferent 
asisten eiă medicaleă ambulatoriiă deă specialitateă pentruă specialit ileă cliniceă seă defalc  
trimestrial. 
    (2)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obliga iaă s ă decontezeă lunar,ă înă termenă deă
maximumă20ădeăzileăcalendaristiceădeălaăîncheiereaăfiec reiăluni,ăcontravaloareaăserviciiloră
medicaleă furnizateă înă lunaă anterioar ,ă potrivită contracteloră încheiate între furnizorii de 
serviciiămedicaleă ambulatoriiă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă peă bazaă documenteloră
prezentateădeă furnizoriă pân ă laă termenulăprev zută înă contractulă deă furnizareădeă serviciiă
medicale. Pentru serviciile medicale clinice decontareaălunar ăseăfaceălaăvaloareaăminim ă
garantat ă pentruă ună punct,ă unic ă peă ar ă şiă prev zut ă înă norme.ă Regularizareaă
trimestrial ăseăfaceălaăvaloareaădefinitiv ăpentruăunăpunctăperăserviciu,ăpân ălaădataădeă30ă
aăluniiăurm toareăîncheieriiătrimestrului,ăpeăbaza documentelor prezentate de furnizori în 
lunaăurm toareătrimestruluiăpentruăcareăseăfaceăplata,ăpotrivitănormelor,ăpân ălaătermenulă
prev zutăînăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicale.ăValoareaădefinitiv ăaăunuiăpunctă
nuă poateă fiă maiămic ă decâtă valoareaăminim ă garantat ă pentruă ună punct,ă prev zut ă înă
normeă şiă asigurat ă peă durataă valabilit iiă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiămedicaleă
încheiat. 
    ART. 34 
    Raportareaă eronat ă aă unoră serviciiă medicaleă clinice,ă aă serviciiloră deă planificareă
familial ,ăpentruăcareăplataăseăfaceăprinătarifăpeăserviciuămedicalăexprimatăînăpuncteăşiăaă
serviciiloră deă acupunctur ă pentruă careă plataă seă faceă prină tarifă peă serviciuă medicală - 
consulta ie/caz,ăexprimatăînălei,ăseăregularizeaz ăconformănormelor.ăLaăregularizare se au 
înăvedereăşiăserviciileămedicaleăomiseălaăraportareăînăperioadeleăînăcareăauăfostărealizateă
sau raportate eronat în plus. 
 
    SEC IUNEAăaă7-a 
    Sanc iuni,ă condi iiă deă reziliere,ă suspendareă şiă încetareă aă contractuluiă deă furnizareă deă
servicii medicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitate 
 
    ART. 35 
    (1)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dinămotiveă
imputabileăfurnizorului/medicului,ăaăprogramuluiădeălucruăprev zută înăcontract,ăseăaplic ă
urm toareleăsanc iuni: 
    a)ă laăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă5%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăpunctului,ă
pentru luna în care s-auăprodusă acesteă situa ii,ă pentruămediciiă dină ambulatoriu,ă pentruă
specialit ileă clinice,ă inclusivăpentruăplanificareă familial ,ă laă careă seă înregistreaz ăacesteă
situa iiă sauă contravaloareaă serviciiloră deăacupunctur ă aferenteă luniiă înă careă s-au produs 
acesteăsitua ii; 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăpunctuluiă
pentru luna în care s-au produs acesteă situa ii,ă pentruămediciiă dină ambulatoriu,ă pentruă
specialit ileă clinice,ă inclusivăpentruăplanificareă familial ,ă laă careă seă înregistreaz ăacesteă
situa iiă sauă contravaloareaă serviciiloră deăacupunctur ă aferenteă luniiă înă careă s-au produs 
acesteăsitua ii. 
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    (2)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart. 24 lit. a) - 
c), e) - h), j) - u), v), x), z), ac) - ae)ăşiăag),ăprecumăşiăprescrieriădeămedicamenteăcuăşiă
f r ă contribu ieă personal ă dină parteaă asiguratuluiă şi/sauă recomand riă deă investiga iiă
paracliniceăcareănuăsuntă înăconformitateăcuăreglement rileă legaleă înăvigoareăaplicabileă înă
domeniulă s n t ii,ă inclusivă prescriereă deămedicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă
dină parteaă asiguratuluiă f r ă aprobareaă comisiiloră deă la nivelulă caseloră deă asigur riă deă
s n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riă deăS n tate,ăacoloăundeăesteă cazul,ă completareaă
scrisoriiă medicaleă prină utilizareaă unuiă altă formulară decâtă celă prev zută înă normeă sauă
neeliberareaă acesteia,ă precumă şiă neeliberareaă prescrip ieiămedicaleă caă urmareă aă actuluiă
medicalăpropriu,ăpentruăprimeleă30ădeăzileădinăperioadaăcuprins ăînăscrisoareaămedical ,ă
seăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
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    a) la prima constatare, avertisment scris; 



    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10% valoareaăminim ăgarantat ăaăpunctului,ă
pentru luna în care s-auăînregistratăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădinăambulatoriu,ăpentruă
specialit ileă clinice,ă inclusivăpentruăplanificareă familial ,ă laă careă seă înregistreaz ăacesteă
situa iiă sauă contravaloareaă serviciiloră deăacupunctur ă aferenteă luniiă înă careă s-au produs 
acesteăsitua ii. 
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    (3)ă Înă cazulă înă care,ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă serviciileă specializateă aleă
caseloră deă asigur riă deă s n tate/CaseiăNa ionaleă deăAsigur riă deăS n tate,ă seă constat ă
nerespectareaă obliga ieiă prev zuteă laă art. 24 lit.ă ab)ă şi/sauă serviciileă raportate conform 
contractuluiă înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuate,ă seă recupereaz ă
contravaloareaă acestoră serviciiă şiă seă diminueaz ă cuă 10%ă valoareaăminim ă garantat ă aă
punctului pentru luna în care s-auă înregistrată acesteă situa ii,ă pentruă medicii din 
ambulatoriu,ăpentruă specialit ileă clinice,ă inclusivăpentruăplanificareă familial ,ă laă careă seă
înregistreaz ăacesteăsitua iiăsauăcontravaloareaăserviciilorădeăacupunctur ăaferenteăluniiăînă
care s-auăprodusăacesteăsitua ii. 
    (4) În cazul în care în derulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaă
art. 24 lit.ăaj),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctă
perăserviciu,ărespectivăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaădeăcontractăpentruălunaăînăcareăs-
auă produsă acesteă situa ii,ă pentruă mediciiă deă specialitateă clinic /acupunctur ă laă care 
acestea au fost înregistrate; 
    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 20%ă valoareaă minim ă garantat ă aă unuiă
punctăperăserviciu,ărespectivăseădiminueaz ăcuă20%ăvaloareaădeăcontractăpentruălunaăînă
care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăspecialitateăclinic /acupunctur ălaăcareă
acestea au fost înregistrate. 
    (5)ă Pentruă punereaă înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (4),ă nerespectareaă
obliga ieiă deă laă art. 24 lit.ă aj)ă seă constat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prină
compararea pentruă fiecareă medică prescriptoră aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă aă componenteiă prescriereă cuă componentaă eliberareă pentruă toateă
prescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecială
unic peă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 
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    (6)ăRe inereaăsumelorăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ă- (4)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareă
urmeaz ă aă fiă efectuat ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casele de 
asigur riă deă s n tate.ă Înă situa iaă înă careă sumaă prev zut ă laă alin.ă (4)ă dep şeşteă primaă
plat ,ă re inereaă sumeiă seă realizeaz ă prină plat ă direct ă sauă executareă silit ,ă înă condi iileă
legii. 
    (7)ă Pentruă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă - (4), casele deă asigur riă deă s n tateă ină
eviden aădistinctăpeăfiecareămedic/furnizor,ădup ăcaz. 
    (8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauă
executareă silit ă pentruă furnizoriiă careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cu casa de 
asigur riădeăs n tate. 
    (9)ăSumeleăîncasateălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1)ă - 
(4)ăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuăaceeaşiădestina ie. 
    (10)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleă
deă specialitateă dină specialit ileă cliniceă aă obliga ieiă prev zuteă laă art. 24 lit. af), 
consulta iile,ă respectivă serviciileă raportateă pentruă asigura iiă cuă afec iuniă careă permită
prezentarea direct la medicul de specialitateănuă seădeconteaz ădeă casaădeăasigur riă deă
s n tate. 
    ART. 36 
    Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă
specialitateăseă reziliaz ădeăplinădreptăprintr-oănotificareă scris ăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate,ăînătermenădeămaximumă5ăzileăcalendaristiceădeălaădataăaprob riiăacesteiăm suri,ă
caăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 
    a)ădac ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleănuăîncepeăactivitateaăînătermenădeăcelămultă30ă
de zile calendaristice de la dataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 



    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ă
mai mare de 30 de zile calendaristice; 
    c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocareaădeăc treăorganeleăînă
dreptă aă autoriza ieiă deă func ionare/autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă sauă aă
documentuluiăsimilar,ărespectivădeălaăîncetareaăvalabilit iiăacestora; 
    d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de c treăorganeleăînă
drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
    e)ă nerespectareaă termeneloră deă depunere/transmitereă aă facturiloră înso iteă deă
documenteleă justificativeă privindă activit ileă realizateă conformă contractului,ă înă vedereaă
decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă aă serviciiloră realizate,ă pentruă oă
perioad ădeădou ăluniăconsecutiveăînăcadrulăunuiătrimestru,ărespectivă3ăluniăîntr-un an; 
    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleădinăambulatoriuăpentruăspecialit ileăclinice,ă
inclusivă deă serviciiă deă planificareă familial ă şiă acupunctur ,ă deă aă puneă laă dispozi iaă
organeloră deă controlă aleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şiă aleă caseloră deă
asigur riădeăs n tate,ăcaăurmareăaăcereriiăînăscris,ăaădocumentelorăsolicitateăprivindăactele 
deăeviden ăfinanciar-contabil ăaăserviciilorăfurnizateăconformăcontractelorăîncheiateăîntreă
furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă documenteleă justificativeă privindă sumeleă
decontateădinăFond,ăprecumăşiădocumenteleămedicaleăşiăadministrativeăexistente la nivelul 
entit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiădeăcontrol; 
    g)ă laă aă douaă constatareă aă faptuluiă c ă serviciileă raportateă conformă contractuluiă înă
vedereaădecont riiăacestoraănuăauăfostăefectuate,ăcuăexcep iaăsitua iilorăînăcareăvinaăesteă
exclusivă aă medicului/medicilor,ă cază înă careă contractulă seă modific ă prină excludereaă
acestuia/acestora, cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 
    h)ădac ăseăconstat ănerespectareaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontractulăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tate prinălipsaănejustificat ăaămediculuiătimpădeă3ăzileăconsecutive,ăînă
cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a 
cabineteloră medicale,ă inclusivă ambulatoriulă integrat,ă contractulă seă modific ă înă modă
corespunz toră prină excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea 
nejustificat ăaăprogramuluiădeălucruătimpădeă3ăzileăconsecutive; 
    i)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăprev zuteălaăart. 27 alin.ă(3)ăşiălaăart. 24 lit.ăaa)ăşiă
al); 
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    j)ăodat ăcuăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm surilorăprev zuteă laăart. 35 alin. (1), 
(2)ăşiă(4),ăprecumăşiălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm suriiăprev zuteălaăart. 35 alin. 
(3). 
#B 
    ART. 37 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînceteaz ălaădataălaăcare a intervenit una 
dintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădrept,ălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-
teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ăîncetareaăprinăfaliment,ădizolvareăcuălichidare,ălichidare,ădesfiin areăsauăreprofilareă
aăfurnizorilorădeăserviciiămedicale,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate 
continuaăactivitateaăînăcondi iileălegii; 
    a5) medicul titular al cabinetului medicală individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă
membru al Colegiului Medicilor din România; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegal al furnizorului de 
serviciiămedicaleăsauăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ,ăcuă30ădeă
zileă calendaristiceă anterioareă dateiă deă laă careă seă doreşteă încetareaă contractului,ă cuă
indicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 
    e) denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă
asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ă privindă expirareaă termenuluiă deă



suspendareă aă contractuluiă înă condi iileă art. 38 lit.ă a),ă cuă excep iaă revoc riiă doveziiă deă
evaluare a furnizorului. 
    ART. 38 
    Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate se 
suspend ălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă
dintreădocumenteleăprev zuteă laăart. 23 alin. (1) lit. a) - c)ă şiă nerespectareaă obliga ieiă
prev zuteă laă art. 24 lit.ă y),ă cuă condi iaă caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră
întreprinseă pentruă actualizareaă acestuia;ă suspendareaă opereaz ă pentruă oă perioad ă deă
maximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 
    b) în cazurile deă for ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă laă
încetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaă
termen a contractului; 
    c)ă laăsolicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motiveă obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiăactivit iiă furnizoruluiăpeăoăperioad ă limitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeă
documente justificative; 
    d)ă nerespectareaă deă c tre furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă
contribu ieiă laă Fond,ă constatat ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă caă urmareă aă
controalelorăefectuateă laă furnizori,ăpân ă laădataă laăcareăaceştiaă îşiăachit ăobliga iileă laăziă
sauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ăsuspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileă
calendaristiceă deă laă dataă laă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă efectuată ultimaă plat ă
c treăfurnizor; 
    e)ă deă laă dataă laă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă esteă înştiin at ă despreă decizia 
colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare 
dină exerci iulă profesieiă aă mediculuiă titulară ală cabinetuluiă medicală individual;ă pentruă
celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplic ă
corespunz torănumaiămediculuiăaflatăînăcontractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcareăseă
afl ăînăaceast ăsitua ie. 
 
    CAPITOLUL III 
    Asisten aămedical ăambulatorieăpentruăspecialitateaăclinic ădeăreabilitareămedical  
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiăde eligibilitate 
 
    ART. 39 
    (1)ă Înă vedereaă intr riiă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
furnizoriiădeăserviciiădeăreabilitareămedical ătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăs ăfieăautoriza iăconformăprevederilorălegale în vigoare; 
    b)ăs ăfieăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ă s ă depun ,ă înă vedereaă încheieriiă contractului,ă toateă documenteleă necesareă înă
termenele stabilite pentru contractare. 
    (2)ăAsisten aămedical ăambulatorieăpentruăspecialitateaăclinic ădeăreabilitareămedical ă
seăasigur ădeămediciă deă specialitateaă reabilitareămedical ,ă împreun ăcuăaltă personală deă
specialitate medico-sanitarăşiăalteăcategoriiădeăpersonal,ăşiăseăacord ăprin: 
    a) cabinete medicale organizate conform Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 124/1998, 
republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă autorizateă şiă evaluateă potrivită
dispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    b)ă unit iă sanitareă ambulatoriiă deă reabilitareă medical ,ă inclusivă celeă apar inândă
ministerelorăşiăinstitu iilorăcuăre eaăsanitar ăproprie; 
    c)ă societ iă deă turismă balneară şiă deă reabilitareă medical ,ă constituiteă conformă Legii 
societ iloră nr.ă 31/1990,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare, care 
îndeplinescă condi iileă prev zuteă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 152/2002 
privindă organizareaă şiă func ionareaă societ iloră comercialeă deă turismă balneară şiă deă
reabilitareă medical ,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 143/2003, 
autorizateăşiăevaluateăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 



    d)ă ambulatoriulă deă specialitate,ă ambulatoriulă integrat,ă inclusivă centrulă deă s n tateă
multifunc ionalăf r ăpersonalitateăjuridic ădinăstructuraăspitalului,ăinclusivăalăspitaluluiădin 
re eauaă ministereloră şiă institu iiloră centraleă dină domeniulă ap r rii,ă ordiniiă publice,ă
siguran eiăna ionaleăşiăautorit iiăjudec toreşti. 
    ART. 40 
    (1)ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleădeăspecialitateăreabilitareămedical ăîncheieăcontracteă
cu casele deăasigur riădeăs n tateăpentruămediciiăcuăspecialitateaădeăreabilitareămedical ,ă
confirmat ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii. 
    (2)ă Num rulă necesară deă mediciă deă specialitateă reabilitareă medical ă şiă num rulă deă
normeă necesare,ă peă jude ,ă pentruă careă se încheieă contractulă seă stabileşteă deă c treă
comisiaă format ă dină reprezentan iă aiă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă aiă direc iiloră deă
s n tateă public ,ă respectivă aiă direc iiloră medicaleă oriă aiă structuriloră similareă dină
ministereleă şiă institu iileă centraleă cu re eaă sanitar ă proprie,ă aiă colegiiloră teritorialeă aleă
medicilor,ă aiă organiza iiloră patronaleă şiă sindicaleă şiă aiă societ iloră profesionaleă aleă
medicilorădeăspecialitateădinăasisten aămedical ăambulatorieăpentruăspecialit ileă clinice,ă
reprezentative la nivelă jude ean,ă peă bazaă unoră criteriiă careă seă aprob ă prină ordină ală
ministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate.ăCriteriileă
aprobateă înă condi iileă legiiă seă public ă peă paginaăwebă aăCaseiăNa ionaleă deăAsigur riă deă
S n tateă şiă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă respectivă peă paginaăwebă aăMinisteruluiă
S n t iiă şiă aă direc iiloră deă s n tateă public .ă Pentruă specialitateaă clinic ă reabilitareă
medical ,ă prină norm ă seă în elegeă ună programă deă lucruă deă 7ă oreă înă medieă peă ziă şi,ă
respectiv,ădeă35ădeăoreăpeăs pt mân .ăPentruăunăprogramădeălucruămaiămareăsauămaiămică
deă 7ă oreă înă medieă peă zi,ă programulă deă lucruă laă cabinetă pentruă specialitateaă clinic ă
reabilitareămedical ăseăajusteaz ăînămodăcorespunz tor. 
    (3)ăComisiaăprev zut ălaăalin.ă(2) seăconstituieăprinăactăadministrativăalăpreşedintelui-
directoră generală ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă caă urmareă aă desemn riiă
reprezentan iloră institu iiloră men ionateă laă alin.ă (2),ă deă c treă conduc toriiă acestora,ă şiă
func ioneaz ăînăbazaăunuiăregulament-cadruădeăorganizareăşiăfunc ionareăunitar,ă laănivelă
na ional,ăaprobatăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tate.ăRegulamentul-cadruăaprobatăînăcondi iileălegiiăseăpublic ăpeăpaginaă
webă aă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şiă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă
respectivăpeăpaginaăwebăaăMinisteruluiăS n t iiăşiăaădirec iilorădeăs n tateăpublic . 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale 
 
    ART. 41 
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de 
specialitateă prev zu iă laă art. 39 alin.ă (2)ă şiă casaă deă asigur riă deă s n tateă seă încheieă înă
bazaăurm toarelorădocumente: 
    a) dovada de evaluare aă furnizorului,ă valabil ă laă dataă încheieriiă contractului,ă cuă
obliga iaăfurnizoruluiădeăaăoăreînnoiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    b)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatuluiăsauălaăbanc ,ăpotrivitălegii; 
    c)ăcodulădeăînregistrareăfiscal ă- codul unic de înregistrare sau codul numeric personal 
al reprezentantului legal - copiaăbuletinului/c r iiădeăidentitate,ădup ăcaz; 
    d)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
la data încheierii contractului, cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    e)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareă
îşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieă
înregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia,ăvalabil ălaădataăîncheieriiă
contractului;ă furnizorulă areă obliga iaă deă aă func ionaă cuă personalulă asigurată pentruă
r spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    f)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFondăpentruăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumă
şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă ceiă careă auă aceast ă obliga ieă
legal ,ăefectuat ăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareăşiăcareătrebuieăprezentat ăcaseiă



deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă aă perioadeiă deă contractareă
comunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ă cererea/solicitareaă pentruă intrareă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    h)ălistaăcuătipulăşiănum rulădeăaparateăaflateăînădotare; 
    i) programul de lucru al furnizorului; 
    j) lista personalului medico-sanitarăcareăîşiăexercit ăprofesiaălaăfurnizorăşiăprogramulădeă
lucru al acestuia; 
    k) copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitară îşiăexercit ăprofesiaă laă
furnizor; 
    l) certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, pentru fiecare medic, 
valabilălaădataăîncheieriiăcontractuluiăşiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    m)ădocumentulăcareăatest ăgradulăprofesionalăpentruămedici; 
    n)ă certificatulă deă membruă ală OAMGMAMRă pentruă asisten iiă medicaliă valabilă laă dataă
încheieriiăcontractuluiăşiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    o) copie a actului de identitate pentruămediciăşiăasisten iiămedicali; 
    p)ădeclara ieăpeăpropriaăr spundereăcuăprivireălaăcontracteleăîncheiateăcuăalteăcaseădeă
asigur riădeăs n tateăconformămodeluluiădinănorme; 
    r)ălistaăcuăbolnaviiăcuăafec iuniăcroniceăafla iăînăeviden aăproprie; 
    s)ă certificată deă liber ă practic ă pentruă fiziokinetoterapeu iă şiă kinetoterapeu i,ă eliberată
conform prevederilor legale. 
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    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentru conformitate prin sintagma "conform cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legală ală
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmiseălaăîncheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Obliga iileăşiădrepturileăfurnizorilorădeăserviciiămedicale 
 
    ART. 42 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă reabilitareă medical ă auă
urm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ă înăconformitateăcuă
prevederile legale în vigoare; 
    b)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaăobliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăşiăaleă
asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiă informa iilorăprivitoareălaăasigura i,ă
precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă
transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
    d)ăs ăfacturezeălunar,ă înăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
activitateaărealizat ăconform contractelor de furnizare de servicii medicale de reabilitare 
medical ;ăfacturaăesteăînso it ădeădocumenteleăjustificativeăprivindăactivit ileărealizateăînă
mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadruăşiăaleănormelorădeăaplicareă
a acestuia,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă
extins ,ăfacturaăşiădocumenteleăjustificativeăseătransmitănumaiăînăformatăelectronic; 
    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă
desf şur riiăactivit iiă înăasisten aămedical ădeăreabilitareămedical ,ăpotrivităformulareloră



deăraportareăstabiliteăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoare;ăpentru furnizorii care au 
semn tur ăelectronic ăextins ,ăraportareaăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 
    f)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- bilet de trimitere 
c treă alteă specialit iă cliniceă sauă înă vedereaă intern rii,ă conform prevederilor actelor 
normativeăreferitoareălaăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăşiăs ăleăeliberezeăcaăoă
consecin ăaăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulă
contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formulareloră
electronice - biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ădeălaădataă
laăcareăacesteaăseăimplementeaz ;ăbiletulădeătrimitereăînăvedereaăintern riiăseăelibereaz ă
pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate,ăinvestigateăşi/sauătratateăînăambulatoriu; 
    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeă
s n tate,ă respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuă regimăspecialăşiăpeă
cele tipizate; 
    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
bazaă unuiă formulară ală c ruiă modelă esteă prev zută înă norme,ă programă asumat prin 
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    j)ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condi iileăcareăauăstatălaăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînă
maximum 5 zile lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă
permanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    k)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemulă
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
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    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateă
şiă s ă îlă elibereze,ă caă oă consecin ă aă actuluiă medicală propriu,ă numaiă pentruă serviciile 
medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă
utilizareaă formularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteă formularăcuă regimăspecialăunică
peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope;ă s ă
asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă prescrip ieă medical ă pentruă prescriereaă
substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă deă laă dataă laă careă acestaă seă
implementeaz ;ăs ă furnizezeătratamentul,ăcuărespectareaăprevederiloră legale în vigoare, 
şiă s ă prescrieă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă deă careă beneficiaz ă
asigura ii,ă corespunz toareă denumiriloră comuneă interna ionaleă aprobateă prină hot râreă aă
Guvernului,ă informândă înă prealabilă asiguratulă despreă tipurileă şiă efectele terapeutice ale 
medicamenteloră peă careă urmeaz ă s ă iă leă prescrie.ă Înă situa iaă înă careă ună asigurat,ă cuă oă
boal ă cronic ă confirmat ,ăesteă internată înă regimădeă spitalizareă continu ă într-oăsec ieădeă
acu i/sec ieă deă croniciă înă cadrulă uneiă unit iă sanitareă cuă paturiă aflateă înă rela ieă
contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ămediculădeăspecialitateăclinic ă reabilitareă
medical ă poateă elibera,ă dup ă caz,ă prescrip ieă medical ă pentruă medicamenteleă şiă
materialeleă sanitareă dină programeleă na ionaleă deă s n tate,ă pentru medicamentele 
aferenteă boliloră pentruă careă esteă necesar ă aprobareaă comisiiloră deă laă nivelulă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate/caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă pentruă
afec iunileă cronice,ă alteleă decâtă celeă cuprinseă înă listaă cuă DCI-urile pe care o depune 
spitalulă laă contractare,ă respectivă medicamenteleă ceă potă fiă prescriseă numaiă deă c treă
mediculă deă specialitateă deă reabilitareă medical ,ă prescrip iaă eliberându-seă înă condi iileă
prezent riiăunuiădocumentăeliberatădeăspitalădinăcareăs ăreias ăc ăasiguratulăesteăinternat,ă
alăc ruiămodelăesteăstabilităprinănorme; 
#B 
    m)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă biletă deă trimitereă pentruă investiga iiă
paraclinice,ă careă esteă formulară cuă regimă specială unică peă ar ,ă şiă s ă recomandeă
investiga iileăparacliniceăînăconcordan ăcuădiagnosticul,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicală
propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de 
asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă biletă deă trimitereă
pentru investiga iiăparaclinice,ădeălaădataălaăcareăacestaăseăimplementeaz ; 



    n)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura ilor,ă f r ă nicioă discriminare,ă
folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
    o)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    p)ă s ă afişezeă într-ună locă vizibilă programulă deă lucru,ă numeleă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ă
adres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb; 
    q)ăs ăasigureăeliberareaăactelorămedicale,ăînăcondi iileăstabiliteăînăhot râreăşiăînănorme; 
#M1 
    r)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
#B 
    s)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşi decontarea tratamentului 
înăcazulăunorăafec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 
    ş)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportareăînătimpăreal,ăîncepândăcuădataălaăcareăacestaăvaăfiă
pusăînăfunc iune; 
    t)ăs ăasigureăacordareaădeăasisten ămedical ănecesar ătitularilor cardului european de 
asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise 
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînă
cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România;ă s ă acordeă asisten ă
medical ă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă
prev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 
    )ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăse 
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor; 
    u)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiămedicale; 
    v)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
deăs n tateă - biletădeă trimitereă c treăalteăspecialit iă sauă înăvedereaă intern rii,ăbiletădeă
trimitereă pentruă investiga iileă paracliniceă şiă deă laă dataă laă careă seă implementeaz ă
formulareleă electroniceămen ionateă anterior,ă precumă şiă prescrip iaămedical ă electronic ă
pentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentul ambulatoriu, cu toate 
dateleăpeăcareăacesteaă trebuieăs ă leăcuprind ăconformăprevederiloră legaleăînăvigoare.ăÎnă
cazulă nerespect riiă acesteiă obliga ii,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă recupereaz ă deă laă
furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamenteloră cuă şiă f r ă
contribu ieă personal ă prescrise,ă ceă auă fostă efectuate/eliberateă deă al iă furnizoriă înă bazaă
acestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădinăFond; 
    w)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă
modalit ileădeăprescriereăaămedicamentelor,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    x)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovadaădeăevaluareăaă
furnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniul medical pentru furnizor, 
dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 
    y)ă s ă completezeă dosarulă electronică deă s n tateă ală pacientului,ă deă laă dataă
implement riiăacestuia; 
#M1 
    z)ăs ănuă încasezeăsumeăpentruăserviciileămedicaleă furnizateăprev zuteă înăpachetulădeă
serviciiă şiă pentruă acteleă administrative,ă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră
medicale,ăpentruăcareănuăesteăprev zut ăoăreglementareăînăacestăsens; 
#B 
    aa)ă s ă acordeă serviciiă deă asisten ămedical ă ambulatorieă deă specialitateă asigura iloră
numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în 
sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă cuă excep iaă afec iuniloră prev zuteă înă norme. 
Listaă cuprinzândă afec iunileă ceă permită prezentareaă directă laămediculă deă specialitateă dină
unit ileă ambulatoriiă careă acord ă asisten ămedical ă deă specialitateă pentruă specialitateaă
clinic ă deă reabilitareă medical ă seă stabileşteă prină norme.ă Pentruă pacien ii din statele 



membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă
titulariă aiă carduluiă europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă respectivă beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, 
furnizoriiă deă serviciiă medicaleă înă asisten aămedical ă ambulatorieă deă specialitateă acord ă
serviciiămedicaleănumaiăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereă înăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoaneloră
asigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate dinăRomânia,ăcuăexcep iaă
situa ieiăînăcareăpacien iiărespectiviăbeneficiaz ădeăserviciiămedicaleăprogramate,ăacordateă
cuă autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră competenteă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/dină Spa iulă Economică European/Confedera iaă Elve ian .ă Pentruă pacien iiă dină
stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă deă
serviciile medicale acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în 
asisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăsolicit ăbiletădeătrimitereăpentruăacordareaă
de servicii medicale în ambulatoriu; 
    ab)ăs ăinformezeămediculădeăfamilie,ăprinăscrisoareămedical ăexpediat ădirectăsauăprină
intermediulă asiguratului,ă cuă privireă laă diagnosticulă şiă tratamenteleă efectuateă şiă
recomandate;ă s ă finalizezeă actulă medicală efectuat,ă inclusivă prină eliberareaă prescrip ieiă
medicaleăpentruămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ădup ăcaz,ăaăbiletuluiădeă
trimitereă pentruă investiga iiă paraclinice,ă aă certificatuluiă deă concediuă medicală pentruă
incapacitateă temporar ă deămunc ,ă dup ă caz,ă înă situa iaă înă careă concluziileă examenuluiă
medicală impună acestă lucru;ă scrisoareaă medical ă esteă ună documentă tipizat,ă careă seă
întocmeşteă înă dou ă exemplare,ă dintreă careă ună exemplară r mâneă laă mediculă deă
specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin 
intermediulă asiguratului;ă scrisoareaă medical ă con ineă obligatoriuă num rulă contractuluiă
încheiat cu casa deă asigur riă deă s n tateă pentruă furnizareă deă serviciiă medicaleă şiă seă
utilizeaz ă numaiă deă c treă mediciiă careă desf şoar ă activitateă înă bazaă acestuiă contract;ă
modelulăscrisoriiămedicaleăesteăprev zutăînănorme; 
    ac)ă s ă întocmeasc ă listeă deă prioritateă pentru serviciileă medicaleă programabile,ă dac ă
este cazul; 
    ad)ă s ă verificeă bileteleă deă trimitereă cuă privireă laă dateleă obligatoriiă peă careă acesteaă
trebuieăs ăleăcuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    ae)ă s ă întocmeasc ă eviden eă distincteă şiă s ă raportezeă distinctă serviciileă realizate,ă
conformăcontractelorăîncheiateăcuăfiecareăcas ădeăasigur riădeăs n tate,ădup ăcaz; 
#M1 
    af)ăs ăsoliciteăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur ri sociale de 
s n tateă acestă document/adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicat 
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
şiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale;ăserviciileămedicaleădinăpachetulă
deă baz ă acordateă înă alteă condi ii decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă
furnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
#B 
    ag)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă
prescrip iaă medical ă electronic ă off-line pentru medicamente cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă cuă respectareaă tuturoră prevederiloră legaleă înă
vigoare;ă asumareaă prescrip ieiă electroniceă deă c treă mediciiă prescriptoriă seă faceă prină
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001,ă republicat .ă Înă
situa iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ,ăprescrip iaămedical ă
seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şiă semnat ă deă mediculă prescriptoră înă
condi iileăprev zuteăînănorme; 
#M1 
    ah)ă s ă introduc ă înă sistemulă informatică toateă prescrip iileă medicaleă electroniceă
prescrise off-lineăşiăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaă
substan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileă
calendaristice de la data prescrierii. 



    ai)ă s ă comuniceă caseiă deă asigur riă deă s n tateă epuizareaă sumeiă contractateă lunar;ă
comunicareaăseăvaăfaceăînăziuaăînăcareăseăînregistreaz ăaceast ăsitua ieăprinăserviciulăon-
lineăpusălaădispozi ieădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate; 
#B 
    aj)ăs ăîncasezeădeălaăasigura iăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerere;ăînăacesteă
situa iiă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă potă eliberaă bileteă deă trimitereă sauă prescrip iiă
medicaleăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tate,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme; 
    ak)ă s ă raporteze,ă înă vedereaă contract rii,ă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă listaă cuă
bolnaviiăcuăafec iuniăcroniceăafla iăînăeviden aăproprieăşi,ălunar,ămişcareaăacestora; 
#M1 
    al)ăs ăîncasezeăsumeleăreprezentândăcoplataăpentruăserviciileădeăreabilitareămedical ă- 
seriiădeăproceduriădeă careăauăbeneficiatăasigura ii,ă cuă respectareaăprevederiloră legaleă înă
vigoare,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
    am) s ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
dinăplatformaă informatic ăaăasigur rilorădeă s n tate;ă înăsitua iiă justificateă înăcareănuăseă
poateă realizaă comunica iaă cuă sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; 
asumareaăserviciilorămedicaleăacordateăseăfaceăprinăsemn tur ăelectronic ăextins ăpotrivită
dispozi iiloră Legii nr. 455/2001,ă republicat .ă Serviciileă medicaleă înregistrateă off-line se 
transmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeăs n tateăînămaximum 72 de ore de la 
momentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînă lunaăpentruăcareăseă
faceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateă înăalteăcondi iiădecâtă
celeămen ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tate;ă prevederileă suntă valabileă şiă înă situa iileă înă careă seă utilizeaz ă adeverin aă deă
asiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ională
dinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteă laăart. 212 alin. (1) 
dină Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă
c roraănuăle-a fost emis cardul în vedereaăacord riiăserviciilorămedicale. 
#B 
    ART. 43 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicale de recuperare-reabilitareăaăs n t iiăauăurm toareleădrepturi: 
    a)ă s ă primeasc ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă facturiiă înso iteă deă
documenteăjustificative,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ă
contravaloareaă serviciilorămedicaleă contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validateă conformă
normelor, în limita valorii de contract; 
    b)ăs ăfieă informa iădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireă laăcondi iileădeă
contractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riă
deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestora survenite ca urmare a 
apari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcareănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateădinăFond,ăconformăprevederilor legale în vigoare; 
    d)ăs ănegocieze,ăînăcalitateădeăparteăcontractant ,ăclauzeleăsuplimentareălaăcontracteleă
încheiateă cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limitaăprevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    e)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerere;ăînăacesteăsitua ii,ăfurnizoriiă
deă serviciiă medicaleă potă eliberaă bileteă deă trimitereă sauă prescrip iiă medicaleă utilizateă înă
sistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
înăcondi iile stabilite prin norme; 
    f)ă s ă primeasc ă dină parteaă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă formată electronic,ă
motivareaăcuăprivireălaăerorileădeăraportareăşiărefuzulădecont riiăanumitorăservicii; 
#M1 
    g)ăs ăîncasezeăsumeleăreprezentândăcoplataăpentruăserviciileădeăreabilitareămedical ă- 
seriiădeăproceduriădeă careăauăbeneficiatăasigura ii,ă cuă respectareaăprevederiloră legaleă înă
vigoare,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 



 
#B 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 44 
    Înărela iileăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ,ăcaseleădeăasigur riă
deăs n tateăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteănumaiăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ă
autoriza iă şiăevalua iă şiă s ă fac ăpubliceă înă termenădeămaximumă10ăzileă lucr toareădeă laă
dataăîncheieriiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tate,ă listaă nominal ă aă acestora,ă cuprinzândă denumireaă şiă valoareaă deă contractă aă
fiec ruia,ă inclusivă punctajeleă aferenteă tuturoră criteriiloră peă bazaă c roraă s-a stabilit 
valoareaădeăcontract,ăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ălist ăînăfunc ieădeămodific rileă
ap rute,ă înătermenădeămaximumă5ăzileă lucr toareădeă laădataăoper riiăacestora,ăconform 
legii; 
    b)ăs ădecontezeăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ,ălaătermeneleă
prev zuteăînăcontract,ăpeăbazaăfacturiiăînso iteădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtă
peă suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deăCasaăNa ional ă deă
Asigur riă deă S n tate,ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă contractate,ă efectuate,ă
raportateăşiăvalidateăconformănormelor,ăînălimitaăvaloriiădeăcontract;ăpentruăfurnizoriiăcareă
auă semn tur ă electronic ă extins ,ă raportareaă înă vedereaă decont riiă seă faceă numaiă înă
format electronic; 
    c)ăs ă informezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireă laăcondi iileădeăcontractareăaă
serviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
precumăşiălaăeventualeleămodific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiă
acteă normative,ă prină publicareă peă paginaă webă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate;ă s ă
informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, 
precumă şiă despreă acordurile,ă în elegerile,ă conven iileă sauă protocoaleleă interna ionaleă cuă
prevederiă înădomeniulă s n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    d)ă s ă informezeă înă prealabil,ă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din hot râre,ă
furnizoriiădeăserviciiămedicale,ăcuăprivireălaăcondi iileădeăacordareăaăserviciilorămedicaleăşiă
cuăprivireălaăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulădeăacordareăaăacestora,ăprinăintermediulă
paginiiă webă aă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă prin e-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 
    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare 
furnizoriloră deă serviciiă medicaleă sau,ă dup ă caz,ă s ă leă comunice acestora notele de 
constatareă întocmiteă înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă
controlului;ăînăcazulăînăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ă
zileă calendaristiceă deă laă dataă primiriiă raportuluiă deă controlă deă laă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tateălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    f) s ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândă
contravaloareaă acestoră servicii,ă precumă şiă contravaloareaă unoră serviciiă medicale,ă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ămaterialeăsanitare,ădispozitiveămedicaleăşi 
îngrijiriămedicaleă laădomiciliu/îngrijiriă paliative,ăacordateădeăal iă furnizoriă afla iă înă rela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă bazaă bileteloră deă
trimitere/recomand riloră medicaleă şi/sauă prescrip iiloră medicaleă eliberateă deă c treă
aceştia,ă înă situa iaă înă careă nuă auă fostă îndepliniteă condi iileă pentruă caă asigura iiă s ă
beneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiăbiletelorădeătrimitere,ăprescrip iilorămedicaleă
şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă conformă prevederiloră legale în 
vigoare; 
    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudineă
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 



    h)ă s ă comunice în format electronic furnizorilor motivarea cu privire la erorile de 
raportareă şiă refuzulă decont riiă anumitoră servicii;ă s ă comuniceă înă formată electronică
furnizorilor,ă cuă ocaziaă regulariz riloră trimestriale,ă motivareaă sumeloră decontate;ă înă
situa iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunorăserviciiăaăfostănejustificat,ă
sumele neachitate se vor regulariza; 
    i)ă s ă aduc ă laă cunoştin aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă cuă careă seă afl ă înă rela ieă
contractual ă numeleă şiă codulă deă paraf ă aleă mediciloră careă nuă maiă suntă înă rela ieă
contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    j)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră numaiă dac ămediciiă auă competen aă legal ă
necesar ă şiă auă înă dotareaă cabinetuluiă aparaturaă medical ă corespunz toareă pentruă
realizareaăacestora,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
    k)ă s ă contractezeă serviciiă medicale,ă respectivă s ă decontezeă serviciileă medicaleă
efectuate,ăraportateăşiăvalidate,ăprev zuteăînălistaăserviciilorămedicaleăpentruăcareăplataăseă
efectueaz ă prină tarifă peă serviciu medical - consulta ie/ziă deă tratament,ă înă condi iileă
stabilite prin norme; 
    l)ăs ădecontezeăserviciileămedicaleădeăreabilitareămedical ănumaiăpeăbazaăbiletelorădeă
trimitere,ă careă suntă formulareă cuă regimă specială uniceă peă ar ă utilizateă înă sistemulă deă
asigur riăsocialeădeăs n tate,ăeliberateădeămediciiădeăfamilie,ămediciiădeăspecialitateădină
ambulatoriuăsauămediciiădeăspecialitateădinăspital,ăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleă
deăasigur riădeăs n tate,ăcuăexcep iaăsitua iilorăprev zuteăînănorme; 
    m)ăs ădecontezeă furnizorilorădeă serviciiămedicaleădeă reabilitareămedical ,ă cuă careăauă
încheiată contracteă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ,ă
contravaloareaă serviciiloră acordateă asigura ilor,ă înă condi iileă respect riiă prevederiloră art. 
45 alin. (2). 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Condi iiăspecifice 
 
    ART. 45 
    (1)ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă
încheieăunăsingurăcontractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăaăc reiăraz ăadministrativ-
teritorial ă îşiă areă sediulă lucrativ,ă filialeă sauă puncteă deă lucruă înregistrateă şiă autorizateă
furnizorulădeăserviciiămedicaleăşi/sauăcuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiă
Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti.ă Înă acestă sens,ă furnizoriiă deă
serviciiădeăreabilitareămedical ăauăobliga iaădeăaădepuneălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateă
cuă careă încheieă contractă oă declara ieă peă propriaă r spundereă cuă privireă laă contracteleă
încheiateăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăconformămodeluluiăprev zutăînănorme. 
    (2)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă furnizorilor de servicii de reabilitare 
medical ă cuă careă auă încheiată contracteă contravaloareaă serviciiloră medicaleă acordateă
asigura ilor,ăastfel: 
    a)ădac ăfurnizorulăareăîncheiatăcontractăatâtăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăaăc reiă
raz ă administrativ-teritorial ă îşiă desf şoar ă activitatea,ă câtă şiă cuă Casaă Asigur riloră deă
S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă
fiecareă cas ă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă
acordate asigura ilorăafla iă înăeviden eleăproprii.ăPentruăasigura iiăafla iă înăeviden aăaltoră
caseădeăasigur riădeăs n tate,ădecontareaăserviciilorămedicaleăseăfaceădeăc treăcasaăînăaă
c reiăraz ăadministrativ-teritorial ăîşiădesf şoar ăactivitateaăfurnizorul; 
    b) dac ă furnizorulă areă încheiată contractă numaiă cuă oă cas ă deă asigur riă deă s n tateă
dintreă celeă prev zuteă laă lit.ă a),ă aceastaă deconteaz ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă
acordateă asigura ilor,ă indiferentă deă casaă deă asigur riă deă s n tateă laă careă esteă luată înă
eviden ă asiguratul.ă Înă acestă sens,ă furnizoriiă deă serviciiă deă reabilitareă medical ă auă
obliga iaă deă aă depuneă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă încheieă contractă oă
declara ieăpeăpropriaăr spundereăcuăprivireălaăcontracteleăîncheiateăcuăcaseleădeăasigur riă
deăs n tate,ăconformămodeluluiăprev zutăînănorme. 
#M1 
    (3)ă Fiecareă medică deă specialitateă dină specialitateaă clinic ă reabilitareă medical ,ă careă
acord ă serviciiă medicaleă deă specialitateă într-oă unitateă sanitar ă dină ambulatoriulă deă



specialitateă dintreă celeă prev zuteă laă art. 39 alin.ă (2),ă îşiă desf şoar ă activitateaă înă bazaă
unuiă singură contractă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă cuă posibilitateaă deă a-şiă
majoraă programulă deă activitateă înă condi iileă prev zuteă laă art. 48 alin. (2).ă Excep ieă facă
situa iileăînăcareăacelaşiăfurnizorăareăcontractăîncheiatăşiăcuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateă
aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă precumă şiă
mediciiădeăspecialitateăcuăintegrareăclinic ăîntr-un spitalăaflatăînărela ieăcontractual ăcuăoă
cas ădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăpotădesf şuraăactivitateăînăafaraăprogramuluiădeălucruă
din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform 
prevederilor Ordonan eiă Guvernuluiă nr. 124/1998,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăpentruăunăprogramăceănuăpoateădep şiă17,5ăore/s pt mân .ă Înă
sensul prezentului contract-cadruă prină mediciiă deă specialitateă clinic ă - reabilitare 
medical ,ă cuă integrareă clinic ă într-un spital,ă seă în elegeă personalulă didactică dină
înv mântulăsuperiorămedicalăcareăareăintegrareăclinic ăînăsec iileăclinice/ambulatoriulădeă
specialitateăalăunit iiăsanitareăcuăpaturi. 
#B 
    (4)ăMediciiădeăspecialitateădinăspecialitateaăreabilitareămedical ăpotădesf şuraăactivitateă
înă cabineteleă medicaleă deă specialitateă dină ambulatoriulă integrată ală spitaluluiă şiă înă
cabineteleăorganizateăînăcentrulădeăs n tateămultifunc ionalăf r ăpersonalitateăjuridic ădină
structuraă aceluiaşiă spital,ă înăbazaă unuiă singură contractă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate,ăînăcadrulăunuiăprogramădeălucruădistinct;ăpentruăcabineteleădinăcadrulăcentruluiă
deăs n tateămultifunc ional,ăprogramulădeă lucruăalămedicilorăşiărepartizareaăpeăzileăsuntă
stabilite,ă cuă respectareaă legisla ieiă muncii, de medicul-şefă ală centruluiă deă s n tateă
multifunc ional,ăaprobateădeămanagerulăspitaluluiăşiăafişateălaălocăvizibil. 
    ART. 46 
    Înăcadrulăasisten eiămedicaleăambulatoriiădeăspecialitateăseăacord ăserviciiămedicaleădeă
reabilitareămedical ,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme. 
    ART. 47 
    Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonan eiăGuvernuluiă
nr. 124/1998,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpoateăangajaămedici,ă
personal de specialitate medico-sanitară şiă alteă categoriiă deă personal,ă înă condi iileă
prev zuteădeăaceeaşiăordonan ,ăachitândălunarătoateăobliga iileăprev zuteădeălegeăpentruă
personalulă angajat.ă Înă situa iaă înă careă volumulă deă activitateă ală cabinetuluiă medicală
conduce la un program de lucru s pt mânală deă minimumă 35ă deă oreă ală
medicului/medicilor de specialitate, încadrarea asistentului medical este obligatorie. 
Pentruă ună programă deă lucruă s pt mânală deă subă 35ă deă oreă ală medicului/mediciloră deă
specialitate, încadrarea asistentului medical se poate face în raport cu programul de lucru 
al cabinetului. 
    ART. 48 
    (1)ăCabineteleămedicaleădeăspecialitateădinăspecialitateaăclinic ădeăreabilitareămedical ,ă
indiferentădeăformaădeăorganizare,ăîşiăstabilescăprogramulădeăactivitateăzilnic,ăastfelăîncâtă
s ă asigureă accesulă asigura iloră peă oă durat ă deă minimumă 35ă deă oreă peă s pt mân ,ă
repartizareaă acestuiaă peă zileă fiindă stabilit ă prină negociereă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate,ăcuăexcep iaăsitua iilorăstabiliteădeăcomisiaăconstituit ăpotrivităart. 40 alin. (2) din 
prezentaăanex . 
    (2)ă Înă situa iaă înă careă necesarulă deă serviciiă medicaleă presupuneă prelungireaă
programului de lucru, medicii pot acorda servicii medicale în cadrul unui program majorat 
cuămaximumă17,5ăoreăpeăs pt mân ăpentruăfiecareămedic.ăÎnăsitua iaăînăcareăprogramulă
nuăacoper ăvolumulădeăserviciiămedicaleănecesare,ăseăîntocmescălisteădeăprioritateăpentruă
serviciile programabile. 
    (3)ă Cabineteleă medicaleă deă specialitateă dină specialitateaă clinic ă reabilitareă medical ă
organizate în ambulatoriileă integrateă aleă spitaleloră şiă înă centreleă multifunc ionaleă f r ă
personalitateă juridic ă dină structuraă spitaleloră intr ă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tateăastfel: 
    a)ăpentruăcabineteleădeăspecialitateăcareăasigur ăunăprogramădeăminimum 35 de ore pe 
s pt mân ă înăspecialitateaărespectiv ,ă respectivăunăprogramăsubă35ădeăore/s pt mân ,ă
reprezentantulă legală încheieăcontractăpentruăserviciiămedicaleădinăspecialitateaăclinic ădeă



reabilitareă medical ,ă careă suntă decontateă dină fondulă alocată asisten eiă medicaleă deă
reabilitareămedical ăînăambulatoriu; 
    b)ă pentruă cabineteleă medicaleă deă specialitate,ă dină specialitateaă clinic ă reabilitareă
medical ădinăstructuraăspitalelor,ăreprezentantulălegalăîncheieăunăsingurăcontractăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăpentruăcabineteleăorganizateăînăambulatoriulăintegratăalăspitaleloră
şiă înă centrulă deă s n tateă multifunc ională f r ă personalitateă juridic ,ă cuă respectareaă
prevederilor lit. a). 
    (4)ăServiciileămedicaleădinăspecialitateaăclinic ăreabilitareămedical  seăacord ănumaiăînă
bazaă biletuluiă deă trimitere,ă formulară cuă regimă special,ă şiă conformă program riloră pentruă
serviciileăprogramabile,ăcuăexcep iaăsitua iilorăprev zuteălaăart. 50 alin. (1). 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Contractareaă şiă decontareaă serviciilorămedicaleă înă asisten aămedical ă ambulatorieă deă
specialitateăpentruăspecialitateaăclinic ăreabilitareămedical  
 
    ART. 49 
    (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de reabilitare 
medical ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăseăauăînăvedereănum rulădeăserviciiămedicale-
consulta ii,ă respectivă tarifulă peă consulta ieă şiă num rulă deă serviciiă medicaleă - zile de 
tratament,ărespectivătarifulăpeăziădeătratament.ăPentruăpresta iaămediculuiăprimar,ătarifulă
consulta ieiăseămajoreaz ăcuă20%.ăSumaăcontractat ăseăstabileşteăconformănormelorăşiăseă
defalcheaz ăpeătrimestreăşiăluni,ă inându-seăcontăşiădeăactivitateaăspecific ăsezonier . 
    (2)ă Modalitateaă deă plat ă aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă
ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical - consulta ie/serviciuămedicală- 
zi de tratament, exprimate în lei. 
    (3)ăContractareaăserviciilorămedicaleădeăreabilitareămedical ăseăfaceădinăfondulăalocată
asisten eiămedicaleădeăreabilitare. 
    ART. 50 
    (1) Casele deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă serviciileă medicaleă deă reabilitareă
medical ,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme,ănumaiăpeăbazaăbiletelorădeătrimitere,ăcareăsuntă
formulareăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăeliberate 
de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate 
dină spital,ă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă cuă excep iaă
afec iunilorăcareăpermităprezentareaădirectălaămediculădeăreabilitareămedical ,ăstabiliteăînă
norme. 
    (2)ă Bileteleă deă trimitereă pentruă tratamentă deă reabilitareă medical ă înă sta iunileă
balneoclimaticeăseăelibereaz ădeăc treămediciiădeăfamilie,ădeăc treămediciiădeăspecialitateă
dinăambulatoriuăşiămediciiădinăspital,ăafla iăînărela iiăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeă
s n tate,ă pentruă perioadeă şiă potrivită unuiă ritmă stabiliteă deă mediculă deă reabilitareă
medical . 
    (3)ăTrimitereaăasiguratuluiădeăc treăunămedicădeăspecialitateăaflatăînărela iiăcontractualeă
cuăcasaădeăasigur ri deăs n tateăc treăunăaltămedicădeăspecialitateădinăambulatoriu,ăaflată
înă rela iiă contractualeă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă seă faceă peă bazaă biletuluiă deă
trimitere,ăcareăesteăformularăcuăregimăspecialăutilizatăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeă
s n tate,ă numaiă înă situa iaă înă careă asiguratulă aă beneficiată deă serviciileă medicaleă deă
specialitateădinăparteaămediculuiăcareăelibereaz ăbiletulădeătrimitereărespectiv. 
    ART. 51 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obliga iaă s ă decontezeă lunar,ă înă termenă deă
maximumă20ădeăzileăcalendaristiceădeălaăîncheiereaăfiec reiăluni,ăcontravaloareaăserviciiloră
medicaleă deă reabilitareă medical ă aă s n t ii,ă furnizateă înă lunaă anterioar ,ă potrivit 
contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale ambulatorii de reabilitare 
medical ăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăpeăbazaădocumentelorăprezentateădeăfurnizoriă
pân ălaătermenulăprev zutăînăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicale. 
#M1 
    ART. 51^1 
    (1)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă încaseaz ă deă laă asigura iă
sumaă corespunz toareă copl iiă pentruă serviciileă deă reabilitareă medical ă - serii de 



proceduriă dină pachetulă deă serviciiă deă baz ă deă careă auă beneficiat asigura ii,ă peă seriaă deă
proceduri;ănivelulăminimăalăcopl iiăesteădeă5ăleiăpeăseriaădeăproceduri,ăiarănivelulămaximă
esteădeă10ăleiăpeăseriaădeăproceduri.ăValoareaăcopl iiăesteăstabilit ădeăfiecareăfurnizorăpeă
baz ădeăcriteriiăproprii. 
    (2) Categoriile deăasigura iăscutiteădeăcoplat ,ăprev zuteă laăart. 213^1 din Legea nr. 
95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă facă dovadaă acesteiă calit iă cuă
documenteăeliberateădeăautorit ileăcompetenteăc ăseăîncadreaz ăînărespectivaăcategorie,ă
precumă şiă cuă documenteă şi/sau,ă dup ă caz,ă cuă declara ieă peă propriaă r spundereă c ă
îndeplinescăcondi iileăprivindărealizareaăsauănerealizareaăunorăvenituri,ăconformămodeluluiă
prev zutăînănorme. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă7-a 
    Sanc iuni,ă condi iiă deă reziliere,ă suspendareă şiă încetare a contractului de furnizare de 
serviciiă medicaleă înă asisten aămedical ă ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialitateaă
clinic ăreabilitareămedical  
 
    ART. 52 
    (1)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dinămotive 
imputabileăfurnizorului/medicului,ăaăprogramuluiădeălucruăprev zută înăcontract,ăseăaplic ă
urm toareleăsanc iuni: 
    a)ă laăprimaă constatareă seădiminueaz ă cuă5%ăcontravaloareaă serviciiloră deă reabilitareă
medical ă aferenteă luniiă înă careă s-au produs aceste situa ii,ă pentruă fiecareădintreăacesteă
situa ii; 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilorădeăreabilitareă
medical ă aferenteă luniiă înă careă s-auăprodusă acesteă situa ii,ă pentruă fiecareădintreăacesteă
situa ii. 
#M1 
    (2) În cazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart. 42 lit. a) - 
c), e) - h), j) - u),ăw),ăy),ăşiăab)ă- ae),ăprecumăşiăprescrieriădeămedicamenteăcuăsauăf r ă
contribu ieă personal ă dină parteaă asiguratuluiă şiă deă uneleă materialeă sanitareă şi/sau 
recomand riă deă investiga iiă paraclinice,ă careă nuă suntă înă conformitateă cuă reglement rileă
legaleăînăvigoareăaplicabileăînădomeniulăs n t ii,ăinclusivăprescrieriădeămedicamenteăf r ă
aprobareaă comisiiloră deă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riă deă S n tate,ă acoloă undeă esteă cazul,ă completareaă scrisoriiă medicaleă prină
utilizareaă unuiă altă formulară decâtă celă prev zută înă normeă sauă neeliberareaă acesteia,ă
precumăşiăneeliberareaăprescrip ieiămedicaleăcaăurmareăaăactuluiămedicalăpropriu, pentru 
primeleă 30ă deă zileă dină perioadaă cuprins ă înă scrisoareaămedical ă seă aplic ă urm toareleă
sanc iuni: 
#B 
    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b) la a doua constatare se va diminua cu 10% contravaloarea serviciilor de reabilitare 
medical ăaferenteăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii. 
#M1 
    (3)ă Înă cazulă înă care,ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă serviciileă specializateă aleă
caseloră deă asigur riă deă s n tate/CaseiăNa ionaleă deăAsigur riă deăS n tate,ă seă constat ă
nerespectareaă obliga ieiă prev zuteă laă art. 42 lit.ă aa)ă şi/sauă serviciileă raportateă conformă
contractuluiă înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuate,ă seă recupereaz ă
contravaloareaă acestoră serviciiă şiă seă diminueaz ă cuă 10%ă contravaloareaă serviciiloră deă
reabilitareămedical ăaferenteăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii. 
    (4)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeăla 
art. 42 lit.ăah),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaălunar ădeăcontract,ăpentruălunaă
în care s-aăprodusăaceast ăsitua ie; 
    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 20%ăvaloareaă lunar ă deă contract, pentru 
luna în care s-aăprodusăaceast ăsitua ie. 



    (5)ă Pentruă punereaă înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (4),ă nerespectareaă
obliga ieiă deă laă art. 42 lit.ă ah)ă seă constat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prină
compararea pentru fiecare medic prescriptoră aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă aă componenteiă prescriereă cuă componentaă eliberareă pentruă toateă
prescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecială
unicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 
#B 
    (6)ăRe inereaăsumelorăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ă- (4)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareă
urmeaz ă aă fiă efectuat ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (7)ă Pentruă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă - (4),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă ină
eviden aădistinctăpeăfiecareămedic/furnizor,ădup ăcaz. 
    (8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauă
executareă silit ă pentruă furnizoriiă careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (9)ăSumeleăîncasateălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1)ă - 
(4)ăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
    (10)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart. 42 lit. ak) 
consulta iile,ă respectivă serviciileă raportateă pentruă asigura iiă cuă afec iuniă careă permită
prezentareaădirectă laămediculă deă specialitateănuă seădeconteaz ădeă casaădeăasigur riă deă
s n tate. 
    ART. 53 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăseăreziliaz ădeăplină
drept, printr-oă notificareă scris ă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă termenă deă
maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiă m suri,ă caă urmareă aă
constat riiăurm toarelorăsitua ii: 
    a)ădac ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleănuăîncepeăactivitateaăînătermenădeăcelămultă30ă
deăzileăcalendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 
    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ă
mai mare de 30 de zile calendaristice; 
    c)ăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
dreptăaăautoriza ieiă sanitareădeă func ionareă sauăaădocumentuluiă similar,ă respectiv de la 
încetareaăvalabilit iiăacesteia; 
    d)ăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
    e)ă nerespectareaă termeneloră deă depunereă aă facturiloră înso iteă deă documentele 
justificativeăprivindăactivit ileărealizate,ăînăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riă
deăs n tateăaăserviciilorărealizate,ăpentruăoăperioad ădeădou ă luniăconsecutiveă înăcadrulă
unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; 
    f) la a douaă constatareă aă faptuluiă c ă serviciileă raportateă conformă contractuluiă înă
vedereaădecont riiăacestoraănuăauăfostăefectuateă(cuăexcep iaăsitua iilorăînăcareăvinaăesteă
exclusivă aă medicului/medicilor,ă cază înă careă contractulă seă modific ă prină excludereaă
acestuia/acestora), cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 
    g)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăcaăurmareăaăcereriiă înă
scris, a documentelorăsolicitateăprivindăacteleădeăeviden ăfinanciar-contabil ăaăserviciiloră
furnizateăconformăcontractelorăîncheiateăîntreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
şiă documenteleă justificativeăprivindă sumeleădecontateădină Fond,ăprecumăşiă documentele 
medicaleăşiăadministrativeăexistenteă laănivelulăentit iiă controlateăşiănecesareăactuluiădeă
control; 
    h)ădac ăseăconstat ănerespectareaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontractulăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăprinălipsaănejustificat ăaămediculuiătimp de 3 zile consecutive, în 
cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a 
cabineteloră medicale,ă inclusivă ambulatoriulă integrat,ă contractulă seă modific ă înă modă
corespunz toră prină excludereaă medicului/mediciloră înă cazulă c roraă s-a constatat 
nerespectareaănejustificat ăaăprogramuluiădeălucruătimpădeă3ăzileăconsecutive; 
    i)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăprev zuteălaăart. 42 lit.ăz),ăaj)ăşiăart. 45 alin. (3); 
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    j)ăodat ăcuăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm surilorăprev zuteă laăart. 52 alin. (1), 
(2)ăşiă(4),ăprecumăşiălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm suriiăprev zuteălaăart. 52 alin. 
(3). 
#B 
    ART. 54 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăînceteaz ălaădataălaă
careăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1) furnizorul de servicii medicaleădeă reabilitareămedical ă îşiă înceteaz ăactivitateaă înă
raza administrativ-teritorial ă aă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă rela ieă
contractual ; 
    a2)ăîncetareăprinăfaliment,ădizolvareăcuălichidare,ălichidare,ădesfiin areăsauăreprofilare a 
furnizoruluiădeăserviciiămedicale,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual; 
    a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun ă sauă pierdeă calitateaă deă
membru al Colegiului Medicilor din România; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeă
serviciiămedicaleă deă reabilitareămedical ă sauăală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-o 
notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă anterioareă dateiă deă laă careă seă doreşteă
încetareaăcontractului,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 
    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă
asigur riă deă s n tateă printr-oă notificareă scris ă privindă expirareaă termenuluiă deă
suspendareă aă contractuluiă înă condi iileă art. 55 lit.ă a),ă cuă excep iaă revoc riiă doveziiă deă
evaluare a furnizorului. 
    ART. 55 
    Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă seă suspend ă cuă
dataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă
dintreădocumenteleăprev zuteă laăart. 41 alin. (1) lit. a) - c)ă şiă nerespectareaă obliga ieiă
prev zuteă laă art. 42 lit.ă x),ă cuă condi iaă caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră
întreprinseă pentruă actualizareaă acestuia;ă suspendareaă opereaz ă pentruă oă perioad ă deă
maximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 
    b)ă înăcazurileădeă for ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă laă
încetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaă
termen a contractului; 
    c)ă laăsolicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motive obiective, independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiăactivit iiă furnizoruluiăpeăoăperioad ă limitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeă
documente justificative; 
    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă
contribu ieiă laă Fond,ă constatat ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă caă urmareă aă
controalelorăefectuateă laă furnizori,ăpân ă laădataă laăcareăaceştiaă îşiăachit ăobliga iileă laăziă
sauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ăsuspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileă
calendaristiceă deă laă dataă laă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă efectuată ultimaă plat ă
c treăfurnizor; 
    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiă
teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din 
exerci iulă profesieiă aămediculuiă titulară ală cabinetuluiămedicală individual;ă pentruă celelalteă
formeădeăorganizareăaăcabinetelorămedicale,ăsuspendareaăseăaplic ăcorespunz torănumaiă
medicului aflat în contractă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă careă seă afl ă înă aceast ă
situa ie. 
 
    CAPITOLUL IV 



    Asisten aămedical ădentar  
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitate 
 
    ART. 56 
    (1)ă Înă vedereaă intr riiă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
furnizoriiădeăserviciiădeămedicin ădentar ătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăs ăfieăautoriza iăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    b)ăs ăfieăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ă s ă depun ,ă înă vederea încheierii contractului, toate documentele necesare, în 
termenele stabilite pentru contractare. 
    (2)ăAsisten aămedical ădentar ăseăasigur ădeămediciădentiştiăşiădentişti,ă împreun ăcuă
alt personal de specialitate medico-sanitarăşiăalteăcategoriiăde personalăşiăseăacord ăprin: 
    a) cabinete medicale organizate conform Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 124/1998, 
republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă autorizateă şiă evaluateă potrivită
dispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    b) unitatea medico-sanitar ă cuă personalitateă juridic ă înfiin at ă potrivită prevederiloră
Legii societ ilorănr.ă31/1990,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    c)ăunitateaăsanitar ăambulatorieădeăspecialitateăapar inândăministerelorăşiă institu iiloră
cuăre ele sanitare proprii; 
    d)ăambulatoriulădeăspecialitateăşiăambulatoriulăintegratădinăstructuraăspitalului,ăinclusivă
alăspitaluluiădinăre eauaăministerelorăşiăinstitu iilorăcentraleădinădomeniulăap r rii,ăordiniiă
publice,ăsiguran eiăna ionaleăşiăautorit iiăjudec toreşti; 
    e)ăcentreădeăs n tateămultifunc ionale,ăcuăsauăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăautorizateăşiă
evaluateă potrivită dispozi iiloră legaleă înă vigoare,ă inclusivă celeă apar inândă ministereloră şiă
institu iilorăcuăre eaăsanitar ăproprie; 
    f)ă centreă deă diagnostică şiă tratamentă şiă centreă medicaleă - unit iă medicaleă cuă
personalitateăjuridic ,ăautorizateăşiăevaluateăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
    ART. 57 
    (1)ă Furnizoriiă deă serviciiă deă medicin ă dentar ă încheieă ună singură contractă pentruă
furnizarea de serviciiădeămedicin ădentar ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăaăc reiăraz ă
administrativ-teritorial ă îşiă areă sediulă cabinetulă medicală sauă cuă oă cas ă deă asigur riă deă
s n tateă limitrof ă oriă cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă
Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă dup ă caz,ă înă condi iileă stabiliteă prină
norme. 
    (2)ăFurnizoriiădeăserviciiădeămedicin ădentar ăcareăauăautoriza iileănecesareăefectu riiă
serviciiloră medicaleă paracliniceă deă radiologie,ă eliberateă deă Ministerulă S n t ii,ă Comisiaă
Na ional ă pentruă Controlulă Activit iloră Nucleareă şiă Colegiulă Mediciloră Dentiştiă dină
România,ăpotăcontractaăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăserviciiămedicaleăparacliniceădeă
radiologie - radiografiiădentareă retroalveolareă şiăpanoramiceădină fondul alocat serviciilor 
medicaleăparaclinice,ăîncheindăînăacestăsensăunăactăadi ionalălaăcontractulădeăfurnizareădeă
serviciiădeămedicin ădentar ,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale 
 
    ART. 58 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădintreăfurnizoriiădeăserviciiădeămedicin ă
dentar ăprev zu iălaăart. 56 alin.ă(2)ăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tateăseăîncheieăînăbazaă
urm toarelorădocumente: 
    a)ă dovadaă deă evaluareă aă furnizorului,ă valabil ă laă dataă încheieriiă contractului,ă cuă
obliga iaăfurnizoruluiădeăaăoăreînnoiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    b)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatuluiăsauălaăbanc ,ăpotrivitălegii; 
    c) codul de înregistrareăfiscal ă- codul unic de înregistrare sau codul numeric personal 
al reprezentantului legal - copiaăbuletinului/c r iiădeăidentitate,ădup ăcaz; 



    d)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
la data încheieriiă contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    e)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareă
îşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut  deălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieă
înregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia,ăvalabil ălaădataăîncheieriiă
contractului;ă furnizorulă areă obliga iaă deă aă func ionaă cuă personalulă asigurată pentruă
r spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpeătoat  perioadaăderul riiăcontractului; 
    f)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFondăpentruăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumă
şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă ceiă careă auă aceast ă obliga ieă
legal ,ăefectuat ăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareăşiăcareătrebuieăprezentat ăcaseiă
deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă aă perioadeiă deă contractareă
comunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ă cererea/solicitareaă pentruă intrareă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    h)ă certificată deămembruă ală Colegiuluiă Mediciloră Dentiştiă dină România,ă pentruă fiecareă
medică dentist,ă valabilă laă dataă încheieriiă contractuluiă şiă peă toat ă perioadaă derul riiă
contractului; 
    i) certificatul de membru al OAMGMAMR pentruă asisten iiă medicali,ă valabilă laă dataă
încheieriiăcontractuluiăşiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    j)ădocumentulăcareăatest ăgradulăprofesionalăpentruămediciiădentişti; 
    k) copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitară îşiăexercit ăprofesiaă laă
furnizor; 
    l)ăprogramulădeăactivitateăalăcabinetului,ăprecumăşiăprogramulădeăactivitateăalămediciloră
şiăalăpersonaluluiămedico-sanitarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor. 
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    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentruă conformitateă prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantului legal al 
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmiseălaăîncheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Obliga iileăşiădrepturileăfurnizorilor 
 
    ART. 59 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleădeămedicin ădentar ăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleădeămedicin ădentar ăfurnizate,ă
în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    b)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaăobliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăşiăaleă
asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiă
laă persoaneă beneficiareă aleă pachetuluiă minimal,ă precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă
acestora;ăs ăasigureăsecuritateaăînăprocesulădeătransmitereăaătuturorădatelorăcuăcaracteră
personal; 
    d)ăs ăfacturezeălunar,ă înăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
activitateaărealizat ăconformăcontractelorădeă furnizareădeăserviciiămedicale;ă facturaăesteă
înso it ădeădocumenteleăjustificativeăprivindăactivit ileărealizateăînămod distinct, conform 
prevederilor prezentului contract-cadruă şiă aleă normeloră deă aplicareă aă acestuia,ă atâtă peă
suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă



Asigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ,ăfacturaăşiă
documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă
desf şur riiăactivit iiăînăasisten aămedical ădeămedicin ădentar ,ăpotrivit formularelor de 
raportareă stabiliteă conformă reglement riloră legaleă înă vigoare;ă pentruă furnizoriiă careă auă
semn tur ăelectronic ăextins ,ăraportareaăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 
    f)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- bilet de trimitere 
c treă alteă specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă conformă prevederiloră acteloră normativeă
referitoareălaăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăşiăs ăleăeliberezeăcaăoăconsecin ă
aăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruăserviciile medicale care fac obiectul contractului 
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăelectroniceă- bilet de 
trimitereă c treă alteă specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă deă laă dataă laă careă acesteaă seă
implementeaz ;ă biletulă deă trimitereă înă vedereaă intern riiă seă elibereaz ă pentruă cazurileă
careănuăpotăfiădiagnosticate,ăinvestigateăşi/sauătratateăînăambulatoriu; 
    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeă
s n tate,ă respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuă regimăspecialăşiăpeă
cele tipizate; 
    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate, în 
bazaă unuiă formulară ală c ruiă modelă esteă prev zută înă norme,ă programă asumată prină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    j)ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condi iileăcareăauăstatălaăbazaă încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în 
maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă
permanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    k)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră actelor normative referitoare la sistemul 
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
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    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateă
şiă s ă îlă elibereze,ă caă oă consecin ă aă actuluiă medicală propriuă şiă numaiă pentruă serviciileă
medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă
utilizareaă formularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteă formularăcuă regimăspecialăunic 
peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope;ă s ă
asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă prescrip ieă medical ă pentruă prescriereaă
substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă deă laă dataă laă careă acestaă se 
implementeaz ;ăs ă furnizezeătratamentul,ăcuărespectareaăprevederiloră legaleă înăvigoare,ă
şiă s ă prescrieă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă deă careă beneficiaz ă
asigura ii,ă corespunz toareă denumiriloră comuneă interna ionaleă aprobateă prină hot râre a 
Guvernului,ă informândă înă prealabilă asiguratulă despreă tipurileă şiă efecteleă terapeuticeă aleă
medicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 
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    m)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă biletă deă trimitereă pentruă investiga iiă
paraclinice, care este formulară cuă regimă specială unică peă ar ,ă şiă s ă recomandeă
investiga iileăparacliniceăînăconcordan ăcuădiagnosticul,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicală
propriuă şiă numaiă pentruă serviciileă medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă biletă deă trimitereă
pentruăinvestiga iiăparacliniceădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 
    n)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleădeămedicin ădentar ăasigura ilorăf r ănicioă
discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
    o)ă s ă afişezeă într-ună locă vizibilă programulă deă lucru,ă numeleă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ă
adres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail, pagin ăweb; 
    p)ăs ăasigureăeliberareaăactelorămedicale,ăînăcondi iileăstabiliteăînăhot râreăşiăînănorme; 
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    q)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
#B 



    r)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportareăînătimpăreal,ăîncepândăcuădataălaăcareăacestaăvaăfiă
pusăînăfunc iune; 
    s)ă s ă asigureă acordareaă asisten eiămedicaleă deămedicin ă dentar ă necesar ă titulariloră
carduluiăeuropeanădeăasigur riă socialeădeăs n tateăemis de unul dintre statele membre 
aleăUniuniiăEuropene/Spa iuluiăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian ,ăînăperioadaădeă
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise 
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateă
înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România;ă s ă acordeă asisten ă
medical ă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sauă protocoaleă interna ionale cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă
prev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 
    ş)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseă
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibil cu sistemele 
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor; 
    t)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleădeămedicin  dentar ăprev zuteăînăpachetulă
de servicii medicale; 
    )ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
deăs n tateă - biletădeă trimitereă c treăalteăspecialit iă sauă înăvedereaă intern rii,ăbiletădeă
trimitere pentru investiga iileă paracliniceă şiă deă laă dataă laă careă seă implementeaz ă
formulareleă electroniceămen ionateă anterior,ă precumă şiă prescrip iaămedical ă electronic ă
pentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,ăcuătoateă
datele pe careăacesteaă trebuieăs ă leăcuprind ăconformăprevederiloră legaleăînăvigoare.ăÎnă
cazulă nerespect riiă acesteiă obliga ii,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă recupereaz ă deă laă
furnizoriă contravaloareaă serviciiloră medicaleă recomandate/medicamenteloră cuă şiă f r ă
contribu ieă personal ă prescrise,ă ceă auă fostă efectuate/eliberateă deă al iă furnizoriă înă bazaă
acestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădinăFond; 
    u)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă
modalit ileădeăprescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 
    v)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovadaădeăevaluareăaă
furnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ă
dovada asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 
    w)ă s ă completezeă dosarulă electronică deă s n tateă ală pacientului,ă deă laă dataă
implement riiăacestuia; 
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    x)ăs ănuă încasezeăsumeăpentruăserviciileămedicaleă furnizateăprev zuteă înăpachetulădeă
serviciiă şiă pentruă acteleă administrative,ă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră
medicale,ăpentruăcareănuăesteăprev zut ăoăreglementareăînăacestăsens; 
#B 
    y)ă s ă întocmeasc ă listeă deă prioritateă pentruă serviciileămedicaleă deămedicin ă dentar ă
programabile,ădac ăesteăcazul; 
#M1 
    z)ăs ăsolicite,ăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeă
s n tate,ă acestă document/adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă data 
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul, 
şiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale;ăserviciileămedicaleădinăpachetulă
deă baz ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă
furnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
#B 
    aa)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă
prescrip iaă medical ă electronic ă off-line pentru medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă cuă respectareaă tuturoră prevederiloră legaleă înă
vigoare;ă asumareaă prescrip ieiă electroniceă deă c treă mediciiă prescriptoriă seă faceă prină



semn tur ăelectronic ăextins ăpotrivitădispozi iilorăLegii nr. 455/2001 privindăsemn turaă
electronic ,ă republicat .ă Înă situa iaă înă careă mediciiă prescriptoriă nuă de ină semn tur ă
electronic ,ă prescrip iaă medical ă seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şiă
semnat ădeămediculăprescriptorăînăcondi iileăprev zuteăîn norme; 
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    ab)ă s ă introduc ă înă sistemulă informatică toateă prescrip iileă medicaleă electroniceă
prescrise off-lineăşiăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaă
substan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermen de maximum 30 de zile 
calendaristice de la data prescrierii; 
    ac)ă***ăAbrogat  
    ad)ă s ă comuniceă caseiă deă asigur riă deă s n tateă epuizareaă sumeiă contractateă lunar;ă
comunicareaăseăvaăfaceăînăziuaăînăcareăseăînregistreaz ăaceast ăsitua ieăprinăserviciul on-
lineăpusălaădispozi ieădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate; 
    ae)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
dinăplatformaă informatic ăaăasigur rilorădeă s n tate;ă înăsitua iiă justificateă înăcareănuăse 
poateă realizaă comunica iaă cuă sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; 
asumareaăserviciilorămedicaleăacordateăseăfaceăprinăsemn tur ăelectronic ăextins ăpotrivită
dispozi iiloră Legii nr. 455/2001,ă republicat .ă Serviciileă medicaleă înregistrateă off-line se 
transmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeăs n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaă
momentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînă lunaăpentruăcareăseă
faceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordate înăalteăcondi iiădecâtă
celeămen ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tate;ă prevederileă suntă valabileă şiă înă situa iileă înă careă seă utilizeaz ă adeverin aă deă
asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ională
dinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteă laăart. 212 alin. (1) 
dină Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă
c roraănuăle-aăfostăemisăcardulăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale. 
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    ART. 60 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleădeămedicin ădentar ăau urm toareleădrepturi: 
    a)ă s ă primeasc ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă facturiiă înso iteă deă
documenteăjustificative,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ă
contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate,ă raportateă şiă validateă conformă
normelor, în limita valorii de contract; 
    b)ăs ăfieă informa iădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireă laăcondi iileădeă
contractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur ri 
deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă urmareă aă
apari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcareănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateădinăFond,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    d)ăs ănegocieze,ăînăcalitateădeăparteăcontractant ,ăclauzeleăsuplimentareălaăcontracteleă
încheiateă cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limitaăprevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    e)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerere; 
    f)ă s ă primeasc ă dină parteaă caseloră deă asigur riă deă s n tateă motivarea,ă înă formată
electronic,ăcuăprivireălaăerorileădeăraportareăşiărefuzulădecont riiăanumitorăservicii. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 61 
    Înărela iileăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ,ăcaseleădeăasigur ri de 
s n tateăauăurm toareleăobliga ii: 



    a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă furnizoriiă deă serviciiămedicaleă deămedicin ă dentar ă
autoriza iă şiăevalua iă şiă s ă fac ăpubliceă înă termenădeămaximumă10ăzileă lucr toareădeă laă
dataăîncheieriiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tate,ă listaă nominal ă aă acestora,ă cuprinzândă denumireaă şiă valoareaă deă contractă aă
fiec ruia,ă inclusivă punctajeleă aferenteă tuturoră criteriiloră peă bazaă c roraă s-a stabilit 
valoareaădeăcontract,ăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ălist ăînăfunc ieădeămodific rileă
ap rute,ă înătermenădeămaximumă5ăzileă lucr toareădeă laădataăoper riiăacestora,ăconformă
legii; 
    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă deămedicin ă dentar ,ă laă termeneleă
prev zuteăînăcontract,ăpeăbazaăfacturiiăînso iteădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtă
peă suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deăCasaăNa ional ă deă
Asigur riă deă S n tate,ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă contractate,ă efectuate,ă
raportateăşiăvalidateăconformănormelor,ăînălimitaăvaloriiădeăcontract;ăpentruăfurnizoriiăcareă
auă semn tur ă electronic ă extins ă raportareaă înă vedereaă decont riiă seă faceă numaiă înă
format electronic; 
    c)ă s ă informezeă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ă cuă privireă laă
condi iileădeăcontractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleă
deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleămodific riă aleă acestoraă surveniteă caă
urmareă aă apari ieiă unoră noiă acteă normative,ă prină publicare pe pagina web a caselor de 
asigur riă deă s n tate;ă s ă informezeă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă cuă privireă laă
documenteleăcomunitareăînăvigoare,ăprecumăşiădespreăacordurile,ăîn elegerile,ăconven iileă
sauă protocoaleleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniul s n t ii,ă prină publicareă peă
paginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate; 
    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin.ă (1)ă dină hot râreă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ăcuăprivireă laăcondi iileădeăacordareăaă
serviciilorămedicaleă şiă cuă privireă laă oriceă inten ieă deă schimbareă înămodulă deă acordareă aă
acestora,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-
mailă laă adreseleă comunicateă oficială deă c treă furnizori,ă cuă excep iaă situa iilor impuse de 
actele normative; 
    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare 
furnizoriloră deă serviciiă medicaleă sau,ă dup ă caz,ă s ă leă comuniceă acestoraă noteleă deă
constatareă întocmiteă înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă
controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă
S n tateăsauăcuăparticipareaăacesteia,ănotificareaăprivindăm surileădispuseăseă transmiteă
furnizoruluiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă înă termen de maximum 10 zile 
calendaristiceădeălaădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeă
S n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    f)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ă
sumeleă reprezentândă contravaloareaă acestoră servicii,ă precumă şiă contravaloareaă unoră
serviciiă medicale,ă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă şiă materialeă sanitareă
acordateădeăal iăfurnizoriăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate, în 
bazaă bileteloră deă trimitereă şi/sauă aă prescrip iilorămedicaleă eliberateă deă c treă aceştia,ă înă
situa iaă înă careă nuă auă fostă îndepliniteă condi iileă pentruă caă asigura iiă s ă beneficiezeă deă
acesteăserviciiălaădataăemiteriiăbiletelorădeătrimitere,ăprescrip iilor medicale. Sumele astfel 
ob inuteăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudine 
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    h)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivarea,ă cuă privireă laă erorileă deă
raportareă şiă refuzulă decont riiă anumitoră servicii;ă s ă comuniceă înă formată electronică
furnizorilor cu ocazia regulariz rilorătrimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaă
înăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunorăserviciiăaă fostănejustificat,ăsumeleă
neachitate se vor regulariza; 
    i)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ăcuăcareă
seăafl ăînărela ieăcontractual ănumeleăşiăcodulădeăparaf ăaleămedicilorăcareănuămaiăsuntăînă
rela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 



    j)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă deă medicin ă dentar ă şiă
contravaloareaă investiga iilorămedicaleă paracliniceă (radiografieă dentar ă retroalveolar ă şiă
radiografieă panoramic ),ă numaiă dac ă mediciiă auă competen aă legal ă necesar ă şiă auă înă
dotareaă cabinetuluiă aparaturaă medical ă corespunz toareă pentruă realizareaă acestora,ă în 
condi iileăprev zuteăînănorme; 
    k)ă s ă contractezeă serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ,ă respectivă s ă decontezeă
serviciileămedicaleădeămedicin ădentar ăefectuate,ăraportateăşiăvalidate,ăprev zuteăînălistaă
serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz ă prină tarifă peă serviciuă medical,ă înă
condi iileăstabiliteăprinănorme. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Condi iiăspecifice 
 
    ART. 62 
    (1)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăfurnizoriiădeăserviciiădeămedicin ădentar ă
au încheiat contracte de furnizare deă serviciiă medicaleă deconteaz ă contravaloareaă
serviciilorăacordateăasigura ilor,ă indiferentădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateă laăcareăesteă
luatăînăeviden ăasiguratul. 
    (2)ă Fiecareămedică deămedicin ă dentar ă careă acord ă serviciiămedicaleă deă specialitateă
într-oă unitateă sanitar ă dină ambulatoriulă deă specialitateă dintreă celeă prev zuteă laă art. 56 
alin.ă (2)ă îşiă desf şoar ă activitateaă înă bazaă unuiă singură contractă încheiată cuă casa de 
asigur riădeăs n tate. 
    ART. 63 
    Înă cadrulă asisten eiă medicaleă ambulatoriiă deă medicin ă dentar ă seă acord ă serviciiă
medicaleădeămedicin ădentar ,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme. 
    ART. 64 
    (1)ăCabineteleădeămedicin ădentar ă îşiăstabilesc programulădeăactivitateăînă func ieădeă
volumulă serviciiloră deă medicin ă dentar ă contractate,ă astfelă încâtă programulă deă
lucru/medicăînăcontractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăs ăfieădeă3ăore/ziălaăcabinet. 
    (2) Cabinetele medicale de specialitate din specialitateădeămedicin ădentar ,ăindiferentă
deă formaă deă organizare,ă încheieă contractă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă
serviciileă prev zuteă înă pacheteleă deă servicii,ă careă seă deconteaz ă dină fondulă alocată
asisten eiămedicaleădentare. 
    (3)ăCondi iileădecont riiăserviciilorădeămedicin ădentar ăsuntăstabiliteăprinănorme. 
    (4)ă Pentruă cabineteleă medicaleă deă medicin ă dentar ă dină structuraă spitalelor,ă
reprezentantulă legală încheieăunăsingurăcontractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpentruă
cabinetele organizateă înă ambulatoriulă integrată ală spitaleloră şiă înă centrulă deă s n tateă
multifunc ionalăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăcuărespectareaăprevederilorăalin.ă(2). 
    ART. 65 
    (1)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăîncheieăconven iiăcu: 
    a)ămediciiă dentiştiă şi dentiştiiă dină cabineteleă stomatologiceă şcolareă şiă studen eşti,ă înă
vedereaărecunoaşteriiăbiletelorădeătrimitereăeliberateădeăc treăaceştiaă- numai pentru elevi 
şiă studen iă - pentruă investiga iiă medicaleă deă radiologieă dentar ă şiă pentruă specialit ileă
clinice,ădac ăesteănecesar ărezolvareaăcazuluiădinăpunctădeăvedereăoro-dentar; 
    b)ămediciiădentişti,ădentiştiiădinăcabineteleăstomatologiceădinăpenitenciare,ă înăvedereaă
recunoaşteriiăbiletelorădeă trimitereăeliberateădeăc treăaceştiaă - numai pentru persoanele 
private de libertate - pentruă investiga iiă medicaleă deă radiologieă dentar ă şiă pentruă
specialit ileă clinice,ă dac ă esteă necesar ă rezolvareaă cazuluiă dină punctă deă vedereă oro-
dentar. 
    (2)ăMediciiă prev zu iă laă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă încheie,ă directă sauă prină reprezentantul legal, 
dup ă caz,ă conven ieă cuă oă singur ă cas ă deă asigur riă deă s n tate,ă respectivă cuă ceaă înă aă
c reiăraz ăadministrativ-teritorial ăseăafl ăcabinetul/unitateaăînăcareăaceştiaăîşiădesf şoar ă
activitatea,ă iarăceiăprev zu iă laăalin.ă(1)ă lit.ăb)ă încheie conven ieăcuăCasaăAsigur rilorădeă
S n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiăPublice,ăSiguran eiăNa ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Contractareaăşiădecontareaăserviciilorămedicaleădeămedicin ădentar  



 
    ART. 66 
    (1) Modalitatea de plat ă aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă
ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical în lei. 
    (2)ăSumaăcuvenit ăseăstabileşteăînăfunc ieădeănum rulădeăserviciiămedicaleăşiădeătarifeleă
aferenteă acestora.ă Condi iileă privindă contractareaă şiă acordareaă serviciilorămedicaleă suntă
celeă prev zuteă înă hot râreă şiă înă norme,ă iară tarifeleă aferenteă serviciiloră deă medicin ă
dentar ăsuntăprev zuteăînănorme.ăSumaăcontractat ădeămediciiădentiştiăpeăanăseădefalc ă
peăluniăşiătrimestreăşiăseăregularizeaz ătrimestrial,ăconformănormelor. 
 
    SEC IUNEAăaă7-a 
    Sanc iuni,ă condi iiă deă reziliere,ă suspendareă şiă încetareă aă contractuluiă deă furnizareă deă
serviciiămedicaleădeămedicin ădentar  
 
    ART. 67 
    (1) În cazul în care în derularea contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dinămotiveă
imputabileăfurnizorului/medicului,ăaăprogramuluiădeălucruăprev zută înăcontract,ăseăaplic ă
urm toareleăsanc iuni: 
    a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 5%ă contravaloareaă serviciiloră deămedicin ă
dentar ăaferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua ii; 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilorădeămedicin ă
dentar ăaferenteăluniiăînăcareăs-auăprodusăacesteăsitua ii. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart. 59 lit. a) - 
c), e) - h), j) - t),ău),ăw),ăy),ăprecumăşiăprescrieriădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieă
personal ă dină parteaă asiguratuluiă şiă aleă unorămaterialeă sanitareă şi/sauă recomand riă deă
investiga iiă paracliniceă (radiografiiă dentare)ă careă nuă suntă înă conformitateă cuă
reglement rileă legaleă înă vigoareă aplicabileă înă domeniulă s n t ii,ă seă aplic ă urm toareleă
sanc iuni: 
    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b) la a douaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilorădeămedicin ă
dentar ăaferenteăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii. 
    (3)ă Înă cazulă înă care,ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă serviciileă specializateă aleă
caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă serviciileă raportateă conformă contractuluiă înă vedereaă
decont riiăacestoraănuăauăfostăefectuateă- cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se 
diminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilorădeămedicin ădentar ăaferenteăluniiăînăcareă
s-au înregistratăacesteăsitua ii. 
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    (4)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectareaă obliga ieiă
prev zuteălaăart. 59 lit.ăab),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaălunar ădeăcontract, pentru luna 
în care s-aăprodusăaceast ăsitua ie; 
    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 20%ăvaloareaă lunar ă deă contract,ă pentruă
luna în care s-aăprodusăaceast ăsitua ie. 
    (5)ă Pentruă punereaă înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (4),ă nerespectareaă
obliga ieiăprev zuteălaăart. 59 lit.ăab)ăseăconstat ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăprină
comparareaă pentruă fiecareă medică prescriptoră aflată înă rela ieă contractual ă cuă casa de 
asigur riă deă s n tateă aă componenteiă prescriereă cuă componentaă eliberareă pentruă toateă
prescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecială
unicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 
#B 
    (6)ăRe inereaăsumelorăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ă- (4)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareă
urmeaz ă aă fiă efectuat ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă
asigur riă deă s n tate.ă Înă situa iaă înă careă sumaă prev zut ă laă alin.ă (4)ă dep şeşteă primaă
plat ,ărecuperareaăsumeiăseărealizeaz ăprinăplat ădirect ăsauăexecutareăsilit ,ăînăcondi iileă
legii. 
    (7)ă Pentruă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă - (4),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă ină
eviden aădistinctăpeăfiecareămedic/furnizor,ădup ăcaz. 



    (8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauă
executareă silit ă pentruă furnizoriiă careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (9) Sumele încasate la nivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1)ă- 
(4)ăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
    ART. 68 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiădeămedicin ădentar ăseăreziliaz ădeăplinădreptăprintr-
o notificareă scris ă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă termenă deă maximumă 5ă zileă
calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiăm suriă caăurmareă aă constat riiă urm toareloră
situa ii: 
    a)ădac ăfurnizorulădeăserviciiădeămedicin ădentar ănuăîncepeăactivitateaăîn termen de 
celămultă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiă
medicale; 
    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ă
mai mare de 30 de zile calendaristice; 
    c) expirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
dreptăaăautoriza ieiă sanitareădeă func ionareă sauăaădocumentuluiă similar,ă respectivădeă laă
încetareaăvalabilit iiăacestora; 
    d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
    e)ă nerespectareaă termeneloră deă depunereă aă facturiloră înso iteă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ileă realizateă conformă prezentuluiă contract,ă înă vedereaă
decont riiădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateăaăserviciilorărealizate,ăpentruăoăperioad ă
deădou ăluniăconsecutiveăînăcadrulăunuiătrimestru,ărespectivă3ăluniăîntr-un an; 
    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăcaăurmareăaăcereriiă înă
scris,ă documenteleă solicitateă privindă acteleă deă eviden ă financiar-contabil ă aă serviciiloră
furnizateăconformăcontractelorăîncheiateăîntreăfurnizoriăşiăcasele deăasigur riădeăs n tateă
şiă documenteleă justificativeăprivindă sumeleădecontateădină Fond,ăprecumăşiă documenteleă
medicaleăşiăadministrativeăexistenteă laănivelulăentit iiă controlateăşiănecesareăactuluiădeă
control; 
    g) la a doua constatare, în urma controluluiăefectuat,ăaăfaptuluiăc ăserviciileăraportateă
conformă contractuluiă înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuateă (cuă excep iaă
situa iiloră înă careă vinaă esteă exclusivă aă medicului/medicilor,ă cază înă careă contractulă seă
modific ă prină excludereaă acestuia/acestora) - cu recuperarea contravalorii acestor 
servicii; 
    h)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăprev zuteălaăart. 59 lit. x); 
    i)ădac ăseăconstat ănerespectareaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontractulăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăprinălipsaănejustificat ăaămediculuiătimpădeă3ăzileăconsecutive,ăînă
cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a 
cabineteloră medicale,ă inclusivă ambulatoriulă integrat,ă contractulă seă modific ă înă modă
corespunz toră prină excludereaă medicului/mediciloră înă cazulă c roraă s-a constatat 
nerespectareaănejustificat ăaăprogramuluiădeălucruătimpădeă3ăzileăconsecutive; 
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    j)ăodat ăcuăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm surilorăprev zuteă laăart. 67 alin. (1), 
(2)ăşiă(4),ăprecumăşiălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm suriiăprev zuteălaăart. 67 alin. 
(3). 
#B 
    ART. 69 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ă înceteaz ă laădataă laă
careăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădrept,ălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ăîşiăînceteaz ăactivitateaăînărazaă
administrativ-teritorial ă aă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl  înă rela ieă
contractual ; 
    a2)ăîncetareaăprinăfaliment,ădizolvareăcuălichidare,ălichidare,ădesfiin areăsauăreprofilareă
aăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ,ădup ăcaz; 



    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate 
continuaăactivitateaăînăcondi iileălegii; 
    a5)ămediculă titulară ală cabinetuluiămedicală individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă
membru al Colegiului MedicilorăDentiştiădinăRomânia; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeă
servicii medicale sau al casei de asigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ,ăcuă30ădeă
zileă calendaristiceă anterioareă dateiă deă laă careă seă doreşteă încetareaă contractului,ă cuă
indicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 
    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantul legal al casei de 
asigur riă deă s n tateă printr-oă notificareă scris ă privindă expirareaă termenuluiă deă
suspendareă aă contractuluiă înă condi iileă art. 70 lit.ă a),ă cuă excep iaă revoc riiă doveziiă deă
evaluare a furnizorului. 
    ART. 70 
    Contractul de furnizare deă serviciiămedicaleă seă suspend ă laădataă laă careăaă intervenită
unaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă
dintreădocumenteleăprev zuteă laăart. 58 alin. (1) lit. a) - c)ă şiă nerespectareaă obliga ieiă
prev zuteă laă art. 59 lit.ă v),ă cuă condi iaă caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră
întreprinseă pentruă actualizareaă acestuia;ă suspendareaă opereaz ă pentruă oă perioad ă deă
maximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 
    b)ă înăcazurileădeă for ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă laă
încetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaă
termen a contractului; 
    c) la solicitarea furnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motiveă obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiăactivit iiă furnizoruluiăpeăoăperioad ă limitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeă
documente justificative; 
    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă
contribu ieiă laă fond,ă constatat ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă caă urmareă aă
controalelorăefectuateă laă furnizori,ăpân ă laădataă laăcareăaceştiaă îşiăachit ăobliga iileă laăziă
sauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ăsuspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileă
calendaristiceă deă laă dataă laă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă efectuată ultimaă plat ă
c treăfurnizor; 
    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiă
teritorialăalămedicilorădentiştiădeăsuspendareădinăcalitateaădeămembruăsauăsuspendareădină
exerci iulă profesieiă aămediculuiă titulară ală cabinetuluiămedicală individual;ă pentruă celelalteă
forme de organizare aă cabineteloră medicale,ă precumă şiă pentruă unit ileă sanitareă
ambulatorii,ăcentreleădeădiagnosticăşiătratament,ăcentreleămedicale,ăcentreleădeăs n tateă
multifunc ionaleă aflateă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă
suspendareaă seă aplic ă corespunz toră numaiă mediculuiă aflată înă contractă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tateăşiăcareăseăafl ăînăaceast ăsitua ie. 
 
    CAPITOLUL V 
    Asisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăparaclinice 
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitate 
 
    ART. 71 
    (1)ă Înă vedereaă intr riiă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
furnizoriiădeăserviciiăparacliniceătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăs ăfieăautoriza iăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    b)ăs ăfieăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 



    c)ă s ă depun ,ă înă vedereaă încheieriiă contractului,ă toateă documenteleă necesareă înă
termenele stabilite pentru contractare. 
    (2)ăAsisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăparacliniceăseă
asigur ădeămediciădeăspecialitate,ăîmpreun ăcuăaltăpersonalădeăspecialitateămedico-sanitar 
şiăalteăcategoriiădeăpersonalăşiăseăacord ăprin: 
    a) laboratoare de investiga iiă medicaleă paracliniceă organizateă conformă Ordonan eiă
Guvernului nr. 124/1998,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
autorizateăşiăevaluateăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    b)ăunit iămedico-sanitare cu personalitate juridic ăînfiin ateăconformăLegii societ iloră
nr.ă31/1990,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăautorizateăşiăevaluateă
potrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ăunit iăsanitareăambulatoriiădeăspecialitateăapar inândăministerelor şiăinstitu iilorăcuă
re eaăsanitar ăproprie,ăautorizateăşiăevaluateăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    d)ălaboratoareleădinăcentreleădeăs n tateămultifunc ionale,ăf r ăpersonalitateăjuridic ,ă
şiă laboratoareleă dină structuraă spitalelor,ă inclusivă aleă celoră dină re eauaă ministereloră şiă
institu iiloră centraleă dină domeniulă ap r rii,ă ordiniiă publice,ă siguran eiă na ionaleă şiă
autorit iiăjudec toreşti; 
    e)ă centreă deă diagnostică şiă tratament,ă centreă medicaleă şiă centreă deă s n tateă
multifunc ionaleă- unit iămedicaleăcuăpersonalitateăjuridic ,ăautorizateăşiăevaluateăpotrivită
dispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
    ART. 72 
    (1)ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleăparacliniceă încheieăcontracteăcuăcaseleădeăasigur riă
deă s n tateă pentruămediciiă peă careă îiă reprezint ,ă înă bazaă specialit iiă ob inuteă deă c treă
aceştiaăşiăconfirmateăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.ă Înăsitua iaă înăcareăunămedicăareă
maiămulteăspecialit iăparacliniceăconfirmateăprinăordinăalăministruluiăs n t ii,ăacestaăîşiă
poateădesf şuraăactivitateaăînăbazaăcontractuluiăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ă
putândăacordaăşiăraportaăserviciiămedicaleăaferenteăspecialit ilorărespective,ăînăcondi iileă
înăcareăfurnizorulăesteăînregistratăînăregistrulăunicăalăcabinetelorăpentruăacesteăspecialit iă
şi autorizatăsanitarăpentruăacestea,ăcuărespectareaăunuiăprogramădeălucruăcorespunz tor. 
    (2)ăNum rulănecesarădeăinvestiga iiămedicaleăparacliniceăpeătotalăjude ăşiărepartizareaă
fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, 
anatomieă patologic ,ă investiga iiă deă radiologieă şiă imagistic ă şiă explor riă func ionale,ă seă
stabilescădeăc treăcomisiaăconstituit ădinăreprezentan iăaiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ă
direc iiloră deă s n tateă public ,ă aiă colegiiloră teritorialeă aleă medicilor,ă aiă organiza iiloră
patronaleăşiăsociet ilorăprofesionaleăaleămedicilorădeăspecialitateădinăasisten aămedical ă
ambulatorieă pentruă specialit ileă paraclinice,ă reprezentativeă laă nivelă jude ean,ă peă bazaă
unoră criteriiă careă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate.ă Criteriileă aprobateă înă condi iileă legiiă seă public ă peă
paginaă webă aă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şiă aă caseloră deă asigur riă deă
s n tate,ă respectivă peă paginaă webă aă Ministeruluiă S n t iiă şiă aă direc iiloră deă s n tateă
public . 
    (3)ăComisiaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăseăconstituieăprinăactăadministrativăalăpreşedintelui-
directoră generală ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă caă urmareă aă desemn riiă
reprezentan iloră institu iiloră men ionateă laă alin.ă (2),ă dup ă caz,ă deă c treă conduc toriiă
acestora,ă şiă func ioneaz ă înă bazaă unuiă regulament-cadruă deă organizareă şiă func ionareă
unitar,ălaănivelăna ional,ăaprobatăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate.ă Regulamentul-cadruă aprobată înă condi iileă legiiă seă
public ă peă paginaă webă aă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şiă aă caseloră deă
asigur riădeăs n tate,ărespectivăpeăpaginaăwebăaăMinisteruluiăS n t iiăşiăaădirec iilorădeă
s n tateăpublic . 
    (4)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă
paraclinice, pentru laboratoarele/punctele de lucru/punctele secundare de lucru ale 
acestora, organizate ca urmare a procedurii de externalizare sau organizate prin 
asocia iuneă înă participa iuneă oriă investi ional ă cuă oă unitateă sanitar ă cuă paturiă aflat ă înă
rela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcontracteădeăfurnizareădeăserviciiă- 
investiga iiă medicaleă paracliniceă înă ambulatoriu,ă utilizândă sumeă dină fondurile aferente 
asisten eiămedicaleăparaclinice. 



    (5)ă Pentruă laboratoareleă deă investiga iiă medicaleă paracliniceă organizateă înă cadrulă
centrelorădeăs n tateămultifunc ionaleă f r ăpersonalitateă juridic ,ăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateă contracteaz ă şiă deconteaz ă serviciileă medicaleă paracliniceă înă condi iileă
contractului-cadruăşiăaleănormelor,ăserviciileă realizateăconformăcontractuluiă încheiată fiindă
decontateădinăfondulăaferentăasisten eiămedicaleăparaclinice. 
    (6)ă Pentruă aă intraă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă to iă
furnizoriiă deă serviciiă medicaleă paracliniceă trebuieă s ă îndeplineasc ă criteriulă deă calitateă
prev zutăînănorme. 
    (7) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice încheie un 
singur contract cu casaădeăasigur riădeăs n tateă înăaăc reiăraz ăadministrativ-teritorial ă
îşiă areă sediulă lucrativ,ă filialeă sauăpuncteădeă lucruă înregistrateă şiă autorizateă furnizorulă deă
serviciiă medicaleă paracliniceă şiă cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă
Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti.ă Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă
paracliniceă potă încheiaă contracteă şiă cuă alteă caseă deă asigur riă deă s n tate,ă înă condi iileă
prev zuteălaăalin.ă(8),ăcuăobliga iaădeăaăîntocmiăeviden eădistincteăşiădeăaăraporta distinct 
serviciileă realizateă conformă contracteloră încheiate.ă Prină punctă deă lucruă nuă seă în elegeă
punctă externă deă recoltare,ă prină urmareă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă încheieă
contracte distincte cu punctele externe de recoltare ale furnizorilor de servicii medicale 
paraclinice.ă Înă acestă sens,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă paracliniceă auă obliga iaă deă aă
depuneălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăîncheieăcontractăoădeclara ieăpeăpropriaă
r spundereăcuăprivireălaăcontracteleăîncheiateăcuăcaseleăde asigur riădeăs n tate,ăconformă
modeluluiăprev zutăînănorme. 
    (8)ă Înă situa iaă înă careă înă razaă administrativ-teritorial ă aă uneiă caseă deă asigur riă deă
s n tateă nuă exist ă furnizoriă careă s ă efectuezeă uneleă serviciiă medicaleă paracliniceă
decontate de casele de asigur riădeăs n tate,ăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpoateăîncheiaă
contractă cuă furnizoriă dină alteă jude e,ă respectivă dinămunicipiulă Bucureşti.ă Înă acestă sens,ă
fiecareăcas ădeăasigur riădeăs n tateăprezint ăspreăavizareălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă oă list ă aă acestoră servicii.ă Contracteleă încheiateă deă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăcuăfurnizoriădinăalteăjude e,ărespectivădinămunicipiulăBucureştiăînceteaz ăsauăseă
modific ăînămodăcorespunz torăpentruăaceleăserviciiămedicaleăparacliniceădinălistaăavizat ,ă
pentruăcareăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăîncheieăulteriorăcontracteăcuăfurnizoriădinărazaă
lor administrativ-teritorial . 
    (9)ă Pentruă laboratoareleă deă investiga iiă medicaleă paracliniceă organizateă înă cadrulă
spitaluluiă careă furnizeaz ă serviciiă medicale paraclinice în regim ambulatoriu, 
reprezentantul legal încheie un singur contract de furnizare de servicii medicale 
paraclinice pentru laboratoarele din structura sa, inclusiv pentru cel din centrul de 
s n tateămultifunc ionalăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme. 
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    (10) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - analizeă medicaleă deă laboratoră îşiă
stabilesc programul de activitate, care nu poate fi mai mic de 7 ore pe zi, pentru fiecare 
laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru 
dină structuraă sa,ă cuă excep iaă laboratoareloră deă anatomieă patologic /laboratoareloră deă
anatomieă patologic ă organizateă caă puncteă deă lucruă dină structuraă loră pentruă careă
programul de activitate nu poate fi mai mic de 6 ore/zi. Furnizorii de servicii medicale 
paraclinice - radiologieă şiă imagistic ămedical ă îşiă stabilescăprogramulădeăactivitate,ă careă
nu poate fi mai mic de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de radiologie-imagistic ă
medical /laboratoră de radiologie-imagistic ă medical ă organizată caă punctă deă lucruă dină
structuraă sa.ă Înă situa iaă înă careă înă structuraă unuiă laboratoră deă analizeă medicaleă esteă
organizatăşiăavizatăunăcompartimentădeăcitologie,ăfurnizorulătrebuieăs ăfac ădovadaăc ăînă
cadrul acestuia îşiă desf şoar ă activitateaă medic/mediciă deă anatomieă patologic ă într-o 
form ălegal ădeăexercitareăaăprofesiei. 
    (11)ă Fiecareă medică deă specialitateă dină specialit ileă paracliniceă careă acord ă serviciiă
medicale de specialitate într-oăunitateăsanitar ădinăambulatoriul de specialitate dintre cele 
prev zuteă laă art. 71 alin.ă (2)ă îşiă desf şoar ă activitateaă înă bazaă unuiă singură contractă
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate.ăExcep ieă facăsitua iileă înăcareăacelaşiă furnizoră
areă contractă încheiată şiă cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă
Siguran ei Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă precumă şiă mediciiă deă specialitateă cuă



integrareă clinic ă într-ună spitală aflată înă rela ieă contractual ă cuă oă cas ă deă asigur riă deă
s n tate,ăcareăpotădesf şuraăactivitateă înăafaraăprogramuluiădeă lucruădinăspital,ă inclusiv 
ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform prevederilor 
Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 124/1998,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăastfelă încâtă întreagaăactivitateădesf şurat ă înă rela ieă cuă casaădeăasigur riă de 
s n tateăs ărespecteălegisla iaămuncii.ăÎnăsensulăprezentuluiăcontract-cadru, prin medicii 
deă specialitateă cuă integrareă clinic ă într-ună spitală seă în elegeă personalulă didactică dină
înv mântulăsuperiorămedicalăcareăareăintegrareăclinic ăînăsec iileăclinice/ambulatoriul de 
specialitateăalăunit iiăsanitareăcuăpaturi. 
    (12)ă Mediciiă deă specialitateă dină specialit ileă paracliniceă potă desf şuraă activitateă înă
laboratoareleă deă investiga iiă medicaleă paracliniceă aleă spitaluluiă careă furnizeaz ă serviciiă
medicale paracliniceă înă regimă ambulatoriuă şiă înă laboratoareleă organizateă înă cadrulă
centruluiă deă s n tateă multifunc ională f r ă personalitateă juridic ă dină structuraă aceluiaşiă
spital, în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale paraclinice încheiat 
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
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    (13)ăServiciileămedicaleădinăspecialit ileăparacliniceăseăacord ănumaiăînăbazaăbiletuluiă
deă trimitere,ă formulară cuă regimă special,ă şiă conformă program riloră pentruă serviciileă
programabile. 
    (14)ăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiăPublice,ăSiguran eiăNa ionaleăşiă
Autorit iiă Judec toreştiă esteă obligat ă s ă încheieă contracteă cuă celă pu ină ună furnizoră deă
serviciiămedicaleăparacliniceă înă localit ile/zoneleă înăcareăaceastaăareăcontracte încheiate 
cuăfurnizoriădeăserviciiămedicale,ăastfelăîncâtăs ăseăasigureăaccesulăasigura ilorălaăserviciiă
medicale paraclinice. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale 
 
    ART. 73 
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de 
specialitateăparacliniceăprev zu iă laăart. 71 alin.ă(2)ăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tateăseă
încheieădeăc treăreprezentantulălegal,ăpeăbazaăurm toarelorădocumente: 
    a)ă dovadaă deă evaluareă aă furnizorului,ă precumă şiă aă punctuluiă deă lucru,ă dup ă caz,ă
valabil ă laă dataă încheieriiă contractului,ă cuă obliga iaă furnizoruluiă deă aă oă reînnoiă peă toat ă
perioadaăderul riiăcontractului; 
    b) contul deschis la Trezoreria Statului sau laăbanc ,ăpotrivitălegii; 
    c)ăcodulădeăînregistrareăfiscal ă- codul unic de înregistrare sau codul numeric personal 
- copiaăbuletinului/c r iiădeăidentitate,ădup ăcaz; 
    d)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
laădataă încheieriiă contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    e)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareă
îşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieă
înregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia,ăvalabil ălaădataăîncheieriiă
contractului;ă furnizorulă areă obliga iaă deă aă func ionaă cuă personalulă asigurată pentruă
r spundereăcivil ăînădomeniul medicalăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    f)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFondăpentruăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumă
şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă ceiă careă auă aceast ă obliga ieă
legal ,ăefectuat ăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareăşiăcareătrebuieăprezentat ăcaseiă
deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă aă perioadeiă deă contractareă
comunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ă cererea/solicitareaă pentruă intrareă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    h)ădocumenteleănecesareăpentruă încadrareaă acestoraă înă criteriileădeă selec ieă conformă
condi iilorăstabiliteăprinănorme; 



    i)ă buletinulă deă verificareă periodic ă pentruă aparaturaă deă radiologieă şiă imagistic ă
medical , emisăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăpentruăaparaturaădinădotare,ădup ă
caz; 
    j) avizul de utilizare, emis conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatura 
second-hand din dotare; 
    k)ă certificatulă deă membruă ală OAMGMAMRă pentruă asisten ii medicali, valabil la data 
încheierii contractului; 
    l)ăcertificatădeămembruăalăColegiuluiăFarmaciştilorădinăRomânia; 
    m)ă copieă aă documentuluiă careă atest ă gradulă profesională pentruă medici,ă biologi,ă
chimişti,ăbiochimişti; 
    n) copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitarăîşiăexercit ăprofesiaălaă
furnizor; 
    o) programul de activitate al laboratorului/punctului de lucru/punctului secundar de 
lucru,ădup ăcaz,ăprogramulăpersonaluluiămedico-sanitarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaă
furnizor; 
    p) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, pentru fiecare medic; 
    q)ăcertificatădeăacreditareăînăconformitateăcuăstandardulăSRăENăISO/CEIă15189,ăînso ită
de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator pentru care laboratorul este 
acreditat, pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator; 
    r) certificat de acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt 
standard adoptat în România, pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - 
radiologieăşiăimagistic ămedical ; 
    s)ă dovadaă particip riiă laă schemeleă deă testareă aă competen eiă pentruă laboratoareleă deă
analize medicale; 
    ş)ă declara ieă peă propriaă r spundereă cuă privireă laă contracteleă încheiateă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tate,ăalăc reiămodelăesteăprev zutăînănorme; 
    t)ă certificată deămembruă alăOrdinuluiă Biochimiştilor,ă Biologilor,ă Chimiştiloră înăSistemulă
Sanitar din România, pentru fiecare biolog, chimist, biochimist; 
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    )ăautoriza iaăsanitar ădeăfunc ionareăseparat ăpentruăfiecareăpunctăexternădeărecoltareă
din structura laboratorului/punctului de lucru pentru furnizorii de servicii medicale 
paraclinice - analize de laborator; 
    u)ăautoriza iaăpentruăactivitateaădeătransportăalăprobelorăbiologiceărecoltateăînăpuncteleă
externe de recoltare; 
    v)ădocumenteleăprivindăde inereaămijloacelorădeătransportăautoăindividualizateăşiăcareă
sunt utilizate numai pentru activitateaăprev zut ălaălit.ău). 
    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentruă conformitateă prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă se transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legală ală
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmiseălaăîncheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
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    SEC IUNEAăaă3-a 
    Drepturileăşiăobliga iileăfurnizorilor 
 
    ART. 74 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăparacliniceă
auăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ă înăconformitateăcuă
prevederile legale în vigoare; 



    b)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaăobliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăşiăaleă
asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiă informa iilorăprivitoareălaăasigura i,ă
precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă
transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
    d)ăs ăfacturezeălunar,ă înăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
activitateaărealizat ăconformăcontractelorădeă furnizareădeăserviciiămedicale;ă facturaăesteă
înso it ădeădocumenteleăjustificativeăprivindăactivit ileărealizateăînămodădistinct,ăconformă
prevederilor prezentului contract-cadruă şiă aleă normeloră deă aplicareă aă acestuia,ă atâtă peă
suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăfacturaăşiă
documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă
desf şur riiă activit iiă înă asisten a medical ,ă potrivită formulareloră deă raportareă stabiliteă
conformăreglement rilorălegaleăînăvigoare;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ă
extins ăraportareaăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 
    f)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeă
s n tate,ă respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuă regimăspecialăşiăpeă
cele tipizate; 
    g)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    h)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
bazaă unuiă formulară ală c ruiă modelă esteă prev zută înă norme,ă programă asumată prină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    i)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tate despreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileă
care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 
5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă permanen ă
acesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    j)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemulă
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
    k)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăurgen ămedico-chirurgical ,ăoriă
deăcâteăoriăseăsolicit ăîn timpulăprogramuluiădeălucru,ăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot riloră
existente; 
    l)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăasigura ilorăf r ănicioădiscriminare; 
    m)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    n)ă s ă afişezeă într-ună locă vizibilă programulă deă lucru,ă numeleă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ă
adres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb; 
    o)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi 
pusăînăfunc iune; 
    p)ăs ăasigureăacordareaădeăasisten ămedical ănecesar ătitularilorăcarduluiăeuropeanădeă
asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise 
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateă
în cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România;ă s ă acordeă asisten ă
medical ă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă
prev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 
    q)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseă
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă
informatice din platforma informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor; 
    r)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiămedicaleă
deăbaz ; 
    s)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovadaădeăevaluareăaă
furnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ă



dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 
#M1 
    ş)ăs ănuă încasezeăsumeăpentruăserviciileămedicaleă furnizateăprev zuteă înăpachetulădeă
serviciiăşiăpentruăacteleăadministrativeăinclusivăceleănecesareăacord riiăserviciilorămedicaleă
pentruăcareănuăesteăprev zut ăoăreglementareăînăacestăsensăpentruăserviciileăprev zuteăînă
biletulă deă trimitere;ă s ă nuă încasezeă sumeă pentruă acteă medicaleă şiă acteă administrativeă
necesareăinvestiga iei; 
#B 
    t)ă s ă transmit ă rezultatulă investiga iiloră paracliniceămediculuiă deă familieă careă aă f cut 
recomandareaă şiă laă careă esteă înscrisă asiguratulă sauă mediculuiă deă specialitateă dină
ambulatoriuăcareăaăf cutărecomandareaăinvestiga iilorămedicaleăparaclinice,ăacestaăavândă
obliga iaă deă aă transmiteă rezultateleă investiga iiloră medicaleă paraclinice,ă prină scrisoare 
medical ,ă mediculuiă deă familieă peă listaă c ruiaă esteă înscrisă asiguratul;ă transmitereaă
rezultatelorăseăpoateăfaceăşiăprinăintermediulăasiguratului; 
    )ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile,ădac ăesteă
cazul; 
    u)ă s ă întocmeasc ă eviden eă distincteă şiă s ă raportezeă distinctă serviciileă realizate,ă
conformăcontractelorăîncheiateăcuăfiecareăcas ădeăasigur riădeăs n tate,ădup ăcaz; 
    v)ăs ăefectuezeăinvestiga iileămedicaleăparacliniceănumaiăînăbazaăbiletuluiădeătrimitere, 
careăesteăformularăcuăregimăspecialăutilizatăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ă
cuăcondi iaăcaămediculăcareăaăeliberatăbiletulădeătrimitereăs ăseăafleăînărela ieăcontractual ă
cuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ăfurnizorulă
deă serviciiă medicaleă paraclinice;ă investiga iileă efectuateă f r ă biletă deă trimitereă nuă seă
deconteaz ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
    Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în 
asisten aămedical ă ambulatorieă deă specialitateă acord ă serviciiă medicaleă numaiă peă bazaă
biletului de trimitereăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeă
asigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăpacien iiărespectiviă
beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă programate,ă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă
institu iiloră competenteă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian .ă Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/dină Spa iulă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă aiă carduluiă
europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă
medical ă ambulatorieă deă specialitateă solicit ă biletă deă trimitereă pentruă acordareaă deă
serviciiămedicaleăparacliniceăînăambulatoriu.ăPentruăpacien iiădinăstateleăcuăcareăRomânia 
aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă
domeniulă s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă deă serviciileă medicaleă acordateă peă
teritoriulă României,ă furnizoriiă deă serviciiămedicaleă înă asisten aămedical ă ambulatorie de 
specialitateăsolicit ăbiletădeătrimitereăpentruăacordareaădeăserviciiămedicaleăparacliniceăînă
ambulatoriu; 
    w)ăs ăverificeăbileteleădeătrimitereăînăceeaăceăpriveşteădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaă
trebuieăs ăleăcuprind ăpotrivităprevederilor legale în vigoare; 
    x)ăs ăutilizezeănumaiăreactiviăcareăintr ăînăcategoriaădispozitivelorămedicaleăinăvitroăşiă
auă declara iiă deă conformitateă CEă emiseă deă produc toriă şiă s ă practiceă oă eviden ă deă
gestiune cantitativ-valoric ă corect ă şiă laă ziă pentruă reactivi în cazul furnizorilor de 
investiga iiămedicaleăparacliniceă- analize medicale de laborator; 
    y)ă s ă fac ă mentenan ă şiă între inereaă aparateloră dină laboratoareleă deă investiga iiă
medicale paraclinice - analizeămedicaleă deă laboratoră conformă specifica iilor tehnice, iar 
controlulă internăşiă înregistrareaăacestuiaăs ăseă fac ăconformăstandarduluiădeăcalitateăSRă
EN ISO 15189; 
    z)ăs ăfac ădovadaăîndepliniriiăcriteriuluiădeăcalitateăcaăparteăcomponent ăaăcriteriilorădeă
selec ie,ă înăcondi iileăprev zuteă înănorme,ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractului;ă
pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator; analizele 



medicaleăprev zuteă înăpachetulădeăbaz ăpentruăcareăseăsolicit ăcertificatulădeăacreditareă
se stabilesc prin norme; 
    aa)ă s ă pun ă laă dispozi iaă organeloră deă controlă aleă caseloră deă asigur riă deă
s n tate/Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă documenteleă justificativeă - facturi, 
certificateă deă conformitateă UE,ă fişeă tehniceă - cuă privireă laă tipulă şiă cantitateaă reactivilor 
achizi iona iă şiă careă auă fostă utiliza iă pentruă toateă investiga iileă medicaleă paracliniceă
efectuateă înă perioadaă pentruă careă seă efectueaz ă controlul,ă investiga iiă medicaleă
paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigur riădeă
s n tate,ăprecumăşiăpentruăoriceăalteăinvestiga iiădeăacelaşiătipăefectuateăînăafaraărela ieiă
contractualeă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă perioadaă pentruă careă seă efectueaz ă
controlul;ărefuzulăfurnizoruluiădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorăde control ale caselor de 
asigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateădocumenteleăjustificativeă
anteriorămen ionateăseăsanc ioneaz ăconformălegiiăşiăconduceălaăreziliereaădeăplinădreptăaă
contractului de furnizare de servicii medicale. În situa iaă înă careă casaă deă asigur riă deă
s n tateă sesizeaz ă neconcordan eă întreă investiga iileă medicaleă efectuateă înă perioadaă
verificat ăşiăcantitateaădeăreactiviăachizi iona iăconformăfacturilorăşiăutiliza iăînăefectuareaă
investiga iilor,ă aceastaă procedeaz  la suspendarea contractului de furnizare de servicii 
medicaleă paracliniceă şiă sesizeaz ămaiă departeă institu iileă abilitateă deă legeă s ă efectuezeă
controlulăunit iiărespective; 
#M1 
    ab)ăs ăasigureăprezen aăunuiămedicăcuăspecialitateaămedicin ădeălaboratorăsauăbiolog,ă
chimist, biochimist cu grad de specialist în fiecare laborator de analize medicale/punct de 
lucru,ăpeătoat ădurataăprogramuluiădeălucruădeclaratăşiăprev zutăînăcontractul încheiat cu 
casaădeăasigur riădeăs n tateăpentruărespectivulălaborator/punctădeălucru,ăcuăobliga iaăcaă
pentruăcelăpu inăoănorm ăpeăziă- 7 ore - programulălaboratorului/punctuluiădeălucruăs ăfieă
acoperitădeămedic/mediciădeălaboratorăcareăîşiădesf şoar  într-oăform ălegal ăprofesiaălaă
laboratorul/punctulă deă lucruă respectiv;ă s ă asigureă prezen aă unuiămedică deă radiologieă şiă
imagistic ă medical ă înă fiecareă laboratoră deă radiologieă şiă imagistic ă medical /punctă deă
lucruădinăstructuraăfurnizorului,ăpeătoat ădurataăprogramuluiădeălucruădeclaratăşiăprev zută
înăcontractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpentruărespectivulălaborator/punctă
deă lucru;ă s ă asigureă prezen aă unuiămedică cuă specialitateaă anatomieă patologic ,ă pentruă
fiecare laborator de anatomie patologic /laboratorădeăanatomieăpatologic ă organizată caă
punctădeălucruădinăstructuraăsaăpentruăcelăpu inăoănorm /ziă(6ăore); 
#B 
    ac)ăs ăprezinteălaăcontractare,ărespectivăpeăparcursulăderul riiăcontractuluiădeăfurnizareă
de servicii medicale: avizul de utilizareăsauăbuletinulădeăverificareăperiodic ,ăemisăconformă
prevederilorălegaleăînăvigoare,ăpentruăaparaturaădinădotare,ădup ăcaz.ăAceast ăprevedereă
reprezint ă condi ieă deă eligibilitateă pentruă aparatul/aparateleă respectiv(e),ă înă vedereaă
atribuirii punctajului conformămetodologieiăprev zuteăînănorme; 
    ad)ă s ă consemnezeă înă buletineleă careă cuprindă rezultateleă investiga iiloră medicaleă
paraclinice - analizeloră medicaleă deă laboratoră efectuateă şiă limiteleă deă normalitateă aleă
acestora; 
    ae)ă s ă stochezeă înă arhivaă proprieă imaginileă rezultateă caă urmareă aă investiga iiloră
medicaleăparacliniceădeăradiologieăşiăimagistic ămedical ,ăînăconformitateăcuăspecifica iileă
tehniceăaleăaparatuluiă şiă înă condi iileăprev zuteă înănorme,ăpentruăasigura iiă c roraă le-au 
furnizat aceste servicii; 
    af)ă s ă nuă încheieă contracteă cuă al iă furnizoriă deă serviciiă medicaleă paracliniceă pentruă
efectuareaă investiga iiloră medicaleă paracliniceă contractateă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate,ă cuă excep iaă furnizoriloră deă serviciiă deă s n tateă conexeă actului medical, 
organiza iă conformă Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 83/2000,ă aprobat ă cuă
modific riăprinăLegea nr. 598/2001; 
    ag)ăs ătransmit ălunar,ăodat ăcuăraportarea,ăînăvedereaădecont riiăserviciilorămedicaleă
paracliniceăefectuateăconformăcontractului,ăunăborderouăcentralizatorăcuprinzândăeviden aă
biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator 
esteădocumentăjustificativăcareăînso eşteăfactura; 
    ah)ăs ăasigureăeliberareaăactelorămedicale,ăînăcondi iileăstabiliteăînăprezentaăhot râreăşiă
în norme; 



#M1 
    ai)ăs ăsolicite,ăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeă
s n tate,ă acestă document/adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ional duplicat 
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
şiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale;ăserviciile medicale din pachetul 
deă baz ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă
furnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
#B 
    aj)ă s ă completezeă dosarulă electronică deă s n tateă ală pacientului,ă deă laă dataă
implement riiăacestuia; 
    ak)ăs ătransmit ăzilnicăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ă înă formatulăelectronicăpusă laă
dispozi ieădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăcontravaloareaăserviciilorămedicaleă
paracliniceă efectuateă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă
nerespectareaă transmiteriiă peă perioadaă derul riiă contractuluiă laă aă treiaă constatareă înă
cadrul unei luni conduce la rezilierea acestuia; 
#M1 
    al)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
    am)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
dinăplatformaă informatic ăaăasigur rilorădeă s n tate;ă înăsitua iiă justificateă înăcareănuăseă
poateă realizaă comunica iaă cuă sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemul off-line; 
asumareaăserviciilorămedicaleăacordateăseăfaceăprinăsemn tur ăelectronic ăextins ăpotrivită
dispozi iiloră Legii nr. 455/2001,ă republicat .ă Serviciileă medicaleă înregistrateă off-line se 
transmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeăs n tateă în maximum 72 de ore de la 
momentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînă lunaăpentruăcareăseă
faceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateă înăalteăcondi iiădecâtă
celeămen ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tate;ă prevederileă suntă valabileă şiă înă situa iileă înă careă seă utilizeaz ă adeverin aă deă
asiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ională
dinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteă laăart. 212 alin. (1) 
dină Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă
c roraănuăle-a fost emis cardulăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale; 
    an)ă s ă prezinteă laă cerereaă organeloră deă controlă aleă caseloră deă asigur riă deă
s n tate/Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă dovadaă efectu riiă controluluiă deă
calitateă intern,ă peă niveleă normaleă şiă patologice pentru fiecare zi în care s-au efectuat 
analizele medicale de laborator care fac obiectul contractului; în cazul în care furnizorul 
nuăpoateăprezentaăaceast ădovad ,ăcontractulăseăreziliaz ădeăplinădrept. 
#B 
    ART. 75 
    Înă rela iileă contractualeă cu caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleăauăurm toareleădrepturi: 
    a)ă s ă primeasc ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă facturiiă înso iteă deă
documenteăjustificative,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riăde S n tate,ă
contravaloareaă serviciilorămedicaleă contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validateă conformă
normelor, în limita valorii de contract; 
    b)ăs ăfieă informa iădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireă laăcondi iileădeă
contractare a serviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riă
deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă urmareă aă
apari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcareănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateădinăFond,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 



    d)ăs ănegocieze,ăînăcalitateădeăparteăcontractant ,ăclauzeleăsuplimentareălaăcontracteleă
încheiateă cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limitaăprevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    e)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerere; 
    f)ă s ă primeasc ă dină parteaă caseloră deă asigur riă deă s n tateă motivareaă înă formată
electronic, cuăprivireălaăerorileădeăraportareăşiărefuzulădecont riiăanumitorăservicii. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 76 
    Înă rela iileă contractualeă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteănumaiăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăautoriza iăşiăevalua iăşiă
s ă fac ă public ă înă termenă deă maximumă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă
contractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ă listaă
nominal ăaăacestora,ăcuprinzândădenumireaăşiăvaloareaădeăcontractăaă fiec ruia,ă inclusivă
punctajeleăaferenteătuturorăcriteriilorăpeăbazaăc roraăs-aăstabilităvaloareaădeăcontract,ăşiă
s ă actualizezeăpermanentăaceast ă list  înă func ieădeămodific rileă ap rute,ă înă termenădeă
maximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconformălegii; 
    b)ăs ădecontezeă furnizorilorădeăserviciiămedicale,ă laă termeneleăprev zuteă înăcontract,ă
peăbazaăfacturiiăînso iteădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiă
înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă
contravaloareaă serviciilorămedicaleă contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validateă conformă
normelor,ă înă limitaă valoriiă deă contract;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă
extins ,ăraportareaăînăvedereaădecont riiăseăfaceănumaiăînăformat electronic; 
    c)ă s ă informezeă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă paracliniceă cuă privireă laă condi iileă deă
contractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riă
deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestora survenite ca urmare a 
apari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate;ă s ă informezeă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă cuă privireă laă documenteleă
comunitareă înă vigoare,ă precumă şiă despreă acordurile,ă în elegerile,ă conven iileă sauă
protocoaleleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă prină publicareă peă paginaă
webăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate; 
    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de 
hot râreă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă cuă privireă laă condi iileă deă acordareă aă serviciiloră
medicaleăparacliniceăşiăcuăprivireă laăoriceă inten ieădeăschimbareă înămodulădeăacordareăaă
acestora,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-
mailă laă adreseleă comunicateă oficială deă c treă furnizori,ă cuă excep iaă situa iiloră impuseă deă
actele normative; 
    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare 
furnizoriloră deă serviciiă medicaleă sau,ă dup ă caz,ă s ă leă comunice acestora notele de 
constatareă întocmiteă înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă
controlului;ăînăcazulăînăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surile dispuse se 
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ă
zileă calendaristiceă deă laă dataă primiriiă raportuluiă deă controlă deă laă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    f) s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudineă
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    g)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizorilor motivarea cu privire la erorile de 
raportareă şiă refuzulă decont riiă anumitoră servicii;ă s ă comuniceă înă formată electronică
furnizorilor,ăcuăocaziaădecont riiălunare,ămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaăînăcareă
seă constat ă ulterioră c ă refuzulă decont riiă unoră serviciiă aă fostă nejustificat,ă sumeleă
neachitate se vor regulariza; 



    h)ă s ă aduc ă laă cunoştin aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă cuă careă seă afl ă înă rela ieă
contractual ă numeleă şiă codulă deă paraf ă aleă mediciloră careă nuă maiă suntă înă rela ieă
contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    i)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă paracliniceă acordateă înă bazaă
biletelorădeătrimitereăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
    j)ăs ădecontezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăparacliniceănumaiădac ămediciiăauă
competen aă legal ă necesar ă şiă auă înă dotareaă cabinetuluiă aparaturaă medical ă
corespunz toareăpentruărealizareaăacestora,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
    k)ă s ă contractezeă serviciiă medicaleă paraclinice,ă respectivă s ă decontezeă serviciileă
medicaleă efectuate,ă raportateă şiă validate,ă prev zuteă înă listaă serviciilorămedicaleă pentruă
careăplataăseăefectueaz ăprinătarifăpeăserviciuămedical,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme; 
    l)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicale paraclinice cu care au încheiat 
contracteăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăparacliniceăacordateăasigura ilor,ă indiferentă
deăcasaădeăasigur riădeăs n tateă laăcareăesteă luată înăeviden ăasiguratul,ăcuăcondi iaăcaă
medicul care a eliberat biletul de trimitereă s ă seăafleă înă rela ieă contractual ă cuăaceeaşiă
cas ădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ăfurnizorulădeăserviciiă
medicaleă paracliniceă şiă numaiă înă condi iileă înă careă furnizorulă respectivă nuă areă contractă
încheiată şiă cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă
Na ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti; 
    m)ă s ă recuperezeă deă laă furnizoriiă careă auă acordată serviciiă medicaleă sumeleă
reprezentândă contravaloareaă acestoră servicii,ă înă situa iaă înă careă nuă au fost îndeplinite 
condi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeăacesteăservicii.ăSumeleăastfelăob inuteăseă
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Contractareaă şiă decontareaă serviciilorămedicaleă înă asisten aămedical ă ambulatorieă deă
specialitateăpentruăspecialit ileăparaclinice 
 
    ART. 77 
    (1)ă Modalitateaă deă plat ă aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă
ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialit ileă paracliniceă esteă tarifulă peă serviciuă
medical, exprimat în lei. 
#M1 
    (2)ăSumaăcuvenit ăseăstabileşteăînăfunc ieădeănum rulădeăserviciiămedicaleăşiădeătarifeleă
aferenteă acestora.ă Condi iileă contract riiă şiă condi iileă acord riiă serviciiloră medicaleă suntă
prev zuteăînănorme.ăSumaăcontractat ădeăfurnizorii de servicii medicale paraclinice pe an 
seădefalcheaz ăpeătrimestreăşiăluniăşiăseăregularizeaz ălunar,ăconformănormelor.ăCaseleădeă
asigur riădeăs n tateăcontracteaz ăşiădeconteaz ăserviciiămedicaleăparacliniceă laă tarifeleă
negociate care nu pot fi mai mariădecâtăceleăprev zuteăînănormeăsauălaătarifeleăprev zuteă
înănorme,ădup ăcaz,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
#B 
    ART. 78 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă serviciileă medicaleă ambulatoriiă deă
specialitateă pentruă specialit ileă paracliniceă peă bazaă bileteloră deă trimitereă eliberate,ă înă
condi iileăstabiliteăprinănorme,ădeăc tre: 
    a)ămediciiădeăfamilieăafla iăîn rela ieăcontractual ăcuăoăcas ădeăasigur riădeăs n tate; 
    b)ămediciiă deă specialitateă dină unit ileă ambulatorii,ă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă oă
cas ădeăasigur riădeăs n tate; 
    c)ămediciiădinăcabineteleămedicaleădeăunitateăapar inândăministerelor şiăinstitu iilorăcuă
re eaăsanitar ăproprieădinădomeniulăap r rii,ăordiniiăpublice,ăsiguran eiăna ionale,ăafla iăînă
rela ieăcontractual ăcuăoăcas ădeăasigur riădeăs n tate; 
    d)ă mediciiă dentiştiă şiă dentiştiiă dină cabineteleă stomatologiceă şcolareă şiă studen eşti,ă
numaiă pentruă elevi,ă respectivă studen i,ă mediciiă dentiştiă şiă dentiştiiă dină cabineteleă
stomatologice din penitenciare, numai pentru persoanele private de libertate, pentru 
radiografieădentar ăretroalveolar ăşiăpanoramic ; 
    e)ămediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînădispensareăTBC,ăînălaboratoareădeăs n tateă
mintal ,ărespectivăînăcentreădeăs n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ăcabineteădeă



planificareăfamilial ,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ă
cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă careă seă afl ă înă structuraă spitaluluiă caă unit iă f r ă
personalitateăjuridic . 
    (2)ăPentruăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăd)ăşiăe),ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
încheieă conven iiă cuă medicii respectivi,ă înă vedereaă recunoaşteriiă bileteloră deă trimitereă
eliberateădeăc treăaceştiaăpentruăinvestiga iiămedicaleăparaclinice.ăMediciiăprev zu iălaălit.ă
d)ăşiăe)ăîncheie,ădirectăsauăprinăreprezentantălegal,ădup ăcaz,ăconven ieăcuăoăsingur ăcas ă
de asigur riădeăs n tate,ărespectivăcuăceaăînăaăc reiăraz ăadministrativ-teritorial ăseăafl ă
cabinetul/unitateaă înă careă aceştiaă îşiă desf şoar ă activitatea,ă cuă excep iaă
dentiştilor/mediciloră dentiştiă dină cabineteleă stomatologiceă dină penitenciareă careă încheieă
conven ieă cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă
Na ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreştiăpentruăinvestiga iiăparacliniceădeăradiologieădentar . 
    (3)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă
paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale acordate 
asigura ilor,ă indiferentă deă casaă deă asigur riă deă s n tateă laă careă esteă luată înă eviden ă
asiguratul,ăînăcondi iileărespect riiăprevederilorăart. 74 lit.ăv)ăşiănumaiăînăcondi iileăînăcareă
furnizorulă respectivă nuă areă contractă încheiată şiă cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă
Ap r rii,ăOrdiniiăPublice,ăSiguran eiăNa ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti. 
    ART. 79 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obliga iaă s ă decontezeă lunar, în termen de 
maximumă20ădeăzileăcalendaristiceădeălaăîncheiereaăfiec reiăluni,ăcontravaloareaăserviciiloră
medicaleă furnizateă înă lunaă anterioar ,ă potrivită contracteloră încheiateă întreă furnizoriiă deă
serviciiămedicaleă ambulatoriiă şiă caseleă deă asigur riă de s n tate,ă peă bazaă documenteloră
prezentateădeă furnizoriă pân ă laă termenulăprev zută înă contractulă deă furnizareădeă serviciiă
medicale. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Sanc iuni,ă condi iiă deă reziliere,ă suspendareă şiă încetareă aă contractuluiă deă furnizareă deă
servicii medicaleă înă asisten aămedical ă ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialit ileă
paraclinice 
 
    ART. 80 
    (1)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dinămotiveă
imputabileăfurnizorului/medicului,ăaăprogramuluiădeălucruăprev zut în contract: 
    a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 5%ă contravaloareaă serviciiloră paraclinice,ă
aferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua ii; 
    b)ă laăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilorăparaclinice,ă
aferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua ii. 
#M1 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart. 74 lit. a) - 
c), e) - g), i) - r),ăt),ă ),ău),ăw),ăx),ăy),ăag),ăah),ăaj)ăşiăal)ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
#B 
    a) la prima constatare avertisment scris; 
    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă10%ăcontravaloareaă serviciiloră paracliniceă
aferente lunii în care s-auăînregistratăacesteăsitua ii. 
#M1 
    (3)ă Înă cazulă înă care,ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă serviciileă specializate ale 
caselorădeăasigur riădeăs n tate,ăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart. 74 
lit.ăv)ăşi/sauăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiăacestoraănuăauă
fostă efectuate,ăseă recupereaz ăcontravaloareaăacestor serviciiă şiă seădiminueaz ăcuă10%ă
valoareaădeăcontractăaferent ăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii. 
#B 
    (4)ăRe inereaăsumelorăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ă- (3)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareă
urmeaz ă aă fiă efectuat ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (5)ă Pentruă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă - (3),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă ină
eviden aădistinctăpeăfiecareămedic/furnizor,ădup ăcaz. 



    (6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (3)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauă
executareă silit ă pentruă furnizoriiă careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (7)ăSumeleăîncasateălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1)ă - 
(3) seăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
    ART. 81 
    (1)ăContractulădeă furnizareădeăserviciiămedicaleă înăasisten aămedical ăambulatorieădeă
specialitateăseă reziliaz ădeăplinădreptăprintr-oănotificareă scris ăaăcaselorăde asigur riădeă
s n tate,ăînătermenădeămaximumă5ăzileăcalendaristiceădeălaădataăaprob riiăacesteiăm suriă
caăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 
    a)ădac ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleănuăîncepeăactivitateaăînătermenădeăcelămultă30ă
deăzileăcalendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 
    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ă
mai mare de 30 de zile calendaristice; 
    c)ăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
dreptă aă autoriza ieiă deă func ionare/autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă sauă aă
documentului similar, respectivădeălaăîncetareaăvalabilit iiăacestora; 
    d)ăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
    e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor înso iteă deă
documenteleă justificativeă privindă activit ileă realizateă conformă contractului,ă înă vedereaă
decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă aă serviciiloră realizate,ă pentruă oă
perioad ădeădou ăluniăconsecutiveăînăcadrulăunuiătrimestru,ărespectivă3 luni într-un an; 
    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riă deăS n tateă şiă aleă caselorădeăasigur riă deă s n tateă caă urmareăaă cereriiă înă
scrisăaădocumentelorăsolicitateăprivindăacteleădeăeviden ăfinanciar-contabil ăaăserviciiloră
furnizateăconformăcontractelorăîncheiateăîntreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
şiă documenteleă justificativeăprivindă sumeleădecontateădină Fond,ăprecumăşiă documenteleă
medicaleăşiăadministrativeăexistenteă laănivelulăentit iiă controlateăşiănecesareăactuluiădeă
control; 
    g)ă laă aă douaă constatareă aă faptuluiă c ă serviciileă raportateă conformă contractuluiă înă
vedereaădecont riiăacestoraănuăauăfostăefectuateă- cuăexcep iaăsitua iilorăînăcareăvinaăesteă
exclusiv a medicului/medicilor,ă cază înă careă contractulă seă modific ă prină excludereaă
acestuia/acestora, cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 
    h)ăodat ăcuăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm surilorăprev zuteălaăart. 80 alin.ă(1)ăşiă
(2),ăprecumăşiăodat ăcuăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm suriiădeă laăart. 80 alin. (3) 
pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru - 
prină punctă deă lucruă nuă seă în elegeă punctă externă deă recoltareă - în raza administrativ-
teritorial ă aă uneiă caseă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă careă auă încheiată contractă cuă
aceasta,ă reziliereaă opereaz ă odat ă cuă primaă constatareă dup ă aplicareaă laă nivelulă
furnizoruluiăaăm surilorăprev zuteă laăart. 80 alin. (1) pentru nerespectarea programului 
deălucruădeăc treăfiecareăfilial ,ărespectivăpunctădeălucruădinăstructuraăfurnizorului;ădac ălaă
nivelulăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăparacliniceăseăaplic ăm surileăprev zuteălaăart. 80 
alin.ă(1)ăpentruănerespectareaăprogramuluiădeălucruădeăc treăaceeaşiăfilial ăsauădeăc treă
acelaşiă punctă deă lucruă dină structuraă sa,ă reziliereaă contractuluiă opereaz ă numaiă pentruă
filiala,ărespectivănumaiăpentruăpunctulădeălucruălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua iiăşiă
seămodific ăcorespunz torăcontractul; 
    i)ă înă cazulă nerespect riiă obliga ieiă prev zuteă laă art. 74 lit. ab); pentru furnizorii de 
servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru - prin punct de 
lucruă nuă seă în elegeă punctă externă deă recoltareă - în raza administrativ-teritorial ă aă uneiă
caseă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă careă auă încheiată contractă cuă aceasta,ă reziliereaă
contractuluiăopereaz ănumaiăpentruălaboratorul,ărespectivănumaiăpentruăpunctulădeălucruă
laăcareăseăînregistreaz ăaceast ăsitua ieăşiăseămodific ăcorespunz torăcontractul; 
    j) în cazul nerespect riiă obliga iiloră prev zuteă laă art. 72 alin.ă (11)ă şiă aă obliga iiloră
prev zuteălaăart. 74 lit.ăş),ăz),ăac)ă- af); 



    k)ă refuzulă furnizoruluiă deă aă puneă laă dispozi iaă organeloră deă controlă aleă caseloră deă
asigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateădocumenteleăjustificativeă
men ionateălaăart. 74 lit. aa); 
    l)ă furnizareaă deă serviciiă medicaleă paracliniceă înă sistemulă asigur riloră socialeă deă
s n tate,ă deă c treă filialele/puncteleă deă lucruă excluseă dină contracteleă încheiateă întreă
furnizorii deă serviciiă medicaleă paracliniceă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă dup ă dataă
excluderii acestora din contract. 
    (2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de 
lucru - prină punctă deă lucruă nuă seă în elegeă punctă extern de recoltare - aflate în raza 
administrativ-teritorial ăaăuneiă caseădeăasigur riădeăs n tateăşiăpentruăcareăauă încheiată
contractăcuăaceasta,ăcondi iileădeăreziliereăaăcontractelorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăe),ăg)ăşiă
l)ăşiăart. 74 lit.ăe),ăf),ăi)ăşiăo)ă- seăaplic ălaănivelădeăsocietate;ărestulăcondi iilorădeăreziliereă
prev zuteă laă alin.ă (1)ă seăaplic ă corespunz toră pentruă fiecareădintreă filialele/puncteleădeă
lucruă laă careă seă înregistreaz ă acesteă situa ii,ă prină excludereaă acestoraă dină contractă şiă
modificareaăcontractuluiăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 82 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1) furnizorul de servicii medicale îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-
teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ăîncetareaăprinăfaliment,ădizolvareăcuălichidare,ălichidare,ădesfiin areăsauăreprofilareă
a furnizorilor de servicii medicale,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4) a survenit decesul titularului laboratorului medical individual, iar cabinetul nu 
poateăcontinuaăactivitateaăînăcondi iileălegii; 
    a5) medicul titular ală laboratoruluiămedicală individualărenun ăsauăpierdeăcalitateaădeă
membru al Colegiului Medicilor din România; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeă
serviciiă medicaleă paracliniceă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-o notificare 
scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă anterioareă dateiă deă laă careă seă doreşteă încetareaă
contractului, cu indicarea motivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 
    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă
asigur riă deă s n tateă printr-oă notificareă scris ă privindă expirareaă termenuluiă deă
suspendareă aă contractuluiă înă condi iileă art. 83 alin. (1) lit. a) - cuă excep iaă revoc riiă
dovezii de evaluare a furnizorului. 
    (2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de 
lucruă (prină punctă deă lucruă nuă seă în elegeă punctă externă deă recoltare)ă aflateă înă razaă
administrativ-teritorial ăaăuneiă caseădeăasigur riădeăs n tateăşiăpentruăcareăauă încheiată
contractăcuăaceasta,ăcondi iileădeăîncetareăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseăaplic ăfurnizoruluiădeă
serviciiămedicaleăparaclinice,ărespectivăfilialelor/punctelorădeălucruădup ăcaz. 
    ART. 83 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăseăsuspend ălaădataălaăcareăaăintervenită
unaădintreăurm toareleăsitua ii: 
#M1 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă
dintreă documenteleă prev zuteă laă art. 73 alin. (1) lit. a) - c),ă q)ă şiă r)ă şiă nerespectareaă
obliga ieiăprev zuteălaăart. 74 lit.ăs),ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulăs ăfac ădovadaădemersuriloră
întreprinseă pentruă actualizareaă acestuia;ă suspendareaă opereaz ă pentruă oă perioad ă deă
maximum 30 de zile calendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 
#B 
    b)ă înăcazurileădeă for ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă laă
încetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaă
termen a contractului; 
    c)ă laăsolicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motiveă obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă



desf şur riiăactivit iiă furnizoruluiăpeăoăperioad ă limitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeă
documente justificative; 
    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă
contribu ieiă laă Fond,ă constatat ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă caă urmareă aă
controalelor efectuateă laă furnizori,ăpân ă laădataă laăcareăaceştiaă îşiăachit ăobliga iileă laăziă
sauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ăsuspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileă
calendaristiceă deă laă dataă laă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă efectuată ultimaă plat ă
c tre furnizor; 
    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiă
teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din 
exerci iulăprofesieiăaămediculuiătitularăalălaboratoruluiămedicalăindividual; pentru celelalte 
formeădeăorganizareăaălaboratoarelorămedicaleăaflateăînărela iiăcontractualeăcuăcaseleădeă
asigur riă deă s n tate,ă suspendareaă seă aplic ă corespunz toră numaiă mediculuiă aflată înă
contractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcareăseăafl ăînăaceast ăsitua ie; 
    f)ă înă situa iaă înă careă casaă deă asigur riă deă s n tate/Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă
S n tateă sesizeaz ă neconcordan eă întreă investiga iileă medicaleă efectuateă înă perioadaă
verificat ăşiăcantitateaădeăreactiviăachizi iona iăconformăfacturilorăşiăutiliza iăînăefectuareaă
investiga iilor. 
    (2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de 
lucruă (prină punctă deă lucruă nuă seă în elegeă punctă externă deă recoltare)ă aflateă înă razaă
administrativ-teritorial ăaăuneiă caseădeăasigur riădeăs n tateăşiăpentruăcareăauă încheiată
contractăcuăaceasta,ăcondi iileădeăsuspendareăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseăaplic ăfurnizoruluiă
deăserviciiămedicaleăparaclinice,ărespectivăfilialelor/punctelorădeălucru,ădup ăcaz. 
 
    CAPITOLUL VI 
    Serviciiămedicaleăînăunit iăsanitareăcuăpaturi 
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitateăînăasisten aămedical ăspitaliceasc  
 
    ART. 84 
    (1)ă Înă vedereaă intr riiă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
furnizorii de servicii medicaleătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăs ăfieăautoriza iăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    b)ăs ăfieăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ă s ă depun ,ă înă vedereaă încheieriiă contractului,ă toateă documentele necesare la 
termenele stabilite pentru contractare. 
    (2)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă contracteă cuă spitaleleă numaiă pentruă
sec iile/compartimenteleă careă îndeplinescă condi iileă deă desf şurareă aă activit iiă înă
conformitate cu actele normative înăvigoareăelaborateădeăMinisterulăS n t iiăcuăprivireălaă
personalulă deă specialitate,ă corespunz toră specialit iiă sec iei/compartimentului,ă şiă cuă
privireălaădot rileănecesareăpentruăfunc ionare. 
#M1 
    ART. 85 
    Spitalele încheie contract de furnizare deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tate,ă înă condi iileă prezentuluiă contract-cadru,ă dac ă laă dataă intr riiă înă
vigoare a prevederilor prezentului contract-cadruă asigur ă continuitateaă asisten eiă
medicaleăcuăcelăpu inădou ăliniiădeăgard ,ădintreăcareăcelăpu inăoălinieădeăgard ăasigurat ă
laăsediulăunit iiăsanitareăcuăpaturi,ăorganizateăşiăaprobateăînăconformitateăcuăprevederileă
legaleă înă vigoare.ă Spitaleleă deă specialitate,ă spitaleleă deă croniciă şiă penitenciarele-spital 
încheie contract deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate,ă înă condi iileă prezentuluiă contract-cadru,ă dac ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă
prevederiloră prezenteiă hot râriă asigur ă continuitateaă activit iiă medicaleă cuă celă pu ină oă
linie deăgard ăorganizat ăşiăaprobat ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă2-a 



    Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale 
 
    ART. 86 
    (1)ăContracteleădeă furnizareădeăserviciiămedicaleădintreăunit ileă sanitareăcuăpaturiă şiă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă seă încheieă deă c treă reprezentantulă legală peă bazaă
urm toarelorădocumente: 
    a)ă dovadaă deă evaluareă aă furnizorului,ă valabil ă laă data încheierii contractului, cu 
obliga iaăfurnizoruluiădeăaăoăreînnoiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    b)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatuluiăsauălaăbanc ,ăpotrivitălegii; 
    c)ăcodulădeăînregistrareăfiscal ă- codul unic de înregistrare; 
    d)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
laădataă încheieriiă contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    e)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniul medical pentru personalul care 
îşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieă
înregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia,ăvalabil ălaădataăîncheieriiă
contractului; furnizorul are obliga iaă deă aă func ionaă cuă personalulă asigurată pentruă
r spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    f)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFondăpentruăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumă
şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă ceiă careă auă aceast ă obliga ieă
legal ,ăefectuat ăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareăşiăcareătrebuieăprezentat ăcaseiă
deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă aă perioadeiă deă contractareă
comunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ă cererea/solicitareaă pentruă intrareă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    h)ă listaă afec iuniloră careă nuă potă fiă diagnosticate,ă investigateă şiă tratateă înă
ambulatoriu/spitalizareă deă ziă şiă careă impună internareaă înă regimă deă spitalizareă continu ă
prezentat ădeăfiecareăfurnizorăînăformatăelectronicăşiăpeăsuportăhârtie; 
    i) lista medicamentelor - denumiriăcomuneăinterna ionale,ădenumiteăînăcontinuareăDCI,ă
şiăform ăfarmaceutic ă- utilizateăpeăperioadaăspitaliz riiăpentruăafec iunileăpeăcareăspitalulă
leătrateaz ăînălimitaăspecialit ilorădinăstructur ,ăcareăareăcaăscopăasigurareaătratamentuluiă
pacien iloră interna iă şiă monitorizareaă consumuluiă deă medicamenteă pentruă întocmireaă
decontuluiă deă cheltuieliă ceă seă elibereaz ă pacientului - prezentat ă deă fiecareă furnizoră înă
formatăelectronicăşiăpeăsuportăhârtie; 
    j)ă listaă investiga iiloră paracliniceă careă nuă potă fiă efectuateă înă ambulatoriuă pentruă
rezolvareaă cazuriloră şiă careă impună internareaă pentruă spitalizareaă deă zi,ă prezentat  de 
fiecareăfurnizorăînăformatăelectronicăşiăpeăsuportăhârtie; 
    k)ăstructuraăorganizatoric ăaprobat ăsauăavizat ,ădup ăcaz,ădeăMinisterulăS n t ii,ăînă
vigoare la data încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de 
asigur riădeăs n tate; 
    l) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a 
tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de 
spitalizare de zi, documente care se stabilesc prin norme; 
    m) indicatoriiă specificiă stabili iă prină norme,ă precumă şiă nivelulă indicatoriloră deă
performan ăaiămanagementuluiăspitaluluiăpublicăasuma iăprinăcontractulădeămanagement,ă
cuă excep iaă spitaleloră careă auă manageriă interimari,ă numi iă prină ordină ală ministruluiă
s n t ii,ă înă cazulă spitaleloră publiceă dină re eauaă Ministeruluiă S n t ii,ă sau,ă înă cazulă
ministerelorăşiă institu iilorăcuă re eaăsanitar ăproprie,ăprinăactăadministrativăală institu iiloră
respective; 
    n)ădeclara iaăpeăpropriaăr spundereăaămanageruluiăspitaluluiăc ăaplic ăprotocoaleleădeă
practic ămedical ăelaborateăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
#M1 
    o)ă***ăAbrogat  
    p)ăcopieăaăordinuluiăministruluiăs n t iiăprivindăclasificareaăspitalului,ădup ăcaz; 
    q) documentul prin care spitalul face dovada asigur riiăcontinuit iiăasisten eiămedicaleă
cuăoălinie/dou ăliniiădeăgard ,ăconformăart. 85; 
#B 



    r)ă declara ieă peă propriaă r spundereă pentruă mediciiă careă seă voră aflaă subă inciden aă
contractuluiăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăc ăîşiădesf şoar ăactivitatea în baza 
unuiă singură contractă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă încheiată cuă casaă deă
asigur riădeăs n tate,ăcuăexcep iaăsitua iilorăprev zuteălaăart. 87 alin. (2); 
    s) copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitarăîşiăexercit ăprofesiaălaă
furnizor; 
    ş)ă documentulă prină careă seă faceă dovadaă c ă spitalulă aă fostă acreditat/aă solicitată
acreditareaăînăcondi iileălegii; 
    t)ă declara ieă peă propriaă r spundereă aă manageruluiă spitaluluiă c ă aplic ă criteriileă deă
internareă pentruă listaă deă afec iuniă prev zut ă laă lit.ă h),ă precumă şiă c ă asigur ă
managementulă listeiă deăaşteptareăpentruă intern rileăprogramabile,ă conformăniveluluiă deă
competen ăalăspitalului; 
    )ă declara ieă peă propriaă r spundereă aă manageruluiă spitaluluiă privindă estimareaă
procenteloră serviciilorămedicaleă corespunz toareă spitaliz riloră continueă evitabileă careă seă
transfer ăpentruătratamentăînăambulatoriu/spitalizareădeăzi; 
    u) decizia managerului spitalului privind aprobarea metodologiei proprii de 
rambursare,ă laă cerereaă asigura ilor,ă aă cheltuieliloră efectuateă peă perioadaă intern riiă înă
situa iileăprev zuteălaăart. 98. 
#M1 
    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentruă conformitateă prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins  a reprezentantului legal al 
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmiseălaăîncheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Condi iiăspecifice 
 
    ART. 87 
    (1)ăReprezentantulă legală încheieăcontractădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăaăc reiăraz ăadministrativ-teritorial ăîşiăareăsediulăsauă
cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă
Autorit iiă Judec toreşti.ă Spitaleleă dină re eauaă ap r rii,ă ordiniiă publice,ă siguran eiă
na ionaleă şiă autorit iiă judec toreştiă încheieă contracteă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă
spitaliceştiănumaiăcuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiăPublice,ăSiguran eiă
Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă avându-seă înă vedereă laă contractareă şiă decontareă
activitateaămedical ăacordat ăasigura ilor,ă indiferentădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaă
careă suntă lua iă înă eviden .ă Spitaleleă dină re eauaă Ministeruluiă Transporturiloră încheieă
contracteădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînă
aăc reiă raz ăadministrativ-teritorial ă îşiăauăsediul,ăavându-seă înăvedereă laăcontractareăşiă
decontare activitatea medical ă acordat ă asigura ilor,ă indiferentă deă casaă deă asigur riă deă
s n tateălaăcareăsuntălua iăînăeviden . 
    (2)ăFiecareămedicădeăspecialitateăcareăacord ăserviciiămedicaleădeăspecialitateă într-un 
spitală îşiă desf şoar ă activitateaă înă bazaă unuiă singură contract de furnizare de servicii 
medicaleă spitaliceştiă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă cuă excep iaă
zonelor/localit ilorădeficitareădinăpunctulădeăvedereăalăexisten eiămedicilorădeăoăanumit ă
specialitate,ăsitua ieăînăcareăunămedicăpoateăacordaăserviciiămedicaleăspitaliceştiăînăcadrulă
aădou ăspitaleăsauăpoateăacordaăserviciiămedicaleăspitaliceştiăînăcadrulăunuiăspitalăşiăîntr-
ună centruă deă s n tateă multifunc ională cuă personalitateă juridic ă pentruă activitateaă
desf şurat ăînăregimădeăspitalizareădeăzi,ăcu respectareaălegisla ieiămuncii. 
#M1 



    (3)ă Stabilireaă zonelor/localit iloră deficitareă dină punctulă deă vedereă ală existen eiă
medicilorădeăoăanumit ăspecialitateăseăfaceădeăc treăoăcomisieăformat ădinăreprezentan iă
aiă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă aiă direc iiloră deă s n tateă public ă şiă aiă colegiiloră
teritorialeă aleă medicilor,ă peă bazaă unoră criteriiă careă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă
s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate.ăCriteriileăaprobateă
înăcondi iileă legiiăseăpublic ăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăşiăaăCaseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ărespectivăpeăpaginaăwebăaăMinisteruluiăS n t iiăşiăaă
direc iilorădeăs n tateăpublic . 
#B 
    (4)ăComisiaăprev zut ălaăalin.ă(3)ăseăconstituieăprinăactăadministrativăalăpreşedintelui-
directoră generală ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă caă urmareă aă desemn riiă
reprezentan iloră institu iiloră men ionateă laă alin.ă (3)ă deă c treă conduc toriiă acestora,ă şiă
func ioneaz ă înăbazaăunuiă regulament-cadruădeăorganizareăşiă func ionareăunitară laănivelă
na ional,ăaprobatăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tate.ăRegulamentul-cadruăaprobatăînăcondi iileălegiiăseăpublic ăpeăpaginaă
webă aă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şiă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă
respectivăpeăpaginaăwebăaăMinisteruluiăS n t iiăşiăaădirec iilorădeăs n tateăpublic . 
#M1 
    ART. 88 
    (1)ăServiciileămedicaleăspitaliceştiăsuntăpreventive,ăcurative,ădeărecuperareăşiăpaliativeă
şiă cuprind:ă consulta ii,ă investiga ii,ă stabilireaă diagnosticului,ă tratamenteămedicaleă şi/sauă
chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, 
cazareăşiămas ,ădup ăcaz,ăînăfunc ieădeătipulădeăspitalizare. 
#B 
    (2)ă Înă unit ileă sanitareă autorizateă deă Ministerulă S n t ii,ă inclusivă înă centreleă deă
s n tateămultifunc ionaleăcuăpersonalitateăjuridic ,ăseăpotăacordaăserviciiămedicaleădeătipă
spitalicesc - spitalizareă deă ziă pentruă asigura iiă careă nuă necesit ă internareă continu ,ă
suportate din fondurileăaferenteăasisten eiămedicaleăspitaliceşti,ăşiădecontateăprinătarifăpeă
serviciuămedicalăşi/sauătarifăpeăcazărezolvat,ăstabiliteăprinănormeăşiăînăcondi iileăprev zuteă
în norme. 
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    ART. 89 
    (1)ăServiciileămedicaleăspitaliceştiăseăacord ăasigura ilorăpeăbazaăbiletuluiădeăinternareă
eliberatădeămediculădeăfamilie,ămediculădeăspecialitateădinăunit ileăsanitareăambulatorii,ă
indiferentă deă formaă deă organizare,ă mediciiă dină unit ileă deă asisten ă medico-social ,ă
mediciiădinăcentreleădeădializ ăprivateăaflateăînărela ieăcontractual ăcuăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate/caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă dup ă caz,ă mediciiă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaăînădispensareăTBC,ăînălaboratoareădeăs n tateămintal ,ărespectivăînă
centreădeăs n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ă înăcabineteădeămedicin ădentar ă
careănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareăseăafl ăînă
structuraăspitalelorăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăprecumăşiădeămediciiădeămedicinaă
muncii.ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăîncheieăconven iiăcuăunit ileămedico-sociale, cu 
spitaleleă pentruă dispensareă TBC,ă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă respectivă centreă deă
s n tateămintal ă şiă sta ionară deă ziă psihiatrie,ă cabineteă deămedicin ă dentar ă careă nuă se 
afl ăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareăseăafl ăînăstructuraă
spitaleloră caă unit iă f r ă personalitateă juridic ,ă precumă şiă cuă cabineteleă deă medicinaă
muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoaşteriiă
biletelorădeă internareăeliberateădeăc treămediciiăcareă îşiădesf şoar ăactivitateaă înăacesteă
unit i. 
    (2)ăFacăexcep ieădeălaăprevederileăalin.ă(1)ăsitua iileăprev zuteălaăcap. I lit.ăCăpct.ă1ăşiă
la cap. II lit. F pct. 12 din anexa nr. 1 laăhot râre. 
#B 
    (3)ă Pacien iiă careă prezint ă ună biletă deă internareă voră puteaă fiă programa iă pentruă
internare,ăînăfunc ieădeăafec iuneăşiădeăgravitateaăsemnelorăşiăsimptomelorăprezentateăşiă
deădisponibilitateaăserviciilorăunit iiăspitaliceştiăsolicitate. 
    ART. 90 



    (1)ăModalit ileă deă contractareă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă aă serviciiloră
medicale se stabilesc prin norme. 
    (2)ă Valoareaă total ă contractat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă spitaleleă seă
constituieădinăurm toareleăsume,ădup ăcaz: 
    a)ăsumaăaferent ăserviciilorămedicaleăspitaliceştiăaăc rorăplat ăseăfaceăpeăbaz ădeătarifă
pe caz rezolvat - sistemăDRGăsauătarifămediuăpeăcazărezolvatăpeăspecialit i,ăfinan at ădină
fondulăalocatăpentruăasisten aămedical ăspitaliceasc .ăTariful pe caz rezolvat - sistem DRG 
seăstabileşteăpeăbazaăindiceluiădeăcomplexitateăaăcazurilor,ădenumităînăcontinuareăICM,ăşiă
a tarifului pe caz ponderat, denumit în continuare TCP. Metodologia de stabilire a ICM-
uluiăşiăTCP-ului utilizate la contractarea serviciilorămedicaleăspitaliceştiăesteăprev zut ăînă
norme.ă Tarifulă mediuă peă cază rezolvată peă specialit iă seă stabileşteă prină negociereă întreă
furnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăprev zuteăînănormeăşiănuăpoateăfiă
mai mare decât tariful maximalăprev zutăînănorme; 
    b)ă sumaă aferent ă serviciiloră medicaleă spitaliceştiă aă c roră plat ă seă faceă peă baz ă deă
tarif/ziădeăspitalizareăpentruăspitalele/sec iileăcareănuăseăîncadreaz ăînăprevederileălit.ăa),ă
finan at ă dină fondulă alocată pentruă asisten aă medical ă spitaliceasc .ă Tarifulă peă ziă deă
spitalizareăseăstabileşteăprinănegociereăîntreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiă
nuăpoateăfiămaiămareădecâtătarifulămaximalăprev zutăînănorme; 
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    c)ă sumaă aferent ă programeloră na ionaleă cuă scopă curativ pentru medicamente, 
materialeă sanitareă specifice,ă dispozitiveă medicaleă şiă serviciiă deă tratamentă şi/sauă
diagnostic,ăfinan at ădinăfondulăalocatăpentruăprogrameleăna ionaleăcuăscopăcurativ,ăcareă
faceăobiectulăunuiăcontractădistinct,ăalăc ruiămodelăseăstabileşteăprinănormeleătehniceădeă
realizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate,ăaprobateăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
    d)ă sumaă pentruă serviciileă deă supleereă renal ,ă inclusivă medicamenteă şiă materialeă
sanitare specifice,ă transportulă nemedicalizată ală pacien iloră hemodializa iă deă laă şiă laă
domiciliu,ătransportulălunarăalămedicamentelorăşiăalămaterialelorăsanitareăspecificeădializeiă
peritonealeălaădomiciliulăpacien ilor,ăacordateăînăcadrulăProgramuluiăna ionalădeăsupleere a 
func ieiărenaleălaăbolnaviiăcuăinsuficien ărenal ăcronic ădinăcadrulăprogramelorăna ionaleă
cuăscopăcurativ,ăcareăfaceăobiectulăunuiăcontractădistinct,ăalăc ruiămodelăseăstabileşteăprină
normeleătehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate, aprobate prin ordin al 
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
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    e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în 
oncologieămedical ,ădiabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetabolice,ăînăcabineteleădeăplanificare 
familial ăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămediciăcuăspecialitateaăobstetric -ginecologieăşiă
înă cabineteleă deă boliă infec ioaseă careă seă afl ă înă structuraă spitaluluiă caă unit iă f r ă
personalitateăjuridic ,ăprecumăşiăînăcabineteleădeăspecialitateădin ambulatoriul integrat al 
spitaluluiă şiă cabineteleă deă specialitateă dină centreleă deă s n tateă multifunc ionaleă f r ă
personalitateă juridic ă organizateă înă structuraă spitalului,ă finan ateă dină fondulă alocată
asisten eiămedicaleăambulatoriiădeăspecialitate,ăpentruăspecialit ileăclinice; 
    f)ă sumeă pentruă investiga iiă paracliniceă efectuateă înă regimă ambulatoriu,ă inclusivă celeă
efectuateă înă laboratoareleă dină centreleă multifunc ionaleă f r ă personalitateă juridic ă
organizateă înă structuraă spitalelor,ă înă condi iileă stabiliteă prină norme,ă finan ateă dină fondulă
alocatăasisten eiămedicaleăparaclinice; 
    g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare 
deă zi,ă inclusivă celeă efectuateă înă centreleă multifunc ionaleă f r ă personalitateă juridic ă
organizateă înă structuraă spitalelor,ă finan ateă dină fondulă alocată pentruă asisten aămedical ă
spitaliceasc ,ă înă condi iileă prev zuteă prină norme,ă aă c roră plat ă seă faceă prină tarifă peă
serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat; 
    h) sume pentru serviciileămedicaleăpaliativeăefectuateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ,ă
dac ăacesteaănuăpotăfiăefectuateăînăcondi iileăasisten eiămedicaleălaădomiciliu,ăfinan ateădină
fondulăalocatăpentruăasisten aămedical ăspitaliceasc ,ăînăcondi iileăprev zuteăprinănorme, 
aăc rorăplat ăseăfaceăprinătarifăpeăziădeăspitalizare.ăTarifulăpeăziădeăspitalizareăseăstabileşteă
prinănegociereă întreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiănuăpoateă fiămaiămareă
decâtătarifulămaximalăprev zutăînănorme; 



    i) sume pentru serviciiădeăîngrijiriălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăînăcondi iileă
stabiliteăprinăhot râreăşiăprinănorme,ăfinan ateădinăfondulăalocatăpentruăserviciiădeăîngrijiriă
la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 
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    (3) Cheltuielile ocazionateă deă activit ileă desf şurateă înă camereleă deă gard ă şiă înă
structurileădeăurgen ădinăcadrulăspitalelorăpentruăcareăfinan areaănuăseăfaceădinăbugetulă
MinisteruluiăS n t ii/ministerelorăşiăinstitu iilorăcuăre eaăsanitar ăproprie,ăpentruăcazurileă
care sunt internateă prină spitalizareă continu ,ă suntă cuprinseă înă structuraă tarifuluiă peă cază
rezolvat/tarifuluiă mediuă peă cază rezolvată peă specialit i.ă Cazurileă pentruă careă seă acord ă
servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate 
înăregimădeăspitalizareădeăziănumaiăpentruăcazurileăneinternateăprinăspitalizareăcontinu ăşiă
suntăcontractateădistinctă şiădecontateăprină tarifăpeăserviciuămedical.ăSumeleăcontractateă
pentru serviciile medicale în regim de spitalizare de zi în cadrul acestor structuri se 
eviden iaz ădistinctăînăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăîncheiatăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tate. 
    (4) Cheltuielile ocazionate de serviciile medicale acordate în ambulatoriu sau în regim 
deă spitalizareă deă ziă înă structurileă organizateă înă cadrulă uneiă unit iă sanitareă cuă paturi,ă aă
c rorăplat ăseăfaceăprinătarifăpeăserviciuămedicalăexprimatăînăpuncteăsau prin tarif pe caz 
rezolvat/tarif pe serviciu medical, sunt cuprinse în structura tarifului pe caz 
rezolvat/tarifuluiă mediuă peă cază rezolvată peă specialit iă aferentă spitaliz riiă continue,ă înă
situa iileă înă careă cazurileă suntă internateă înă aceeaşiă unitateă sanitar ă prină spitalizareă
continu ăşiăînăaceeaşiăziăînăcareăasiguratulăaăbeneficiatădeăserviciiămedicaleăînăambulatoriuă
sauă înă regimă deă spitalizareă deă zi.ă Cazurileă pentruă careă seă acord ă serviciiă medicaleă înă
ambulatoriulăunit iiăsanitareăcuăpaturiăşiădecontate prin tarif pe serviciu medical exprimat 
în puncte sau în regim de spitalizare de zi decontate prin tarif pe caz rezolvat/tarif pe 
serviciu medical sunt considerate cazuri rezolvate în ambulatoriu sau în regim de 
spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternateăprinăspitalizareăcontinu . 
    (5) *** Abrogat 
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    ART. 91 
    (1)ăLaăcontractareaăserviciilorămedicaleăspitaliceşti,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăvoră
aveaă înă vedereă 90%ă dină fondurileă aprobateă cuă aceast ă destina ieă laă nivelulă caseiă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (2)ăDiferen aădeă10%ădinăfondulăcuădestina ieăserviciiămedicaleăspitaliceştiăceănuăaăfostă
contractat ăini ialăseăutilizeaz ăastfel: 
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    a)ă 9%ăpentruă decontareaă cazuriloră externateă prev zuteă laă art. 100 şiă pentruă situa iiă
justificateă ceă potă ap reaă înă derulareaă contracteloră încheiateă cuă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleăspitaliceşti,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
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    b)ă 1%ă pentruă complexitateaă suplimentar ă aă cazuriloră înă ceeaă ceă priveşteă
comorbiditateaăşiănum rulădeăzileădeăîngrijiriăacordateăînăcadrulăsec iilor/compartimenteloră
deăterapieăintensiv ,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăşiădrepturileăspitalelor 
 
    ART. 92 
    (1)ă Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ă înăconformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
    b)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaăobliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăşiăaleă
asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ă s ă respecteă confiden ialitateaă dateloră şiă informa iiloră privitoareă laă asigura iă şiă
persoaneă beneficiareă aleă pachetuluiă minimal,ă precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă



acestora;ăs ăasigureăsecuritateaăînăprocesulădeătransmitereăaătuturorădatelorăcuăcaracteră
personal; 
    d)ăs ăfacturezeălunar,ă înăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
activitateaărealizat ăconformăcontractelorădeă furnizareădeăserviciiămedicale;ă facturaăesteă
înso it ădeădocumenteleăjustificativeăprivindăactivit ileărealizateăînămodădistinct,ăconformă
prevederilor prezentului contract-cadruă şiă aleă normeloră deă aplicareă aă acestuia,ă atâtă peă
suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăfacturaăşiă
documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă
desf şur riiă activit iiă înă asisten aămedical ,ă potrivită formulareloră deă raportareă stabiliteă
conformăreglement rilorălegaleăînăvigoare;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ă
extins ăraportareaăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 
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    f)ă s ă foloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
dinăplatformaă informatic ăaăasigur rilorădeă s n tate;ă înăsitua iiă justificateă înăcareănuăseă
poateărealizaăcomunica iaăcuăsistemulăinformaticăseăutilizeaz ăsistemulăoff-line; asumarea 
serviciiloră medicaleă acordateă seă faceă prină semn tur ă electronic ă extins ă potrivită
dispozi iiloră Legii nr. 455/2001, republicat .ă Serviciileă medicaleă înregistrateă off-line se 
transmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeăs n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaă
momentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînă lunaăpentruăcareăseă
face raportarea. Serviciile medicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateă înăalteăcondi iiădecâtă
celeămen ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tate;ă prevederileă suntă valabileă şiă înă situa iileă înă careă seă utilizeaz ă adeverin aă deă
asigurat cu valabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ională
dinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteă laăart. 212 alin. (1) 
dină Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă
c roraănuăle-aăfostăemisăcardulăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale; 
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    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeă
s n tate,ă respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuă regimăspecialăşiăpeă
cele tipizate; 
    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
bazaă unuiă formulară ală c ruiă modelă esteă prev zută înă norme,ă programă asumată prină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    j)ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condi iileăcareăauăstatălaăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînă
maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă
permanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    k)ă s ă asigureă respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul 
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
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    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateă
şiă s ă îlă elibereze,ă caă oă consecin ă aă actuluiă medicală propriu,ă numaiă pentruă serviciileă
medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă
utilizareaă formularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteă formular cu regim special unic 
peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope;ă s ă
asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă prescrip ieă medical ă pentruă prescriereaă
substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă de la data la care acesta se 
implementeaz ;ăs ă furnizezeătratamentul,ăcuărespectareaăprevederiloră legaleă înăvigoare,ă
şiă s ă prescrieă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă deă careă beneficiaz ă
asigura ii,ă corespunz toareă denumiriloră comuneă interna ionaleă aprobateă prină hot râreă aă
Guvernului,ă informândă înă prealabilă asiguratulă despreă tipurileă şiă efecteleă terapeuticeă aleă
medicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 



#B 
    m)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăurgen ămedico-chirurgical ,ăoriă
deăcâteăoriăseăsolicit ăînătimpulăprogramuluiădeălucru,ăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot riloră
existente; 
    n)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura iloră f r ă nicioă discriminare,ă
folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
    o) s ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    p)ă s ă afişezeă într-ună locă vizibilă programulă deă lucru,ă numeleă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ă
adres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb; 
    q)ăs ăasigureăeliberareaăactelorămedicale,ăînăcondi iileăstabiliteăînăprezentaăhot râreăşiă
în norme; 
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    r)ăs ăverificeăcalitateaădeăasiguratăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
#B 
    s)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontareaătratamentului 
înăcazulăunorăafec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 
    ş)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportareăînătimpăreal,ăîncepândăcuădataălaăcareăacestaăvaăfiă
pusăînăfunc iune; 
    t)ăs ăasigureăacordareaădeăasisten ămedical ănecesar ătitularilorăcarduluiăeuropean de 
asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise 
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînă
cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România;ă s ă acordeă asisten ă
medical ă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă
prev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 
    )ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseă
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor; 
    u)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă prev zuteă înă pacheteleă deă serviciiă
medicale; 
    v)ă s ă încasezeă sumeleă reprezentândă coplataăpentruă serviciileămedicaleă spitaliceştiădeă
careăauăbeneficiatăasigura ii,ăcuărespectareaăprevederilorălegaleăînăvigoare;ăs ăîncasezeădeă
laă asigura iă contravaloareaă serviciiloră hoteliereă cuă ună gradă ridicată deă confort,ă pesteă
confortulă standard,ă acordateă laă cerereaă acestora,ă ală c reiă cuantumă esteă prev zută înă
norme; 
    w)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
deăs n tateă- biletădeătrimitereăc treăunit ileăsanitareădeărecuperare/reabilitareăcuăpaturiă
sauă înă ambulatoriuă şiă prescrip iaă medical ă electronic ă înă ziuaă extern riiă pentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu, cu toate datele 
peă careăacesteaă trebuieă s ă leă cuprind ă conformăprevederiloră legaleă înă vigoare.ă Înă cazulă
nerespect riiăacesteiăobliga ii,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateărecupereaz ădeălaăfurnizoriă
contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă prescrise,ă ceă auă fostă efectuate/eliberateă deă al iă furnizoriă înă bazaă acestoră
formulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădinăFond; 
    x)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iilor privind 
modalit ileădeăprescriereăaămedicamentelor,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    y)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovadaădeăevaluareăaă
furnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedical pentru furnizor, 
dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 
    z)ă s ă completezeă dosarulă electronică deă s n tateă ală pacientului,ă deă laă dataă
implement riiăacestuia; 



    aa)ă s ă informezeă mediculă deă familieă ală asiguratuluiă ori,ă dup ă caz,ă mediculă deă
specialitateă dină ambulatoriu,ă prină scrisoareă medical ă sauă biletă deă ieşireă dină spital,ă cuă
obliga iaăcaăacestaăs ăcon in ăexplicitătoateăelementeleăprev zuteăînăscrisoareaămedical ,ă
transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, 
controalele,ăinvestiga iile,ătratamenteleăefectuateăşiăcuăprivireălaăalteăinforma iiăreferitoareă
laă stareaădeăs n tateăaăasiguratului;ă scrisoareaămedical ă sauăbiletulădeă ieşireădinăspitală
suntă documenteă tipizateă careă seă întocmescă laă dataă extern rii,ă într-un singur exemplar 
care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de 
specialitate,ădirectăoriăprinăintermediulăasiguratului;ăs ă finalizeze actul medical efectuat, 
inclusivăprinăeliberareaă înăziuaăextern riiăaăprescrip ieiămedicaleăpentruămedicamenteăcuă
sauă f r ă contribu ieă personal ă şi,ă dup ă caz,ă pentruă uneleă materialeă sanitare,ă
recomandarea de dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru 
incapacitateă temporar ă deă munc ,ă înă situa iaă înă careă concluziileă examenuluiă medicală
impun acest lucru; 
    ab)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile,ăpentruă
eficientizarea serviciilor medicale, dup ă caz.ă Înăacestă sens,ă odat ă cuă raportareaăultimeiă
luniă aă fiec ruiă trimestru,ă seă depună laă casaă deă asigur riă deă s n tateă peă fiecareă sec ieă
num rulă cazuriloră programateă aferenteă trimestruluiă respectiv,ă dup ă cumă urmeaz :ă
num rulă cazuriloră programateă aflateă laă începutulă trimestrului,ă num rulă cazuriloră
programateă intrateă înă cursulă trimestrului,ă num rulă cazuriloră programateă ieşiteă înă cursulă
trimestruluiăşiănum rulăcazurilorăprogramateăaflateălaăsfârşitulătrimestrului; 
    ac)ă s ă transmit ă institu iiloră abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate 
conformăreglement rilorăînăvigoare; 
    ad)ă s ă verificeă bileteleă deă internareă înă ceeaă ceă priveşteă dateleă obligatoriiă peă careă
acesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    ae)ăs  raportezeălunarăcaseiădeăasigur riădeăs n tateănum rulăcazurilorăprezentateălaă
structurileădeăprimiriăurgen e,ăcuăeviden iereaănum ruluiăcazurilorăinternate,ăînăcondi iileă
stabilite prin norme; 
    af)ă s ă raportezeă corectă şiă completă consumulă deă medicamente conform prevederilor 
legaleă înă vigoareă şiă s ă publiceă peă site-ulă propriuă sumaă total ă aferent ă acestuiă consumă
suportat ădinăbugetulăFonduluiăşiăalăMinisteruluiăS n t ii;ăspitalulăcareănuăareăpagin ăwebă
proprieă informeaz ă despreă acestă lucruă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă
rela ieă contractual ,ă careă vaă postaă peă site-ulă propriuă sumaă total ă aferent ă acestuiă
consum; 
    ag)ăs ămonitorizezeăgradulădeăsatisfac ieăalăasigura ilorăprinărealizareaădeăsondajeădeă
opinieăînăceeaăceăpriveşteăcalitateaăserviciilorămedicaleăfurnizateăasigura ilorăconformăunuiă
chestionarăstandard,ăprev zutăînănorme; 
    ah)ă s ă respecteă peă perioadaă derul riiă contractuluiă protocoaleleă deă practic ămedical ă
elaborateăşiăaprobateăconformăprevederilorălegale; 
    ai)ăs ăafişezeălunarăpeăpaginaăwebăcreat ăînăacestăscopădeăMinisterulăS n t ii,ăpân ălaă
dataă deă 20ă aă luniiă curenteă pentruă lunaă anterioar ,ă cuă avizulă ordonatoruluiă principală deă
credite,ă conformămachetelorăaprobateăprinăordinăalăministruluiă s n t iiă şiăalăministruluiă
finan elorăpublice,ăsitua iaăprivindăexecu iaăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăspitaluluiă
publicăşiăsitua iaăarieratelorăînregistrate; 
    aj)ă s ă deconteze,ă laă termeneleă prev zuteă înă contracteleă încheiateă cuă ter ii,ă
contravaloarea medicamentelor pentru nevoi speciale; 
    ak)ă s ă asigureă transportulă interspitalicescă pentruă pacien iiă interna iă sauă transfera i,ă
careănuăseăafl ăînăstareăcritic ,ăcuăautospecialeleăpentruătransportulăpacien ilorădinăparculă
autoăpropriu;ădac ăunitateaăspitaliceasc ănuăareăînădotareăastfelădeăautospecialeăsauădac ă
esteădep şit ă capacitateaădeă transportăaăacestora,ăseăpoateăasiguraă transportulăacestoră
pacien iă peă bazaă unuiă contractă încheiată cuă unit iă specializate,ă autorizateă şiă evaluate;ă
pentru spitalele publice, încheierea acestor contracte se va realiza cu respectarea 
prevederilorălegaleăreferitoareălaăachizi iileăpublice; 
    al)ăs ăasigureătransportulăinterspitalicescăpentruăpacien iiăinterna iăsauătransfera iăcareă
reprezint ă urgen eă sauă seă afl ă înă stareă critic ă numaiă cuă autospeciale sau mijloace de 
transportăaerianăaleăsistemuluiăpublicădeăurgen ăprespitaliceasc ; 
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    am)ăs ăsoliciteăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeă
s n tateă acestă document/adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
şiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale;ăserviciileămedicaleădinăpachetulă
deă baz ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă
furnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
#B 
    an)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă
prescrip iaă medical ă electronic ă off-lineă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă cuă respectareaă tuturoră prevederiloră legaleă înă
vigoare; asumareaă prescrip ieiă electroniceă deă c treă mediciiă prescriptoriă seă faceă prină
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001,ă republicat .ă Înă
situa iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ,ăprescrip iaămedical ă
seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şiă semnat ă deă mediculă prescriptoră înă
condi iileăprev zuteăînănorme; 
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    ao)ă s ă introduc ă înă sistemulă informatică toateă prescrip iileă medicaleă electroniceă
prescrise off-lineăşiăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaă
substan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileă
calendaristice de la data prescrierii; 
    ap)ă***ăAbrogat  
    aq)ă***ăAbrogat  
#B 
    ar)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- bilet de trimitere 
c treă unit ileă sanitareă deă reabilitareă medical ă şiă recuperareă cuă paturiă înă vedereaă
intern riiă sauă înă ambulatoriu,ă conformă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă
sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă şiă s ă leă eliberezeă caă oă consecin ă aă actuluiă
medicalăpropriuăşiănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulăcontractuluiăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tate; 
    as)ă s ă respecteă metodologiaă aprobat ă prină deciziaă manageruluiă spitaluluiă privind 
rambursareaă cheltuieliloră suportateă deă asigura iă peă perioadaă intern rii,ă înă regimă deă
spitalizareăcontinu ăşiădeăzi; 
    aş)ă s ă eliberezeă pentruă asigura iiă interna iă cuă boliă croniceă confirmateă careă suntă înă
tratament pentru boala/bolile cronice cu medicamente, altele decât medicamentele 
cuprinse în lista cu DCI-urileăpeăcareăoădepuneăspitalulălaăcontractare,ăcuămedicamenteăşiă
materialeleăsanitareădinăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăşiăcuămedicamenteleăaferenteă
boliloră pentruă careă esteă necesar ă aprobareaă comisiiloră deă laă nivelulă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riădeăs n tate,ădocumentulăalăc ruiămodelăesteă
prev zută înă norme;ă documentulă st ă laă bazaă eliber riiă prescrip ieiă medicaleă înă regimă
ambulatoriuă deă c treă mediculă deă familieă şiă medicul de specialitate din ambulatoriu în 
perioada în care asiguratul este internat în spital. 
    (2)ăÎnăsitua iaăînăcareăpacientulănuăpoateădovediăcalitateaădeăasigurat,ăspitalulăacord ă
serviciileămedicaleădeăurgen ănecesare,ăavândăobliga iaăs ăevalueze situa iaămedical ăaă
pacientuluiă şiă s ă externezeă pacientulă dac ă stareaă deă s n tateă aă acestuiaă nuă maiă
reprezint ăurgen .ăLaăsolicitareaăpacientuluiăcareănuăareăcalitateaădeăasigurat,ăseăpoateă
continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciiloră medicaleă deă c treă
acesta.ăSpitalulăareăobliga iaădeăaăanun aăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăaăîncheiată
contractă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă despreă internareaă acestoră pacien i,ă lunar,ă
printr-un centralizator separat, cu justificarea medical ă aă intern riiă deă urgen .ă Înă
aceast ă situa ie,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă spitaluluiă contravaloareaă
serviciilorămedicaleăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
    (3)ăCazurileăcareă facăobiectulă intern riiăprinăspitalizareădeăziăşiăauăfostă rezolvate prin 
spitalizareăcontinu ălaăsolicitareaăasiguratuluiăseăraporteaz ădistinctălaăcaseleădeăasigur riă



deăs n tateăşiăseădeconteaz ădeăc treăacesteaălaătarifulăpeăserviciuămedical/cazărezolvată
aferentăspitaliz riiădeăzi,ădiferen aăfiindăsuportat ăde asigurat. 
    (4)ă Unit ileă sanitareă cuă paturiă dină re eauaă Ministeruluiă S n t iiă auă obliga iaă caă înă
termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de furnizare de 
serviciiămedicaleăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăs ăfac ădemersurile pentru efectuarea 
audituluiă publică internă vizândă activit ileă financiareă sauă cuă implica iiă financiare,ă pl ileă
asumateă prină angajamenteă bugetareă şiă legale,ă precumă şiă alocareaă crediteloră bugetare,ă
astfelă încâtă pân ă laă sfârşitulă anuluiă 2014ă s ă prezinteă Ministeruluiă S n t iiă raportulă deă
audit pentru anul 2013. 
    (5)ă Unit ileă sanitareă publiceă cuă paturi,ă alteleă decâtă celeă prev zuteă laă alin.ă (4),ă auă
obliga iaăca,ă înă termenădeă90ădeăzileă calendaristiceădeă laădataă încheieriiă contractuluiădeă
furnizare de serviciiămedicaleăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăs ăsoliciteăordonatoruluiă
principal de credite efectuarea unui audit public intern pentru activitatea anului 2013. 
    (6)ă Punereaă înă aplicareă aă dispozi iiloră men ionateă laă alin.ă (4)ă şiă (5)ă areă caă scopă
preîntâmpinareaăînregistr riiădeăarierateălaănivelulăunit ilorăsanitareăpubliceăcuăpaturi. 
    (7)ă Ministerulă S n t iiă analizeaz ă trimestrială execu iaă bugetuluiă deă venituriă şiă
cheltuieliăaleăunit ilorăsanitareăpubliceăcuăpaturi,ăînăvedereaălu riiăm surilorăce se impun, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
    ART. 93 
    Înărela iileăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăunit ileăsanitareăcuăpaturiă
auăurm toareleădrepturi: 
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    a)ă s ă primeasc ă contravaloareaă serviciilorămedicaleă contractateă şi validate, în limita 
valoriiădeăcontractăstabilite,ăprecumăşiă înăconformitateăcuăacteleănormativeăelaborateădeă
MinisterulăS n t ii,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
#B 
    b)ăs ăfieă informa iădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireă laăcondi iile de 
contractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riă
deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă urmareă aă
apari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcareănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateădinăFond,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    d)ăs ănegocieze,ă înăcalitateădeăparteăcontractant ,ăclauzeăsuplimentare la contractele 
încheiateă cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limitaăprevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    e)ăs ăîncasezeăsumeleăreprezentândăcoplataăpentruăuneleăserviciiămedicaleădeăcareăauă
beneficiatăasigura ii,ăconformăprevederilorălegale în vigoare; 
    f)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerere; 
    g)ă s ă primeasc ă dină parteaă caseloră deă asigur riă deă s n tateă motivarea,ă înă formată
electronic,ăcuăprivireălaăerorileădeăraportareăşiărefuzulădecont riiăanumitorăservicii. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 94 
    Înă rela iileă contractualeă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteănumaiăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăautoriza iăşiăevalua iăşiă
s ă fac ă publiceă înă termenă deă maximumă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă
contractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ă listaă
nominal ă aă acestora,ă cuprinzândă denumireaă şiă valoareaă deă contractă aă fiec ruiaă şiă s ă
actualizezeă permanentă aceast ă list ă înă func ieă deă modific rileă ap rute,ă înă termenă deă
maximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconformălegii; 
    b)ăs ădecontezeă furnizorilorădeăserviciiămedicale,ă laă termeneleăprev zuteă înăcontract,ă
peăbazaăfacturiiăînso iteădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiă
înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă



contravaloarea serviciilor medicale contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validateă conformă
normelor,ă înă limitaă valoriiă deă contract;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă
extins ăraportareaăînăvedereaădecont riiăseăpoateăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 
    c)ăs ă informezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireă laăcondi iileădeăcontractareăaă
serviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
precumăşiălaăeventualeleămodific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiă
acte normative, prină publicareă peă paginaă webă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate;ă s ă
informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, 
precumă şiă despreă acordurile,ă în elegerile,ă conven iileă sauă protocoaleleă interna ionaleă cuă
prevederiă înădomeniulă s n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin.ă (1)ă dină hot râreă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileădeăacordareăaăserviciilorămedicaleăşiă
cuăprivireălaăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulădeăacordareăaăacestora,ăprinăintermediulă
paginiiă webă aă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă prină e-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuse de actele normative; 
    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare 
furnizoriloră deă serviciiă medicaleă sau,ă dup ă caz,ă s ă leă comuniceă acestoraă noteleă deă
constatareă întocmiteă înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă
controlului;ăînăcazulăînăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăîn termen de maximum 10 
zileă calendaristiceă deă laă dataă primiriiă raportuluiă deă controlă deă laă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tateălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    f)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândă
contravaloareaă acestoră servicii,ă precumă şiă contravaloareaă unoră serviciiă medicale,ă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ămaterialeăsanitare,ădispozitiveămedicaleăşiă
îngrijiriălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăacordateădeăal iăfurnizoriăafla iăînărela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă bazaă bileteloră deă
trimitere/recomand riloră medicaleă şi/sauă prescrip iiloră medicaleă eliberateă deă c treă
aceştia,ă înă situa iaă înă careă nuă auă fostă îndepliniteă condi iileă pentruă caă asigura iiă s ă
beneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiăbiletelorădeătrimitere,ăprescrip iilorămedicaleă
şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă conformă prevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iile înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudineă
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    h)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivareaă cuă privireă laă erorileă deă
raportareă şiă refuzulă decont riiă anumitoră servicii;ă s ă comuniceă înă formată electronică
furnizorilorăcuăocaziaăregulariz rilorătrimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaă
înăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunorăserviciiăaă fostănejustificat,ăsumele 
neachitate se vor regulariza; 
    i)ăs ădeconteze,ăînăprimeleă10ăzileăaleăluniiăurm toareăceleiăpentruăcareăseăfaceăplata,ă
contravaloareaă serviciiloră medicaleă acordateă asigura iloră înă lunaă precedent ,ă peă bazaă
facturiiă şiă aă documenteloră înso itoareă depuseă pân ă laă dataă prev zut ă înă contractulă deă
furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceşti,ă cuă încadrareaă înă sumeleă contractate.ă Pentruă
fiecareălun ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotăefectuaăpân ălaădataădeă20ădecontareaă
lunii curente pentru perioada 1 - 15 aă lunii,ă înăbazaă indicatoriloră specificiă realiza iă şiă înă
limitaăsumelorăcontractate,ăpeăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăînso itoareădepuseăpân ălaă
dataăprev zut ă înăcontractulădeă furnizareădeă serviciiămedicaleăspitaliceşti;ă trimestrială seă
facăregulariz ri, înăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
    j)ăs ă in ăeviden aăextern rilorăpeăasigurat,ăînăfunc ieădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateă
laăcareăesteăluatăînăeviden ăacesta; 
    k)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă spitaliceşti;ă înă cazulă serviciilor 
medicaleăspitaliceştiăacordateăînăbazaăbiletelorădeăinternare,ăacesteaăseădeconteaz ădac ă
bileteleădeăinternareăsuntăceleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate; 



    l)ă s ă monitorizezeă activitateaă desf şurat ă deă spitaleă înă bazaă contractului încheiat, 
astfelă încâtă decontareaă cazuriloră externateă şiă raportateă s ă seă încadrezeă înă sumeleă
contractate,ăînăfunc ieădeărealizareaăindicatorilorănegocia iăconformănormelor; 
    m)ăs ăverificeăprinăac iuniădeăcontrolărespectareaăcriteriilorădeăinternareăpentru cazurile 
internateă înă regimă deă spitalizareă continu ,ă precumă şiă respectareaă protocoaleloră deă
practic ămedical ; 
    n)ă s ămonitorizezeă intern rileă deă urgen ,ă înă func ieă deă tipulă deă internare,ă aşaă cumă
este definit prin Ordinul ministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă1.782/576/2006ăprivindăînregistrareaăşiăraportareaăstatistic ăaă
pacien ilorăcareăprimescăserviciiămedicaleăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiăspitalizareădeă
zi,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă cuă eviden iereaă cazuriloră careă auă fostă
înregistrateălaănivelulăstructurilorădeăprimiriăurgen eădinăcadrulăspitalului; 
    o)ă s ă monitorizezeă lunar/trimestrială intern rileă prină spitalizareă continu ă şiă prină
spitalizare de zi în vederea reduceriiăintern rilorănejustificate,ăconformănormelor; 
    p)ă s ă verificeă respectareaă deă c treă furnizoriă aămetodologieiă propriiă deă rambursareă aă
cheltuielilorăsuportateădeăasigura iăpeăperioadaăintern rii,ăînăregimădeăspitalizareăcontinu ă
şiădeăzi. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Decontareaăserviciilorămedicaleăspitaliceşti 
 
    ART. 95 
    (1)ă Modalit ileă deă plat ă aă serviciiloră medicaleă spitaliceştiă contractateă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tateăseăstabilescăprinănormeăşiăpotăfi,ădup ăcaz: 
    a)ă tarifă peă cază rezolvat:ă sistemă DRGă sauă tarifămediuă peă cază rezolvată peă specialit iă
stabilităînăcondi iileăprev zuteălaăart. 90 alin. (2) lit. a); 
    b)ătarifăpeăziădeăspitalizareăpeăbaz ădeăindicatoriăspecifici,ăstabili iăprinănorme,ăpentruă
spitalele/sec iileă laă careă nuă seă aplic ă prevederileă lit.ă a),ă inclusivă pentruă
sec iile/compartimenteleădeăîngrijiriăpaliative.ăTarifulăpeăziădeăspitalizareăesteăcelăstabilităînă
condi iileăprev zuteălaăart. 90 alin. (2) lit. b), respectiv lit. h); 
    c) tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical pentru serviciile medicale de tip 
spitalicescă acordateă înă regimă deă spitalizareă deă zi,ă prev zuteă înă acteleă normativeă înă
vigoare. 
    (2)ăSpitaleleăbeneficiaz ,ădeăasemenea,ăşiăde: 
#M1 
    a)ă sumeă aferenteă programeloră na ionaleă cuă scopă curativă pentruă medicamente,ă
materialeă sanitareă specifice,ă dispozitiveă medicaleă şiă serviciiă deă tratamentă şi/sauă
diagnostic,ăpeăbazaăunorăcontracteădistincteăîncheiateăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
ale c rorămodeleăseăstabilescăprinănormeleătehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleă
deăs n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate; 
    b)ă sumeă pentruă serviciileă deă supleereă renal ,ă inclusivă medicamenteă şiă materialeă
sanitareă specifice,ă transportulă nemedicalizată ală pacien iloră hemodializa iă deă laă şiă laă
domiciliu,ătransportulălunarăalămedicamentelorăşiăalămaterialelorăsanitareăspecificeădializeiă
peritonealeălaădomiciliulăpacien ilor,ăacordateăînăcadrulăProgramuluiăna ionalădeăsupleereăaă
func ieiărenaleălaăbolnaviiăcuăinsuficien ărenal ăcronic ădinăcadrulăProgramelorăna ionaleă
cuă scopă curativ,ă peă bazaă unoră contracteă distincteă încheiateă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate,ăaleăc rorămodeleăse stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor 
na ionaleădeăs n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
#B 
    c) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în 
oncologieă medical ,ă diabetă zaharat,ă nutri ieă şiă boliă metabolice,ă boliă infec ioaseă şiă înă
cabineteleădeăplanificareăfamilial ăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămediciăcuăspecialitateaă
obstetric -ginecologieă careă seă afl ă înă structuraă spitaluluiă caă unit iă f r ă personalitateă
juridic ,ă precumă şiă înă cabineteleă deă specialitateă integrateă aleă spitaluluiă şiă cabineteleă deă
specialitateă dină centreleă deă s n tateă multifunc ionaleă f r ă personalitateă juridic ă



organizate în structura spitalului, finan ateă dină fondulă alocată asisten eiă medicaleă
ambulatoriiădeăspecialitate,ăpentruăspecialit ileăclinice,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme; 
    d)ă sumeă pentruă investiga iiă paracliniceă efectuateă înă regimă ambulatoriu,ă inclusivă celeă
efectuate în centrele multifunc ionaleă f r ă personalitateă juridic ă organizateă înă structuraă
spitalelor,ăfinan ateădinăfondulăalocatăasisten eiămedicaleăparaclinice,ăînăcondi iileăstabiliteă
prin norme; 
    e) sume pentru servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliuăînăcondi iileă
stabiliteăprinăprezentaăhot râreăşiăprinănorme,ăfinan ateădinăfondulăalocatăpentruăserviciiă
de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 
    (3)ăSumeleăprev zuteălaăalin.ă(2)ălit.ăc),ăd)ăşiăe)ăseăaloc ăprinăîncheiereaăde contracte 
distincteăcorespunz toareătipuluiădeăasisten ămedical ,ăîncheiateădeăspitaleăcuăcaseleădeă
asigur riădeăs n tate. 
    ART. 96 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă serviciileă medicaleă contractateă cuă
furnizorii de servicii medicale spitaliceşti,ăcuăîncadrareaăînăsumeleăcontractate,ăînăfunc ieă
deărealizareaăindicatorilorănegocia iăconformănormelor,ăînăurm toareleăcondi ii: 
#M1 
    a)ăpentruăspitaleleăînăcareăserviciileămedicaleăfurnizateăseădeconteaz ăpeăbaz ădeătarifă
pe caz rezolvat - DRGăsauădeă tarifămediuăpeăcazărezolvatăpeăspecialit i,ădecontareaăseă
faceăînăfunc ieădeănum rulădeăcazuriăexternate,ăraportateăşiăvalidate,ă înă limitaăvaloriiădeă
contractăstabilit ăşiăînăconformitateăcuăacteleănormativeăelaborateădeăMinisterulăS n t ii, 
înăcondi iileăprev zuteăînănorme. 
    Validareaăcazuriloră rezolvateă înăvedereaădecont riiă seă faceădeăc treăcasaădeăasigur riă
deă s n tateă conformă reglement riloră legaleă înă vigoare,ă cuă încadrareaă înă valoareaă deă
contract,ăavândăînăvedereăşiăconfirmareaăcazurilorădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiă
medicaleă laănivelădeăpacientăcomunicateădeăc treăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ă
ManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformăprevederilorăstabiliteă
prinăordinăalăpreşedinteluiăCasei Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
    Tarifulămediuăpeăcazărezolvatăpeăspecialit iăesteăcelăstabilită înăcondi iileăprev zuteă laă
art. 90 alin. (2) lit. a); 
    b)ăpentruăspitalele/sec iileăînăcareăserviciileămedicaleăfurnizateăseădeconteaz ăprinătarifă
peăziădeăspitalizareăpeăbazaăindicatorilorăspecifici,ăcareăsuntăaceiaşiăcuăceiăavu iăînăvedereă
laăcontractare,ăcuăcondi iaă respect riiă criteriilorădeă internareăşiă înăcondi iileăstabiliteăprină
norme,ă înă limitaă valoriiă deă contractă stabilit ă şiă înă conformitate cu actele normative 
elaborateădeăMinisterulăS n t ii. 
    Num rulădeă cazuriă externateă şiă raportateă seăvalideaz ădeă c treă casaădeăasigur riă deă
s n tateăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoare,ăcuăîncadrareaăînăvaloareaădeăcontract,ă
avândă înă vedereă şiă num rulă deă cazuriă externateă şiă raportateă confirmateă dină punctă deă
vedereă ală dateloră cliniceă şiă medicaleă laă nivelă deă pacientă deă c treă Şcoalaă Na ional ă deă
S n tateă Public ,ă Managementă şiă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă conformă
prevederilor stabilite prinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
    Tarifulăpeăziădeăspitalizareăesteăcelăstabilităînăcondi iileăprev zuteălaăart. 90 alin. (2) lit. 
b); 
    c)ă sumaă aferent ă programeloră na ionaleă cuă scopă curativă pentruă medicamente,ă
materialeăsanitareăspecifice,ădispozitiveămedicaleăşiăserviciiădeătratamentăşi/sauădiagnostică
seă deconteaz ă laă nivelulă realiz rilor,ă înă limitaă sumeiă prev zuteă prină programă pentruă
medicamenteăşiămaterialeăsanitareăspecifice; 
    d) suma pentru serviciile de supleereă renal ,ă inclusivă medicamenteă şiă materialeă
sanitareă specifice,ă transportulă nemedicalizată ală pacien iloră hemodializa iă deă laă şiă laă
domiciliu,ătransportulălunarăalămedicamentelorăşiăalămaterialelorăsanitareăspecificeădializeiă
peritoneale la domiciliulăpacien ilor,ăacordateăînăcadrulăProgramuluiăna ionalădeăsupleereăaă
func ieiărenaleălaăbolnaviiăcuăinsuficien ărenal ăcronic ădinăcadrulăProgramelorăna ionaleă
cuă scopă curativ,ă seă deconteaz ă laă nivelulă realiz rilor,ă înă limitaă sumeiă contractateă cuă
aceast ădestina ie; 
    e) sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în 
oncologieă medical ,ă diabetă zaharat,ă nutri ieă şiă boliă metabolice,ă boliă infec ioaseă şiă înă
cabineteleădeăplanificareăfamilial ăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea medici cu specialitatea 



obstetric -ginecologie,ă careă seă afl ă înă structuraă spitaluluiă caă unit iă f r ă personalitateă
juridic ,ăefectuateăînăregimăambulatoriu,ăprecumăşiăînăcabineteleădeăspecialitateăintegrateă
aleăspitaluluiă şiă cabineteleădeăspecialitateădinăcentreleădeă s n tateămultifunc ionaleă f r ă
personalitateă juridic ă organizateă înă structuraă spitalului,ă seă deconteaz ă înă condi iileă
specifice ambulatoriului de specialitate; 
    f)ă sumaă pentruă investiga iiă paracliniceă efectuateă înă regimă ambulatoriu,ă inclusivă celeă
efectuateă înă laboratoareleă dină centreleă multifunc ionaleă f r ă personalitateă juridic ă
organizateă înă structuraă spitalelor,ă seă deconteaz ă înă condi iileă prevederiloră specifice 
ambulatoriuluiăpentruăspecialit iăparaclinice,ăînălimitaăsumeiăcontractate; 
    g) suma pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare 
deă zi,ă inclusivă celeă efectuateă înă centreleă multifunc ionaleă f r ă personalitateă juridic ă
organizateă înă structuraă spitalelor,ă finan at ă dină fondulă alocată pentruă asisten aămedical ă
spitaliceasc ,ă seă faceă înă func ieă deă num rulă deă cazuri/servicii,ă raportateă şiă validateă înă
limitaă valoriiă deă contractă stabilit ă şiă înă conformitateă cuă acteleă normative elaborate de 
MinisterulăS n t ii,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme. 
    Validareaăcazurilor/serviciilorăînăregimădeăspitalizareădeăziăînăvedereaădecont riiăseăfaceă
deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă conformă reglement riloră legaleă înă vigoare,ă cu 
încadrareaăînăvaloareaădeăcontract,ăavândăînăvedereăşiăconfirmareaăcazurilor/serviciilorădină
punctă deă vedereă ală dateloră cliniceă şiămedicaleă laă nivelă deă pacientă comunicateă deă c treă
ŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniul Sanitar 
Bucureştiă conformă prevederiloră stabiliteă prină ordină ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tate; 
#B 
    h)ăsumaăpentruăserviciileămedicaleăpaliativeăefectuateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ,ă
dac ăacesteaănuăpotăfiăefectuateăînăcondi iileăasisten eiămedicaleălaădomiciliu,ăfinan ateădină
fondulăalocatăpentruăasisten aămedical ăspitaliceasc ,ăînăcondi iileăprev zuteăprinănorme,ă
înă limitaă sumeiă contractate.ă Tarifulă peă ziă deă spitalizareă esteă celă stabilită înă condi iileă
prev zuteălaăart. 90 alin. (2) lit. h); 
    i)ăsumaăpentruăserviciiădeăîngrijiriălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăînăcondi iileă
stabiliteăprinăprezentaăhot râreăşiăprinănorme,ăfinan ateădinăfondulăalocatăpentruăserviciiă
de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 
    (2)ăCazurileăinternateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăcareănuăauăîndeplinităcriteriileădeă
internareănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăCazurileăcareăfacăobiectulă
intern riiăprinăspitalizareădeăziăşiăauăfostărezolvateăprinăspitalizareăcontinu ălaăsolicitareaă
asiguratuluiă seă deconteaz ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă laă tarifulă peă serviciuă
medical/cazărezolvatăaferentăspitaliz riiădeăzi,ădiferen aăfiindăsuportat ădeăasigurat. 
#M1 
    (3) Decontarea cazurilor externate care se reinterneaz ăînăaceeaşiăunitateăsanitar ăsauă
într-oăalt ăunitateăsanitar ,ăînăacelaşiătipădeăîngrijireă- acut-acut sau cronic-cronic - pentru 
patologieădeăacelaşiă tip,ă într-ună intervală deă48ădeăoreădeă laă externare,ă seă realizeaz ă înă
procent de 10% din tariful pe caz rezolvat - DRG, din tariful mediu pe caz rezolvat, 
respectivă înă procentă deă 10%ă dină tarifulă peă ziă deă spitalizare,ă înă condi iileă stabiliteă prină
norme. 
    (4) Decontarea cazurilor transferate într-oă alt ă unitateă sanitar ,ă înă acelaşiă tipă deă
îngrijire - acut-acut sau cronic-cronic - pentruăpatologieădeăacelaşiătip,ăîntr-un interval de 
48ădeăoreădeălaăinternare,ăseărealizeaz ă- laăunitateaăsanitar ădeălaăcareăaăfostătransferată
cazul - în procent de 10% din tariful pe caz rezolvat - DRG, din tariful mediu pe caz 
rezolvat,ărespectivăînăprocentădeă10%ădinătarifulăpeăziădeăspitalizare,ăînăcondi iileăstabiliteă
prin norme. 
#M1 
    ART. 97 
    Spitaleleăauăobliga iaăs ăasigureădinăsumeleăob inuteăpotrivităprevederiloră art. 96, cu 
excep iaăsumelorăpentruămedicamente,ămateriale sanitare specifice, dispozitive medicale 
şiă serviciiă deă tratamentă şi/sauă diagnostic,ă acoperiteă prină Programeleă na ionaleă cuă scopă
curativăşiăpentruăserviciiădeăhemodializ ăşiădializ ăperitoneal ,ă toateăcheltuielile,ăpotrivită
legii, inclusiv pentru: 
#B 



    a)ăinvestiga iileăparacliniceăpentruăbolnaviiăinterna i,ăefectuateăînăalteăunit iăspitaliceştiă
sauăînăunit iăambulatoriiădeăspecialitate,ăînăsitua iileăînăcareăspitalulărespectivănuăde ineă
dotareaă necesar ă oriă aparaturaă existent ă înă dotareaă acestuiaă nuă esteă func ional ,ă înă
condi iileă stabiliteă prină norme;ă pentruă investiga iileă paracliniceă efectuateă înă alteă unit iă
sanitare,ă spitaleleă întocmescă eviden aă distinct ă şiă raporteaz ă lunară c treă caseleă deă
asigur riădeăs n tateăcuăcareăauăîncheiatăcontracte acesteăinvestiga ii,ăprecumăşiăunitateaă
sanitar ăundeăauăfostăefectuate,ăutilizândăînăacestăscopăformularulăprev zutăînănorme; 
    b)ă consulta iiă interdisciplinareă pentruă pacien iiă interna i,ă efectuateă înă
ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectivă sauă ală alteiă unit iă sanitareă cuă
paturi,ăpeăbazaă rela iiloră contractualeăstabiliteă întreăunit ileă sanitareă respective.ăPentruă
consulta iileă efectuateă înă alteă unit iă sanitare,ă spitaleleă întocmescă eviden aă distinct ă şiă
raporteaz ă lunară c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă auă încheiată contracteă
acesteăconsulta ii,ăprecumăşiăunitateaăsanitar ăundeăauăfostăefectuate,ăutilizândăînăacestă
scopăformularulăprev zutăînănorme; 
    c)ă transportă interspitalicescă pentruă asigura iiă interna iă careă necesit ă condi iiă
suplimentareă deă stabilireă aă diagnosticuluiă dină punctulă deă vedereă ală consulta iiloră şiă
investiga iiloră paraclinice,ă cuă excep iaă transportuluiă efectuată deă serviciileă publiceă deă
ambulan ăpentruăpacien iiăcareănuăseăafl ăînăstareăcritic ăşiăcareăseăafl ăînăunit ileăsauă
compartimenteleădeăprimiriăurgen eăşiă careănecesit ă transportă laăoăalt ăunitateăsanitar ă
oriă laă oă alt ă cl direă apar inândă unit iiă sanitareă respective,ă înă vedereaă intern rii,ă
investig riiă sauă efectu riiă unuiă consultă deă specialitate, acestaă fiindă suportată deă c treă
Ministerulă S n t iiă dină fondulă alocată serviciiloră deă ambulan .ă Pentruă transportulă
interspitalicescăalăasigura iloră interna iă careănecesit ă condi iiă suplimentareădeăstabilireăaă
diagnosticului din punctul de vedere al consulta iilorăşiăinvestiga iilorăparaclinice,ăspitaleleă
întocmescăeviden aădistinct ăşiăraporteaz ălunarăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuă
careăauă încheiatăcontracteăacesteăservicii,ăprecumăşiăunitateaăautorizat ăcareăaăefectuată
aceste servicii, utilizândăînăacestăscopăformularulăprev zutăînănorme; 
    d) servicii hoteliere standard - cazareă şiă mas ,ă pentruă înso itoriiă copiiloră bolnaviă înă
vârst ă deăpân ă laă3ăani,ă precumăşiă pentruă înso itoriiă persoaneloră cuă handicapăgravă sauă
accentuat,ăînăcondi iileăstabilite prin norme. 
#M1 
    ART. 98 
    (1)ă Spitaleleă suntă obligateă s ă suporteă dină sumaă contractat ă pentruă furnizareaă deă
serviciiămedicaleăspitaliceştiăpentruăasigura iiăinterna iăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiă
în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor 
respective,ă inclusivă cheltuielileă dină sec iile/compartimenteleă deă ATIă - structuri care nu 
interneaz /externeaz ă directă cazuri,ă precumă şiă pentruă medicamenteă - în limita listei 
prezentate la contractare - materiale sanitareăşiă investiga iiăparaclinice,ăprecumăşiătoateă
cheltuielileănecesareăpentruăsitua iileăprev zuteălaăart. 97 lit.ăa),ăb)ăşiăc),ăcuăexcep ia: 
    - medicamentelorăşiămaterialelorăsanitare,ăpentruăafec iunileădinăprogrameleăna ionaleă
deă s n tateă şiă medicamenteloră pentruă bolileă pentruă careă esteă necesar ă aprobareaă
comisiilorădeă laănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    - dispozitiveloră medicaleă şiă serviciiloră deă tratamentă şi/sauă diagnostică pentruă uneleă
afec iuniădinăprogrameleăna ionaleădeăs n tate. 
#B 
    (2)ă Înă situa iaă înă careă asigura ii,ă peă perioadaă intern riiă înă spital,ă înă bazaă unoră
documenteămedicaleăîntocmiteădeămediculăcurantădinăsec iaăînăcareăaceştiaăsuntăinterna i,ă
suport ăcheltuieliăcuămedicamente, materialeăsanitareăşiăinvestiga iiăparacliniceălaăcareăară
fiă fostă îndrept i iă f r ă contribu ieă personal ,ă înă condi iileă prezentuluiă contract-cadru, 
spitaleleăramburseaz ăcontravaloareaăacestorăcheltuieliălaăcerereaăasigura ilor. 
    (3) Rambursarea cheltuielilorăprev zuteă laăalin.ă(2)ăreprezint ăoăobliga ieăexclusiv ăaă
spitalelorăşiăseărealizeaz ănumaiădinăveniturileăacestora,ăpeăbazaăuneiămetodologiiăpropriiă
aprobateăprinădecizieăaăconduc toruluiăinstitu iei. 
    (4)ăUnit ileăsanitareăcareăacord ăserviciiămedicaleăspitaliceştiă înă regimădeăspitalizareă
deăziăautorizateădeăMinisterulăS n t iiăsuntăobligateăs ăsuporteăpentruăasigura iiăinterna iă
în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor 



respective, inclusiv pentru medicamente - în limita listei prezentate la contractare - 
materialeăsanitareăşiă investiga iiăparaclinice,ăcuăexcep iaămedicamentelorăşiămaterialeloră
sanitareăpentruăafec iunileădinăprogrameleăna ionaleădeăs n tate,ămedicamentelorăpentruă
bolile pentru careă esteă necesar ă aprobareaă comisiiloră deă laă nivelulă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riă deă S n tate/caseloră deă asigur riă deă s n tate.ă Aceast ă prevedereă seă aplic ă şiă
centrelorădeă s n tateămultifunc ionaleăpentruăasigura iiă interna iă înă regimădeă spitalizareă
de zi. 
    ART. 99 
    (1)ăSpitaleleăîncaseaz ădeălaăasigura iăsumaăcorespunz toareăcopl iiăastfel: 
    a)ă pentruă serviciileă medicaleă acordateă înă regimă deă spitalizareă continu ,ă înă
sec iile/compartimenteleă cuă paturiă dină unit ileă sanitareă cuă paturiă organizateă conform 
prevederiloră legaleă înă vigoareă şiă aflateă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate; 
    b)ă pentruă serviciileă medicaleă spitaliceşti,ă acordateă înă regimă deă spitalizareă continu ,ă
prev zuteă înă pachetulă deă serviciiă medicaleă deă baz .ă Excep ie fac serviciile medicale 
spitaliceştiă acordateă înă sec iile/compartimenteleă deă îngrijiriă paliative,ă serviciileămedicaleă
spitaliceştiăpentruăintern rileăbolnavilorăafla iăsubăinciden aăart. 109, 110, 124 şiă125 din 
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific rileă şiă complet rileăulterioare,ă şiă înă
cazurileădispuseăprinăordonan ăaăprocuroruluiă peă timpulă judec riiă sauăurm ririiă penale,ă
careă necesit ă izolareă oriă internareă obligatorieă şiă tratamentulă persoaneloră privateă deă
libertateă pentruă careă instan aă de judecat ă aă dispusă executareaă pedepseiă într-un 
penitenciar-spital,ă serviciileă medicaleă spitaliceştiă deă lung ă durat ă - aniă şiă serviciileă
medicaleă spitaliceştiă pentruă careă criteriulă deă internareă esteă urgen a,ă precumă şiă
tratamentulă pacien iloră dină penitenciareă aleă c roră afec iuniă necesit ă monitorizareă şiă
reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; 
    c)ă pentruă serviciileă medicaleă spitaliceştiă acordateă înă regimă deă spitalizareă continu ,ă
nivelulăminimăalăcopl iiăesteădeă5ălei,ăiarănivelulămaximăesteădeă10ălei. Valoareaăcopl iiă
esteă stabilit ă deă fiecareă unitateă sanitar ă cuă paturiă peă baz ă deă criteriiă proprii,ă cuă avizulă
consiliuluiădeăadministra ieăalăunit iiăsanitareărespective. 
    (2)ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleăafla iăînărela iiăcontractualeăcuăcaseleăde asigur riădeă
s n tateă nuă potă încasaă oă alt ă plat ă dină parteaă asiguratuluiă pentruă serviciileă medicaleă
spitaliceştiăpentruăcareăseăîncaseaz ăcoplat . 
    (3)ăCategoriileădeăasigura iăscutiteădeăcoplat ,ăprev zuteă laăart. 213^1 din Legea nr. 
95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă facă dovadaă acesteiă calit iă cuă
documenteăeliberateădeăautorit ileăcompetenteăc ăseăîncadreaz ăînărespectivaăcategorie,ă
precumă şiă cuă documenteă şi/sau,ă dup ă caz,ă cuă declara ieă peă propriaă r spundereă c ă
îndeplinescă condi iileă privindă realizareaă sauă nuă aă unoră venituri,ă conformă modeluluiă
prev zutăînănorme. 
    (4)ă Spitaleleă încaseaz ă deă laă asigura iă contravaloareaă serviciiloră hoteliereă - cazare 
şi/sauămas ă- cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea 
acestora,ăînăcondi iileăşiălaăunătarifămaximăstabiliteăprinănorme. 
    (5)ăSpitaleleă aflateă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă potă
încasaăoăalt ăplat ădinăparteaăasiguratuluiăpentruăserviciileămedicaleăspitaliceştiăacordateă
înăregimădeăspitalizareăcontinu ăînăafaraăcelorăprev zuteălaăalin.ă(1)ăşiă(4).ăNerespectareaă
acesteiăobliga iiăconduceălaăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaăart. 102 alin. (1). 
    ART. 100 
    Caseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ăcazurileăexternateădinăunit ileăsanitareăcuă
personalitateă juridic ă deă medicinaă munciiă - boliă profesionaleă şiă dină sec iileă deă boliă
profesionale aflate în structura spitalelor, pentru care nu s-a confirmat caracterul de 
boal ăprofesional ,ăînăcondi iileărespect riiăcriteriilorădeăinternareăprev zuteălaăcap. II lit. 
F pct. 3 din anexa nr. 1 şiăînăcondi iileăînăcareăcazurileăexternateăsuntăpersoaneăasigurateă
înă sistemulă asigur riloră socialeă deă s n tate.ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă
deconteaz ămaiămultădeă25%ădinăcazurileăexternateădinăunit ileăsanitareăcuăpersonalitateă
juridic ădeămedicinaămunciiă- boliăprofesionaleăşiădinăsec iileădeăboliăprofesionaleăaflateăînă
structura spitalelor. 
    ART. 101 



    (1)ăÎnăcazulăreorganiz riiăunit ilor sanitareăcuăpaturi,ăprinădesfiin areaălorăşiăînfiin areaă
concomitent ă aă unoră noiă unit iă sanitareă cuă paturiă distincte,ă cuă personalitateă juridic ,ă
contracteleădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăîncheiateăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
şiă aflateă înă derulareă seă preiauă deă dreptă deă c treă noileă unit iă sanitareă înfiin ate,ă
corespunz torădrepturiloră şiă obliga iiloră aferenteănoiloră structuri,ă cuă condi iaă caăunit ileă
nou-înfiin ateăs ăaib ăacelaşiăregimăjuridicădeăproprietateăcuăceleăpreluate. 
    (2) În cazul reorganiz riiăuneiăunit iăsanitareăcuăpaturi,ăprinăexcludereaăunorăstructuriă
şiă înfiin areaăuneiănoiă unit iă sanitareă cuăpaturiă distincte,ă cuăpersonalitateă juridic ,ă careă
preia structurile excluse, contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de 
asigur riă deă s n tateă şiă aflată înă derulareă seă modific ă înă modă corespunz toră pentruă
activitateaă dină structurileă careă seă excludă dină contract.ă Nouaă unitateă sanitar ă cuă paturiă
înfiin at ă încheieă contractă cuă casaădeăasigur riă deă s n tateă corespunz torădrepturiloră şiă
obliga iilorăaferenteăstructuriiăaprobate/avizateădeăMinisterulăS n t ii,ă înă limitaăsumeloră
diminuateă dină contractulă unit iiă sanitareă cuă paturiă dină cadrulă c reiaă auă fostă excluseă
respectiveleăstructuri,ăcuăcondi iaăcaăunitateaănou-înfiin at  s ăaib ăacelaşiăregimăjuridică
deăproprietateăcuăunitateaăsanitar ăcuăpaturiădinăcadrulăc reiaăauăfostăexcluseărespectiveleă
structuri. 
 
    SEC IUNEAăaă7-a 
    Sanc iuni,ăcondi iiădeăsuspendare,ămodificareăşiăîncetareăaăcontractelorădeăfurnizareădeă
serviciiămedicaleăspitaliceşti 
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    ART. 102 
    (1)ăNerespectareaăoric reiaădintreăobliga iileăunit ilorăsanitareăcuăpaturiăprev zuteălaă
art. 92 alin. (1) lit. a) - ae), ag) - al), ar) - aş)ăatrageăaplicareaăunorăsanc iuniăpentruă
luna în care s-au înregistratăacesteăsitua ii,ădup ăcumăurmeaz : 
#B 
    a)ă laăprimaă constatare,ă re inereaăuneiă sumeăcalculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă
1%ălaăvaloareaădeăcontractăaferent ăluniiărespective; 
    b)ălaăaădouaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicarea unui procent de 
3%ălaăvaloareaădeăcontractălunar ; 
    c)ălaăaătreiaăconstatareăşiălaăurm toareleăconstat riădup ăaceasta,ăre inereaăuneiăsumeă
calculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă9%ălaăvaloareaădeăcontractălunar . 
    (2)ăNerespectareaădeăc treăunit ileăsanitareăcuăpaturiăaăobliga ieiăprev zuteălaăart. 92 
alin.ă(1)ălit.ăaf)ăatrageăaplicareaăunorăsanc iuni,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ă re inereaăuneiă sumeăcalculateădup ă încheiereaă fiec reiă luni,ă prinăaplicarea,ăpentruă
fiecareă lun ă neraportat ă înă cadrulă fiec ruiă trimestru,ă aă 3%ă laă valoareaă deă contractă
aferent ăluniiărespective; 
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    b)ă re inereaă uneiă sumeă calculateă dup ă încheiereaă fiec ruiă trimestruă prină aplicarea,ă
pentruă fiecareă lun ă neraportat ă înă cadrulă trimestruluiă respectiv,ă aă 5%ă laă valoareaă deă
contractăaferent ăluniiărespectiveăsuplimentarăfa ădeăprocentulăprev zutălaălit.ăa); 
    c)ăpentruăraportareaăincorect /incomplet ăaădatelorăprivindăconsumulădeămedicamenteă
pentruă unulă sauă maiă multeă medicamenteă trimestrial,ă seă re ineă oă sum ă echivalent ă cuă
contravaloareaă medicamentului/medicamenteloră respective,ă laă nivelulă raport riiă
trimestriale. 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaă
art. 92 alin.ă(1)ălit.ăao),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaălunar ădeăcontract,ăpentruălunaă
în care s-aăprodusăaceast ăsitua ie; 
    b)ă laăaădouaăconstatareăşiă laăurm toareleăconstat riădup ăaceasta,ăseădiminueaz ăcuă
20%ăvaloareaălunar ădeăcontract,ăpentruălunaăînăcareăs-aăprodusăaceast ăsitua ie. 
    (4)ă Pentruă punereaă înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (3),ă nerespectareaă
obliga ieiă deă laă art. 92 lit.ă ao)ă seă constat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prină
comparareaă pentruă fiecareă medică prescriptoră aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă aă componenteiă prescriereă cu componenta eliberare pentru toate 



prescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecială
unicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 
#B 
    (5)ăRe inereaăsumeiăpotrivităalin.ă(1)ă - (3)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareăurmeaz ăaăfiă
efectuat ,ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate. 
    (6) Recuperarea sumei potrivit alin. (1) - (3) se face prin plataă direct ă sauă prină
executareă silit ă pentruă furnizoriiă careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (7)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă prină Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă
anun ăMinisterulăS n t ii,ăministereleăşiă institu iileăcuăre eaăsanitar ăproprie,ărespectivă
autorit ileăpubliceălocale,ă înăfunc ieădeăsubordonare,ăodat ăcuăprimaăconstatare,ădespreă
situa iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăşiă(2). 
    (8)ăSumeleăîncasateălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateă înăcondi iileăalin.ă(1)ă- 
(3)ăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
    ART. 103 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă încheiată cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă seămodific ă înă sensulă suspend riiă sauă excluderiiă unoră serviciiă dină
obiectul contractului, printr-oănotificareăscris ,ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ăunaăsauămaiămulteăsec iiănuămaiăîndeplinescăcondi iileădeăcontractare;ăsuspendareaă
seăfaceăpân ălaăîndeplinireaăcondi iilorăobligatorii pentruăreluareaăactivit ii; 
    b)ăîncetareaătermenuluiădeăvalabilitateălaănivelulăsec iei/sec iilorăaăautoriza ieiăsanitareă
deăfunc ionareăsauăaădocumentuluiăsimilar,ărespectivăaădoveziiădeăevaluare,ăcuăcondi iaăcaă
furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; 
suspendareaă seă faceă pân ă laă ob inereaă noiiă autoriza iiă sanitareă deă func ionareă sauă aă
documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; 
    c)ăpentruăcazurileădeăfor ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpublice competente,ăpân ă
laăîncetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiă
la termen a contractului; 
    d)ălaăsolicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motive obiective, independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiă activit iiă furnizoruluiă peăoăperioad ă limitat ă deă timp,ădup ă cazăpeăbaz ădeă
documente justificative. 
    (2)ă Înă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă - d), pentru perioada de suspendare, 
valorileălunareădeăcontractăseăreducăpropor ionalăcuănum rulădeăzileăcalendaristiceăpentruă
careăopereaz ăsuspendarea. 
    ART. 104 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tateăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-
teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ăîncetareăprinăfaliment,ădizolvareăcuălichidare,ălichidare,ădesfiin areăsauăreprofilareăaă
furnizoruluiădeăserviciiămedicale,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    b) acordul de voin ăalăp r ilor; 
    c)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeă
serviciiămedicaleăsauăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ,ăcuă30ădeă
zile calendaristice anterioare datei de la care seă doreşteă încetareaă contractului,ă cuă
indicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal. 
 
    CAPITOLUL VII 
    Consulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitarăneasistat 
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitate 
 



    ART. 105 
    (1)ă Înă vedereaă intr riiă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
unit ileăspecializateăprivateătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăs ăfieăautorizateăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    b)ăs ăfieăevaluateăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ă s ă depun ,ă înă vedereaă încheieriiă contractului,ă toateă documenteleă necesareă înă
termenele stabilite pentru contractare; 
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    d)ăs ăimplementezeăsistemulădeăurm rireăaămijloacelorădeătransportăprinăsistemulăGPS 
înătermenădeă90ădeăzileădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăactănormativ. 
#B 
    (2)ăValabilitateaăcontractelorăîncheiateăîntreăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiăfurnizoriiă
deăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitar neasistat nu poate 
dep şiă valabilitateaă autoriza ieiă deă func ionareă emiseă deă direc iaă deă s n tateă public ă înă
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documentele necesare încheierii contractului 
 
    ART. 106 
    (1) Contractulă deă furnizareă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit ileă deă
transportăsanitarăneasistatădintreăfurnizorulădeăserviciiăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tateăseă
încheieădeăc treăreprezentantulălegalăpeăbazaăurm toarelorădocumente: 
    a) dovada de evaluareă aă furnizorului,ă valabil ă laă dataă încheieriiă contractului,ă cuă
obliga iaăfurnizoruluiădeăaăoăreînnoiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    b)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatuluiăsauălaăbanc ,ăpotrivitălegii; 
    c) codul de înregistrare fiscal ă- codul unic de înregistrare; 
    d)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
laădataă încheieriiă contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    e) dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă
medico-sanitarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiă
careă urmeaz ă s ă fieă înregistrată înă contractă şiă s ă func ionezeă subă inciden aă acestuia,ă
valabil ă laă dataă încheieriiă contractului;ă furnizorulă areă obliga iaă deă aă func ionaă cuă
personalulă asigurată pentruă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală peă toat ă perioadaă
derul riiăcontractului; 
    f)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFondăpentruăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumă
şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă ceiă careă auă aceast ă obliga ieă
legal ,ăefectuat ăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareăşiăcareătrebuieă prezentat ăcaseiă
deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă aă perioadeiă deă contractareă
comunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ă cererea/solicitareaă pentruă intrareă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    h) lista cu personalul angajat; 
    i)ălistaăcuătipurileădeămijloaceăspecificeădeăinterven ieădinădotare; 
    j)ăautoriza iaădeăfunc ionareăemis ădeădirec iaădeăs n tateăpublic ,ăînăconformitateăcuă
prevederile legale în vigoare; 
    k)ă actulă deă înfiin are/organizareă înă concordan ă cuă tipurileă deă activit iă peă careă leă
desf şoar ; 
    l)ăstructuraăorganizatoric ăavizat ,ădup ăcaz,ădeăMinisterulăS n t ii; 
    m) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare/pe kilometru 
efectiv parcurs pentru mediulă urban/rural/peămil ă parcurs ,ă înă condi iileăprev zuteăprină
norme; 
    n)ă buletineă deă verificareă periodic ă pentruă dispozitiveleă medicaleă dină dotareaă
ambulan elor,ădup ăcaz,ăemiseăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 
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    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentruă conformitateă prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legală ală
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmiseălaăîncheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Obliga iileă furnizoriloră deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iă deă transportă
sanitar neasistat 
 
    ART. 107 
    (1)ă Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă unit ileă specializateă
private,ăautorizateăşiăevaluate,ăcareăacord ăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iă
deătransportăsanitarăneasistatăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iloră
de transport sanitar neasistat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    b)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaăobliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăşiăaleă
beneficiarului de servicii medicale referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiă
persoaneă beneficiareă aleă pachetuluiă minimal,ă precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă
acestora;ăs ăasigureăsecuritateaăînăprocesulădeătransmitereăaătuturorădatelorăcuăcaracteră
personal; 
    d)ăs ăfacturezeălunar,ă înăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
activitateaă realizat ă conformă contracteloră deă furnizareă deă consulta iiă deă urgen ă laă
domiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitarăneasistat;ăfacturaăesteăînso it ădeădocumenteleă
justificativeăprivindăactivit ile realizate, în mod distinct, conform prevederilor prezentului 
contract-cadruă şiă aleă normeloră deă aplicareă aă acestuia,ă atâtă peă suportă hârtie,ă câtă şiă înă
formatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate;ăpentruă
furnizorii careă auă semn tur ă electronic ă extins ă facturaă şiă documenteleă justificativeă seă
transmit numai în format electronic; 
    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă
desf şur riiăactivit ii,ăpotrivităformularelorădeăraportareăstabiliteăconformăreglement riloră
legaleă înăvigoare;ăpentruă furnizoriiă careăauăsemn tur ăelectronic ăextins ă raportareaăseă
face numai în format electronic; 
    f)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeă
s n tate,ă respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuă regimăspecialăşiăpeă
cele tipizate; 
    g)ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condi iileăcareăauăstatălaăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizare de servicii medicale, în 
maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă
permanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    h)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemulă
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
#M1 
    i)ăs ăasigureăacordareaăconsulta iilorădeăurgen ă laădomiciliuăşiăactivit iădeătransportă
sanitară neasistată oriă deă câteă oriă seă solicit ,ă prină dispeceratulă unică 112,ă înă limitaă
mijloacelor disponibile; 
#B 
    j)ăs ăasigureăacordareaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportă
sanitarăneasistatăf r ănicioădiscriminare,ăfolosindăformeleăceleămaiăeficienteădeătratament; 
    k)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşi sugarilor; 



    l)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînă
rela ieă contractual ,ă precumă şiă dateleă deă contactă aleă acesteia:ă adres ,ă telefon,ă fax,ă e-
mail,ăpagin ăweb; 
    m)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportareăîn timp real, începând cu data la care acesta va fi 
pusăînăfunc iune; 
    n)ă s ăasigureă acordareaădeăasisten ămedical ă necesar ă titulariloră carduluiă europeană
deă asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iului Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise 
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpersoanelorăasigurateăînă
cadrul sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăconsulta iiădeă
urgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitarăneasistatăpacien ilorădinăalteăstateăcuă
careăRomâniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cu 
prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 
    o)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseă
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibil cu sistemele 
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor; 
    p)ă s ă asigureă acordareaă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iloră deă
transportăsanitarăneasistatăprev zuteăînăpacheteleădeăserviciiămedicale; 
    q)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovadaădeăevaluareăaă
furnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedical pentru furnizor, 
dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 
    r)ă s ă asigureă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iă deă transportă sanitară
neasistat, utilizând mijloculă deă interven ieă şiă transportă şiă echipamentulă corespunz toră
situa ieiărespective,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
    s)ăs ăeliberezeăcertificateăconstatatoareădeădeces,ădup ăcaz,ăconformănormelor; 
    ş)ă s ă introduc ă monitorizareaă apelurilor, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
#M1 
    t)ăs ănuăîncasezeăsumeăpentruăserviciileămedicaleăfurnizateăprev zuteăînăpacheteleădeă
serviciiă şiă pentruă acteleă administrativeă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră
medicale, pentru careănuăesteăprev zut ăoăreglementareăînăacestăsens. 
#B 
    (2)ă Serviciileă deă ambulan ă privateă auă obliga iaă s ă asigure,ă laă solicitareaă serviciiloră
publiceă deă ambulan ,ă consulta iileă deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit ileă deă transportă
sanitar neasistat contractateădirectăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ă înăconformitateăcuă
protocolulă deă colaborareă încheiată întreă serviciulă publică deă ambulan ă şiă serviciileă deă
ambulan ăprivate,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 
    ART. 108 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă unit ileă specializateă
private,ăautorizateăşiăevaluate,ăcareăacord ăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iă
deătransportăsanitarăneasistatăauăurm toareleădrepturi: 
    a)ă s ă primeasc ă laă termeneleă prev zute înă contract,ă peă bazaă facturiiă înso iteă deă
documenteăjustificative,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ă
contravaloareaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăaăactivit ilorădeătransportăsanitară
neasistat contractate, efectuate,ăraportateăşiăvalidateăconformănormelor,ă înă limitaăvaloriiă
de contract; 
    b)ăs ăfieă informa iădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireă laăcondi iileădeă
contractareăaăconsulta iilorădeăurgen ă laădomiciliuă şiăaăactivit ilorădeă transportă sanitar 
neasistatăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiălaă
eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă urmareă aă apari ieiă unoră noiă acteă
normative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorăcareănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeăasigur riă
deăs n tateădinăFond,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 



    d)ăs ănegocieze,ăînăcalitateădeăparteăcontractant ,ăclauzeleăsuplimentareălaăcontracteleă
încheiate cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limitaăprevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    e)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorălaăcerere; 
    f)ă s ă primeasc ă dină parteaă caseloră deă asigur riă deă s n tateă motivarea,ă înă formată
electronic, cu privire la erorileădeăraportareăşiărefuzulădecont riiăanumitorăservicii. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 109 
    Înă rela iileă contractualeă cuă unit ileă specializateă private,ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteănumaiăcuăunit iăspecializateăprivate,ăautorizateăşiăevaluateăşiă
s ă fac ă public ă înă termenă deă maximumă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă
contractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ă listaă
nominal ă aă acestora,ă cuprinzândă denumireaă şiă valoareaă deă contractă aă fiec ruia,ă şiă s ă
actualizezeă permanentă aceast ă list ă înă func ieă deă modific rileă ap rute,ă înă termenă deă
maximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconformălegii; 
    b)ăs ădecontezeăunit ilorămedicaleăspecializate,ălaătermeneleăprev zuteăînăcontract,ăpeă
bazaă facturiiă înso iteă deă listaă certificat ă deă serviciulă publică deă ambulan ă cuprinzândă
solicit rileă careă auă fostă asigurateă înă lunaă anterioar ă şiă deă documenteleă justificativeă
prezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaă
Na ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăcontravaloareaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuă
şiăaăactivit ilorădeătransportăsanitarăneasistatăcontractate,ăefectuate,ăraportateăşiăvalidateă
conformă normelor,ă înă limitaă valoriiă deă contract;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă
electronic ăextins ,ăraportareaăînăvedereaădecont riiăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 
    c)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportă
sanitarăneasistatăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăaăserviciilorămedicaleăsuportate din 
Fondăşiădecontateădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiă laăeventualeleămodific riă
aleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeă
paginaăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăservicii medicale 
cuă privireă laă documenteleă comunitareă înă vigoare,ă precumă şiă despreă acordurile,ă
în elegerile,ă conven iileă sauă protocoaleleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă
s n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    d) s ă informeze,ă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin.ă (1)ă dină hot râre,ă
furnizoriiădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitarăneasistată
cuăprivireălaăcondi iileădeăacordareăaăserviciilorămedicaleăşiăcuăprivireălaăoriceăinten ieădeă
schimbare în modul de acordare a acestora prin intermediul paginii web a casei de 
asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă prină e-mailă laă adreseleă comunicateă oficială deă c treă
furnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 
    e) s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare 
furnizoriloră deă serviciiă medicaleă sau,ă dup ă caz,ă s ă leă comuniceă acestoraă noteleă deă
constatareă întocmiteă înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă
controlului; în cazulăînăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ă
zile calendaristiceă deă laă dataă primiriiă raportuluiă deă controlă deă laă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tateălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    f)ă s ă decontezeă furnizoruluiă consulta iileă deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit ileă deă
transport sanitar neasistat acordate beneficiarilor; 
    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudineă
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    h)ă s ă comunice în format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de 
raportareă şiă refuzulă decont riiă anumitoră servicii;ă s ă comuniceă înă formată electronică
furnizorilorăcuăocaziaăregulariz rilorătrimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaă



în care seăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunorăserviciiăaă fostănejustificat,ăsumeleă
neachitate se vor regulariza. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Contractareaă şiă decontareaă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iloră deă
transport sanitar neasistat 
 
    ART. 110 
    (1)ăReprezentantulă legală ală unit iiă specializateăprivateă încheieăună singură contractă cuă
casaă deă asigur riă deă s n tateă înă aă c reiă raz ă administrativ-teritorial ă îşiă areă sediulă
lucrativ/filiale/puncteădeălucruăşi/sauăcuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiă
Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă înregistrate,ă autorizateă şiă
evaluate. 
    (2)ăModalit ileădeăcontractareădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăconsulta iiloră
deă urgen ă laă domiciliuă şiă aă activit iloră deă transportă sanitară neasistată seă stabilescă prină
norme. 
    ART. 111 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă numaiă consulta iileă deă urgen ă laă
domiciliuă şiă activit ileă deă transportă sanitară neasistată contractate,ă înă conformitateă cuă
prevederileă legaleă înă vigoare,ă efectuateă deă unit ileă specializateă privateă autorizateă şiă
evaluate, pe baza apelurilor primite prin sistemul 112, dispecerizate de dispeceratul 
medical public sau cel integrat. 
    (2)ăModalit ileădeăplat ăsunt: 
    a) pentru consulta iileădeăurgen ălaădomiciliu,ăprinătarifăpeăsolicitare; 
    b) pentru serviciile de transport sanitar neasistat, prin tarif pe kilometru efectiv 
parcursăînămediulăurban/ruralăsauămil ăparcurs ,ădup ăcaz. 
    (3)ă Tarifulă peă solicitareă pentruă consulta iileă deă urgen ă laă domiciliuă acordateă deă
unit ileăspecializateăprivateăseănegociaz ăîntreăaceştiaăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
condi iileăstabiliteăprinănorme,ăşiănuăpoateăfiămaiămareădecâtătarifulămaximalăstabilităprină
norme. Tariful minim negociată devineă tarifulă laă careă seă contracteaz ă consulta iileă deă
urgen ălaădomiciliuăcuăto iăfurnizorii,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
    (4)ă Tarifulă pentruă serviciileă deă transportă sanitară neasistată acordateă deă unit ileă
specializateă privateă seă negociaz ă întreă aceştiaă şiă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă
condi iileăstabiliteăprinănorme,ăşiănuăpoateăfiămaiămareădecâtătarifulămaximalăstabilităprină
norme.ă Tarifulă minimă negociată devineă tarifulă laă careă seă contracteaz ă serviciileă deă
transport sanitar neasistat cuăto iăfurnizorii,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
    (5)ăSumeleăaferenteăserviciilorăcontractateăcuăunit ileăspecializateăprivateăauăînăvedereă
toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fond. 
    ART. 112 
    Modalit ileă şiă condi iileă înă careă seă faceă decontareaă deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tateă aă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă aă activit iloră deă transportă sanitară
neasistat se stabilesc prin norme. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Sanc iuni,ă condi iiă deă suspendare,ă încetareă şiă reziliereă aă contracteloră deă furnizareă deă
consulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitarăneasistat 
 
    ART. 113 
    (1)ă Nerespectareaă oric reiaă dintreă obliga iileă unit iloră medicaleă specializateă private 
prev zuteălaăart. 107 atrageăaplicareaăunorăsanc iuniăpentruălunaăînăcareăs-au înregistrat 
acesteăsitua ii,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ă laăprimaă constatare,ă re inereaăuneiă sumeăcalculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă
1%ălaăvaloareaădeăcontractăaferent ălunii respective; 
    b)ălaăaădouaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă
3%ălaăvaloareaădeăcontractălunar ; 
    c)ă laăaătreiaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă
9% la valoarea de contractălunar . 



    (2)ă Laă primaă constatareă aă faptuluiă c ă serviciileă raportateă conformă contractuluiă înă
vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuateă cuă recuperareaă contravaloriiă acestoră
servicii,ă seă re ineă oă sum ă calculat ă prină aplicareaă unuiă procentă deă 10%ă la valoarea de 
contractălunar . 
    (3)ăRe inereaăsumelorăpotrivităalin.ă(1)ăşiă(2)ăseăfaceădinăprimaăplat ăceăurmeaz ăaăfiă
efectuat ,ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate. 
    (4) Recuperarea sumelor potrivităprevederilorăalin.ă(1)ăşiă(2)ăseăfaceăprinăplataădirect ă
sauăprinăexecutareăsilit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tate. 
    (5)ăSumeleăîncasateălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1)ăşiă
(2)ăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
    ART. 114 
    Contractulădeă furnizareădeăserviciiămedicaleăseăsuspend ăcuădataă laăcareăaă intervenită
unaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a) încetarea termenuluiădeăvalabilitateăaăautoriza ieiădeă func ionareăsauăsuspendareaă
acesteia,ărespectivăîncetareaădoveziiădeăevaluare,ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulăs ăfac ădovadaă
demersuriloră întreprinseă pentruă actualizareaă acestora;ă suspendareaă seă faceă pân ă laă
ob inereaăautoriza ieiădeă func ionareă sauăaădocumentuluiă similar,ă respectivăaădoveziiădeă
evaluare; 
    b)ăpentruăcazurileădeăfor ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă
laăîncetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădata ajungerii 
la termen a contractului; 
    c)ă laăsolicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motiveă obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiă activit iiă furnizoruluiă peăoăperioad ă limitat ă deă timp,ădup ă cazăpeăbaz ădeă
documente justificative. 
    ART. 115 
    Contractulădeăfurnizareădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportă
sanitară neasistată încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă înceteaz  înă urm toareleă
situa ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-teritorial ă aă caseiă deă
asigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ăîncetareăprinăfaliment,ădizolvareăcuălichidare,ălichidare,ădesfiin areăsauăreprofilareăaă
furnizorului,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    b)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    c)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă
sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă
calendaristiceăanterioareădateiădeă laăcareăseădoreşteă încetareaăcontractului,ăcuăindicarea 
motivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 
    d) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere. 
    ART. 116 
    Contractulădeăfurnizareădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportă
sanitarăneasistatăseăreziliaz ăprintr-o notificare scris ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
termenădeămaximumă5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiăm suri,ă conformă
prevederilorălegaleăînăvigoare,ăcaăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 
    a)ădac ăfurnizorulănuăîncepeăactivitateaăînătermen de cel mult 30 de zile calendaristice 
deălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 
    b)ă dac ,ă dină motiveă imputabileă furnizorului,ă acestaă îşiă întrerupeă activitateaă peă oă
perioad ămaiămareădeă30ădeăzileăcalendaristice; 
    c) expirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
dreptă aă autoriza ieiă deă func ionare/autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă sauă aă
documentuluiăsimilar,ărespectivădeălaăîncetareaăvalabilit iiăacestora; 
    d) expirarea perioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 



    e)ă nerespectareaă termeneloră deă depunereă aă facturiloră înso iteă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ileă realizateă conformă contractului,ă înă vedereaă decont riiă deă
c treă caseleădeăasigur riă deă s n tateăaă serviciiloră realizate,ăpentruăoă perioad ădeădou ă
luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; 
    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelor deăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăcaăurmareăaăcereriiă înă
scris,ăaădocumentelorăsolicitateăprivindăacteleădeăeviden ăfinanciar-contabil ăaăserviciiloră
furnizate conform contractelor încheiate întreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
şiă documenteleă justificativeăprivindă sumeleădecontateădină Fond,ăprecumăşiă documenteleă
medicaleăşiăadministrativeăexistenteă laănivelulăentit iiă controlateăşiănecesareăactuluiădeă
control; 
    g) la a doua constatareă aă faptuluiă c ă serviciileă raportateă conformă contractuluiă înă
vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuateă cuă recuperareaă contravaloriiă acestoră
servicii; 
    h)ăodat ă cuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteă laă art. 113 alin. 
(1); 
#M1 
    i)ădac ăfurnizorulănuăîndeplineşteăcondi iaăprev zut ălaăart. 105 alin. (1) lit. d). 
 
#B 
    CAPITOLUL VIII 
    Îngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu 
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitate 
 
    ART. 117 
    (1)ăÎngrijirileămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijirileăpaliativeălaădomiciliuăseăacord ădeăc treă
furnizoriiă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă
persoaneă fiziceă sauă juridice,ă autorizateă şiă evaluateă înă condi iile legii pentru acordarea 
acestorătipuriădeăservicii,ăal iiădecâtămediciiădeăfamilie,ăcareăîncheieăcontracteăcuăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateăpentruăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaă
domiciliu. 
    (2)ăCondi iileăacord riiăserviciilorădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaă
domiciliu se stabilesc în norme. 
    (3)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăîncheieăcontracteăcuăfurnizoriiădeăserviciiădeăîngrijiriă
medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă paliativeă la domiciliu pentru serviciile pentru care fac 
dovadaă func ion riiă cuă personală deă specialitateă şiă echipamente/instrumentară specifică
aflateăînădotare,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale 
 
    ART. 118 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă
paliativeă laă domiciliuă dintreă furnizorulă deă serviciiă şiă casaă deă asigur riă deă s n tateă seă
încheieădeăc treăreprezentantulălegalăpeăbazaăurm toarelorădocumente: 
    a)ă dovadaă deă evaluareă aă furnizorului,ă valabil ă laă dataă încheieriiă contractului,ă cuă
obliga iaăfurnizoruluiădeăaăoăreînnoiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    b)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatuluiăsauălaăbanc ,ăpotrivitălegii; 
    c)ăcodulădeăînregistrareăfiscal ă- codul unic de înregistrare sau codul numeric personal 
- copiaăbuletinului/c r iiădeăidentitateăal/aăreprezentantuluiălegal,ădup ăcaz; 
    d)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
laădataă încheieriiă contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    e)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniul medical pentru personalul care 
îşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieă



înregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia,ăvalabil ălaădataăîncheieriiă
contractului; furnizorul are obliga iaă deă aă func ionaă cuă personalulă asigurată pentruă
r spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    f)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFondăpentruăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumă
şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă ceiă careă auă aceast ă obliga ieă
legal ,ăefectuat ăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareăşiăcareătrebuieăprezentat ăcaseiă
deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă aă perioadeiă deă contractareă
comunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ă cererea/solicitareaă pentruă intrareă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    h) lista cu personalul de specialitate autorizat; 
    i)ălistaăcuăechipamenteleăşi/sauăinstrumentarulăspecificăaflateăînădotareăşiădocumentele 
careăatest ămodalitateaădeăde inereăaăacestora,ăconformălegii; 
    j) copie de pe actul constitutiv; 
    k)ăîmputernicireălegalizat ăpentruăpersoanaădesemnat ăcaăîmputernicitălegalăînărela iaă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ădup ăcaz; 
    l) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic; 
    m)ă certificatulă deămembruă ală OAMGMAMRă pentruă asisten iiă medicali,ă valabilă laă dataă
încheierii contractului; 
    n)ăcopieăaăactuluiădoveditorăprinăcareăpersonalulăîşiăexercit ăprofesia la furnizor; 
    o)ăcopieăaăactuluiădeăidentitateăpentruămediciăşiăasisten iiămedicali; 
    p)ă programulă deă activitateă ală furnizorului,ă programulă deă activitateă ală mediciloră şiă ală
personalului medico-sanitară careă îşiă desf şoar ă activitateaă laă furnizor, care se 
completeaz ă pentruă fiecareă înă parte:ă nume,ă prenume,ă CNP,ă programulă deă lucru/zi,ă
profesia. 
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    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentruă conformitateă prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legală ală
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şi exactitatea 
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmise la încheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Obliga iileăfurnizorilorădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiădeăîngrijiriăpaliativeă
la domiciliu 
 
    ART. 119 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă furnizoriiă deă serviciiă deă
îngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorădeăîngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri 
paliative la domiciliu furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    b)ă s ă informezeă asigura iiă cuă privireă laă obliga iileă furnizoruluiă deă serviciiă deă îngrijiriă
medicaleă laădomiciliuăşiă îngrijiriăpaliative la domiciliu ale asiguratului referitoare la actul 
medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiă informa iilorăprivitoareălaăasigura i,ă
precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă
transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
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    d)ăs ăfacturezeălunar,ă înăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
activitateaărealizat ăconformăcontractelorădeă furnizareădeăserviciiădeă îngrijiriămedicaleă laă
domiciliu/îngrijiri paliative laă domiciliu;ă facturaă esteă înso it ă deă copiileă planuriloră deă



îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă dup ă caz,ă şiă documenteleă justificativeă privindă activit ileă
realizate în mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadruăşiăaleănormeloră
de aplicare aă acestuia,ă atâtă peă suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă
solicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ă
electronic ă extins ,ă facturaă şiă documenteleă justificativeă seă transmită numaiă înă formată
electronic; 
#B 
    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă
desf şur riiă activit iiă înă asisten aă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă
domiciliu, potrivit formularelor de raportare stabilite conformă reglement riloră legaleă înă
vigoare;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ,ă raportareaă seă faceă
numai în format electronic; 
    f)ăs ă respecteădreptulă laă liberaăalegereădeăc treăasiguratăaă furnizoruluiădeăserviciiădeă
îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu; 
    g)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
bazaă unuiă formulară ală c ruiă modelă esteă prev zută înă norme,ă programă asumată prină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    h)ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condi iileăcareăauăstatălaăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînă
maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s  îndeplineasc ă înă
permanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    i)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemulă
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
    j)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorădeăîngrijiriămedicale la domiciliu/îngrijiri paliative la 
domiciliuăasigura ilorăf r ănicioădiscriminare; 
    k)ă s ă afişezeă într-ună locă vizibilă programulă deă lucru,ă numeleă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăale acesteia: 
adres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb; 
    l)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportareăînătimpăreal,ăîncepândăcuădataălaăcareăacestaăvaăfiă
pusăînăfunc iune; 
    m)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă beneficiariloră
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în 
aceleaşiă condi iiă caă persoaneloră asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă dină România;ă s ă acordeă asisten ămedical ă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă
România a încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă
prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 
    n)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcare se 
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor; 
    o)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaă
domiciliuăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiădeăbaz ; 
    p)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovadaădeăevaluareăaă
furnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ă
dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 
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    q)ăs ănuăîncasezeăsumeăpentruăserviciileădeăîngrijiriăfurnizate,ăprev zuteăînăpachetulădeă
serviciiă şiă pentruă acteleă administrative,ă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră
medicaleă şiă pentruă careă nuă esteă prev zut ă oă reglementareă înă acestă sens,ă serviciiă deă
îngrijiriăprev zuteăînărecomandare; 
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    r)ă s ă acordeă asigura iloră serviciiă deă îngrijiriămedicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă
domiciliu,ă conformă recomand riloră mediciloră afla iă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tate,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriu,ăînăcondi iileăstabiliteăprină
norme. Modelul formularului de recomandare este stabilit prin norme. Recomandarea 



pentruă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă seă faceă înă
concordan ă cuă diagnosticulă stabilită şiă înă func ieă deă patologiaă bolnavuluiă şiă statusulă deă
performan ăECOGăalăacestuia,ăcuăprecizareaăactivit ilorăzilniceăpeăcareăasiguratulănuăleă
poateă îndeplini,ă înă condi iileă prev zuteă înă norme.ă Mediciiă careă recomand ă serviciiă deă
îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă nuă trebuieă s ă seă afleă înă
niciunaă dintreă situa iileă deă incompatibilitateă prev zuteă înă norme.ă Înă cazulă nerespect riiă
acesteiăprevederiăcontractulăcuăfurnizorulădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiădeă
îngrijiri paliative la domiciliu seă reziliaz ;ă caseleădeăasigur riă deă s n tateănuăvoră luaă înă
calculă recomand rileămedicaleă înă careă esteă nominalizată furnizorulă deă serviciiă deă îngrijiriă
medicale la domiciliu/furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu; 
    s)ă s ă nuă modificeă sauă s ă nuă întrerup ă dină proprieă ini iativ ă schemaă deă îngrijireă
recomandat ,ăpentruăfurnizoriiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu; 
    ş)ăs ăcomuniceădirect,ăînăscris,ăatâtămediculuiăcareăaărecomandatăîngrijirileămedicaleălaă
domiciliu şiă îngrijirileă paliativeă laă domiciliu,ă câtă şiă mediculuiă deă familieă ală asiguratuluiă
evolu iaăst riiădeăs n tateăaăacestuia; 
    t)ă s ă in ă eviden aă serviciiloră deă îngrijiriă medicaleă şiă îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă
furnizate la domiciliul asiguratului, înăceeaăceăpriveşteătipulăserviciuluiăacordat,ădataăşiăoraă
acord rii,ădurata,ăevolu iaăst riiădeăs n tate; 
    )ăs ăurm reasc ăprezentareaălaăcontrolulămedicalăaăasiguratuluiăpeăcareăl-a îngrijit, în 
situa iaăînăcareăacestălucruăaăfostăsolicitatădeămedicul careăaăf cutărecomandarea,ăşiăs ănuă
dep şeasc ădinăproprieă ini iativ ăperioadaădeă îngrijireă laădomiciliu,ăcareănuăpoateă fiămaiă
mareădecâtăceaăstabilit ăprinănorme; 
    u)ă s ăacordeă serviciiă conformăunuiăplanădeă îngrijiriă înă conformitateă cuă recomand rileă
stabilite,ă zilnic,ă inclusivă sâmb ta,ă duminicaă şiă înă timpulă s rb toriloră legale,ă înă condi iileă
stabilite prin norme; 
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    v)ăs ăsoliciteăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeă
s n tateă acestă document/adeverin aă deă asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data 
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
şiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale;ăserviciileămedicaleădinăpachetulă
deă baz ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă
furnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
    w)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră
stupefianteă şiă psihotropeă înă terapiaă durerii,ă careă esteă formular cu regim special, cu 
respectareaă tuturoră prevederiloră legaleă înă vigoare,ă dac ă mediciiă careă îşiă desf şoar ă
activitatea într-oă form ă legal ă laă furnizorulă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă
paliativeă laă domiciliuă prescriuă substan eă şiă preparateă stupefianteă şiă psihotropeă pentruă
terapiaădurerii;ămediciiăauăobliga iaăs ăinformezeăînăprealabilăasiguratulădespreătipurileăşiă
efecteleăterapeuticeăaleămedicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 
    x)ă s ă introduc ă înă sistemulă informatică toateă prescrip iile medicale prescrise pentru 
substan eăşiăpreparateăstupefianteăşiăpsihotropeăînăterapiaădurerii,ăînătermenădeămaximumă
30 de zile calendaristice de la data prescrierii; 
    y)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
deă s n tate,ă respectivă prescrip iaă medical ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă
preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă cuă toateă dateleă peă careă acesteaă trebuieă s ă le 
cuprind ă conformăprevederiloră legaleă înă vigoare.ă Înă cazulănerespect riiă acesteiă obliga ii,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă recupereaz ă deă laă furnizoriă contravaloareaă
medicamentelorăprescrise,ăceăauăfostăeliberateădeăal iăfurnizoriăînăbazaăacestorăformulare 
şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă dină Fond;ă s ă completezeă formulareleă
electroniceămen ionateăanterior,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 
    z)ă s ă recomandeă asigura iloră substan eleă şiă preparateleă stupefianteă şiă psihotropeă înă
terapiaă durerii,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă modalit ileă deă prescriereă aă
medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 
    aa)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 



    ab)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
dinăplatformaă informatic ăaăasigur rilorădeă s n tate;ă înăsitua iiă justificateă înăcareănuăseă
poateă realizaă comunica iaă cuă sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; 
asumarea serviciilorămedicaleăacordateăseăfaceăprinăsemn tur ăelectronic ăextins ăpotrivită
dispozi iilorăLegii nr. 455/2001,ărepublicat . 
    Serviciile medicale înregistrate off-lineă seă transmită înă platformaă informatic ă aă
asigur riloră deă s n tateă înă maximumă 72ă deă oreă deă laă momentulă acord riiă serviciuluiă
medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile 
medicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateăanteriorănuă
seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă de asigur riă deă s n tate;ă prevederileă suntă
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniă
deă laă dataă emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dinămotiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
înăvedereaăacord rii serviciilor medicale. 
#B 
    ART. 120 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă deă
îngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăauăurm toareleădrepturi: 
    a)ă s ă primeasc ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă facturiiă înso iteă deă
documenteăjustificative,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ă
contravaloareaăserviciilorămedicaleăcontractate,ăefectuate,ăraportateăşiăvalidate; 
    b)ăs ăfieă informa iădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireă laăcondi iileădeă
contractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riă
deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă urmareă aă
apari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcareănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateădinăFond,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    d)ăs ănegocieze,ăînăcalitateădeăparteăcontractant ,ăclauzeleăsuplimentareălaăcontracteleă
încheiateă cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limitaăprevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    e)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerere; 
    f)ă s ă primeasc ă dină parteaă caseloră deă asigur riă deă s n tateă motivareaă înă formată
electronicăcuăprivireălaăerorileădeăraportareăşiărefuzulădecont riiăanumitorăservicii; 
#M1 
    g)ămediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă laă furnizorulă deă îngrijiri 
medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă potă prescrieă substan eă şiă preparateă
stupefianteăşiăpsihotropeăpentruăterapiaădurerii,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăînă
condi iileăstabiliteăprinănorme. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 121 
    Înă rela iileă contractualeă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă furnizoriiă deă serviciiă deă îngrijiri medicale la 
domiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăautoriza iăşiăevalua i,ăpentruăserviciileăpentruăcareă
facă dovadaă func ion riiă cuă personală deă specialitate,ă şiă s ă fac ă public ă înă termenă deă
maximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebă
şiă laă sediulă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă listaă nominal ă aă acestoraă şiă s ă actualizezeă
permanentăaceast ălist ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute,ăînătermenădeămaximumă5ăzileă
lucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconform legii; 



    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă
paliativeă laă domiciliu,ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă facturiiă înso iteă deă
documenteă justificativeă prezentateă atâtă peă suportă hârtie,ă câtă şiă înă format electronic, în 
formatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăcontravaloareaăserviciiloră
de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu contractate, efectuate, 
raportateăşiăvalidate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ,ăraportareaă
înăvedereaădecont riiăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 
    c)ăs ă informezeăfurnizoriiădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeă
laă domiciliuă cuă privireă laă condi iileă deă contractareă aă serviciilor de îngrijiri medicale la 
domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă caseleă deă
asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă
urmareă aă apari ieiă unoră noiă acteă normative,ă prină publicare pe pagina web a caselor de 
asigur riă deă s n tate;ă s ă informezeă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă cuă privireă laă
documenteleăcomunitareăînăvigoare,ăprecumăşiădespreăacordurile,ăîn elegerile,ăconven iileă
sauă protocoaleleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă prină publicareă peă
paginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate; 
    d)ă s ă informezeă înă prealabil,ă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin.ă (1)ă dină hot râre,ă
furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu cu 
privireă laă condi iileă deă acordareă aă serviciiloră deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă
paliativeălaădomiciliuăşiăcuăprivireă laăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulădeăacordareăaă
acestora,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-
mailă laă adreseleă comunicateă oficială deă c treă furnizori,ă cuă excep iaă situa iiloră impuseă deă
actele normative; 
    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare 
furnizorilor de servicii medicale sau,ă dup ă caz,ă s ă leă comuniceă acestoraă noteleă deă
constatareă întocmiteă înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă
controlului;ăînăcazulăînăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ă
zileă calendaristiceă deă laă dataă primiriiă raportuluiă deă controlă deă laă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tateălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    f)ă s ă recuperezeă deă laă furnizoriiă careă auă acordată serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă
domiciliuă şiă îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă sumeleă reprezentândă contravaloareaă acestoră
servicii,ă înă situa iaă înă careă nuă auă fostă îndepliniteă condi iileă pentruă caă asigura iiă s ă
beneficiezeădeăacesteăservicii.ăSumeleăastfelăob inuteăseăutilizeaz ăconformăprevederiloră
legale în vigoare; 
    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitatea documentelor depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudineă
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    h)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivareaă cuă privireă laă erorileă deă
raportareăşiărefuzulădecont riiăanumitorăservicii;ăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ă
refuzulădecont riiăunorăserviciiăaăfostănejustificat,ăsumeleăneachitateăseăvorăregulariza. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Decontareaăserviciilorădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu 
 
    ART. 122 
    Furnizorulădeăserviciiădeă îngrijiriămedicaleă laădomiciliuăşiă îngrijiriăpaliativeă laădomiciliuă
depuneă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă rela ieă contractual ă facturaă
lunar ăînso it ădeădocumenteleăjustificative,ăpân ălaădataăprev zut ăînăcontract. 
    ART. 123 
    (1)ăModalitateaă deă plat ă aă furnizoriloră deă serviciiă deă îngrijiriămedicaleă laă domiciliuă şiă
îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăesteătarifulăpeăcaz.ăPrinăcazăseăîn elegeătotalitateaăserviciiloră
deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă acordateă asigura iloră
pentruă ună episodă deă îngrijire.ă Serviciileă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă
paliativeă laă domiciliuă suntă prev zuteă laă cap. II lit. H din anexa nr. 1 laă hot râre,ă iară
tarifele se stabilesc prin norme. 



    (2) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de servicii de îngrijiri 
medicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăşiăasigurareaăaccesuluiăasigura ilorălaă
acesteă servicii,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră analizaă lunară num rulă deă cereri,ă
respectivă num rulă deă deciziiă privindă aprobareaă serviciiloră emiseă înă lunaă anterioar ,ă
alc tuind,ădup ăcaz,ălisteădeăprioritateăpentruăasigura i. 
    (3)ăCriteriileădeăprioritate,ăprecumăşiăceleăpentruăsolu ionareaălistelorădeăprioritateă ină
contă deă dataă înregistr riiă cereriloră laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă deă tipulă şiă stadiulă
afec iuniiă pentruă careă aă fostă efectuat ă recomandareaă şiă deă nivelulă deă dependen ă ală
bolnavului,ă seă stabilescădeă c treă serviciulămedicală ală caseiă deăasigur riă deă s n tate,ă cuă
avizulă consiliuluiă deă administra ie,ă seă aprob ă prină decizieă deă c treă preşedintele-director 
generalăşiăseăpublic ăpeăpaginaăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 
    (4)ăModelulăunicădeădecizieăpentruăaprobareaăacord riiădeăserviciiădeăîngrijiri medicale 
laădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăemis ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăesteă
prev zutăînănorme. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Sanc iuni,ă condi iiă deă reziliereă şiămodificareăaă contractuluiă deă furnizareădeă serviciiă deă
îngrijiri medicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu 
 
#M1 
    ART. 124 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart. 119 lit. a) - 
c), e) - o),ăş),ăt),ăv),ăw),ăz)ăşiăaa)ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
#B 
    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăsumaăcuvenit ăpentruălunaăînăcareăs-au 
înregistratăacesteăsitua ii. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ,ăînăurmaăcontroluluiăefectuat 
deă c treă serviciileă specializateă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tate,ăc ăserviciileă raportateăconformăcontractuluiă înăvedereaădecont riiă
acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se 
diminueaz ăcuă10%ăsumaăcuvenit ăpentruălunaăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii. 
#M1 
    (2^1)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeă
la art. 119 lit.ăx),ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăsumaăcuvenit ăpentruălunaă
în care s-auăînregistratăacesteăsitua ii;ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă20%ăsumaă
cuvenit ăpentruălunaăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii. 
    (2^2)ăPentruăpunereaăînăaplicareăaăsanc iuniiăprev zuteălaăalin.ă(2^1),ănerespectarea 
obliga ieiă deă laă art. 119 lit.ă x)ă seă constat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prină
comparareaă pentruă fiecareă medică prescriptoră aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă aă componenteiă prescriereă cuă componentaă eliberareă pentruă
prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă
preparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 
    (3)ă Re inereaă sumeloră potrivită alin.ă (1),ă (2)ă şiă (2^1)ă seă faceă dină primaă plat ă ceă
urmeaz ă aă fiă efectuat ,ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (4)ăRecuperareaăsumelorăpotrivităprevederilorăalin.ă(1),ă(2)ăşiă(2^1)ăseăfaceăprinăplataă
direct ăsauăexecutareăsilit ,ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntă înărela ieăcontractual ăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tate. 
    (5)ăSumeleă încasateă laănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateă înăcondi iileăalin.ă(1),ă
(2)ăşiă(2^1)ăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
#B 
    ART. 125 
    Contractul de furnizare deăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeă
laă domiciliuă seă reziliaz ă deă plină dreptă printr-oă notificareă scris ă aă caseiă deă asigur riă deă
s n tate,ăînătermenădeămaximumă5ăzileăcalendaristiceădeălaădataăaprob riiăacesteiăm suri,ă
ca urmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 



    a)ă dac ,ă dină motiveă imputabileă furnizorului,ă acestaă îşiă întrerupeă activitateaă peă oă
perioad ămaiămareădeă30ădeăzileăcalendaristice; 
    b)ăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc tre organele în 
dreptă aă autoriza ieiă deă func ionare/autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă sauă aă
documentuluiăsimilar,ărespectivădeălaăîncetareaăvalabilit iiăacestora; 
    c)ăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăîn 
drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
#M1 
    d)ă nerespectareaă termeneloră deă depunere/transmitereă aă facturiloră înso iteă deă copiileă
planuriloră deă îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă dup ă cază şiă deă documenteleă justificativeă
privindăactivit ileărealizateăconformăcontractului,ăînăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateăaăserviciilorărealizate,ăpentruăoăperioad ădeădou ăluniăconsecutiveăînă
cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; 
#B 
    e) refuzul furnizorilor de a pune la dispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăcaăurmareăaăcereriiă înă
scris,ăaădocumentelorăsolicitateăprivindăacteleădeăeviden ăfinanciar-contabil ăaăserviciiloră
furnizate conform contractelorăîncheiateăîntreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
şiă documenteleă justificativeăprivindă sumeleădecontateădină Fond,ăprecumăşiă documenteleă
medicaleăşiăadministrativeăexistenteă laănivelulăentit iiă controlateăşiănecesareăactuluiădeă
control; 
    f)ă laă aă douaă constatareă aă faptuluiă c ă serviciileă raportateă conformă contractuluiă înă
vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuate,ă cuă recuperareaă contravaloriiă acestoră
servicii; 
#M1 
    g)ă odat ă cuă primaă constatareă dup ă aplicareaă sanc iuniloră prev zute la art. 124 alin. 
(1),ă(2)ăşiă(2^1),ăpentruăfiecareăsitua ie; 
#B 
    h)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăprev zuteălaăart. 119 lit.ăq),ăr),ăs)ăşiău). 
    ART. 126 
    Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la 
domiciliuăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1) furnizorul de servicii de îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă paliativeă laă
domiciliuăîşiăînceteaz ăactivitateaăînărazaăadministrativ-teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare,ădesfiin areăsauăreprofilareăaă
furnizoruluiădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliu,ădup ă
caz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeă
servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu sau al casei de 
asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă anterioareă
dateiădeă laă careăseădoreşteă încetareaăcontractului,ă cuă indicareaămotivuluiă şiăaă temeiuluiă
legal; 
    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală al casei de 
asigur riă deă s n tateă printr-oă notificareă scris ă privindă expirareaă termenuluiă deă
suspendareăaă contractului,ă înă condi iileă art. 127 lit.ă a),ă cuăexcep iaă revoc riiă doveziiă deă
evaluare a furnizorului. 
    ART. 127 
    Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la 
domiciliuăseăsuspend ălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă
dintreădocumenteleăprev zuteă laăart. 118 alin. (1) lit. a) - c)ăşiănerespectareaăobliga ieiă
prev zuteă laă art. 119 lit.ă p),ă cuă condi iaă caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră



întreprinseă pentruă actualizareaă acestuia;ă suspendareaă opereaz ă pentruă oă perioad ă deă
maximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 
    b)ă înăcazurileădeă for ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă laă
încetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaă
termen a contractului; 
    c)ă laăsolicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motiveă obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiăactivit iiă furnizoruluiăpeăoăperioad ă limitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeă
documente justificative; 
    d)ănerespectareaădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriă
paliativeă laă domiciliuă aă obliga ieiă deă plat ă aă contribu ieiă laă Fond,ă constatat ă deă c treă
caseleădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateă laă furnizori,ăpân ă laă
dataă laă careă aceştiaă îşiă achit ă obliga iileă laă ziă sauă pân ă laă dataă ajungeriiă laă termenă aă
contractului;ăsuspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzile calendaristice de la data la care casa 
deăasigur riădeăs n tateăaăefectuatăultimaăplat ăc treăfurnizor. 
 
    CAPITOLUL IX 
    Asisten aămedical ădeăreabilitareămedical ăşiărecuperareăînăsanatoriiăşiăpreventorii 
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitate a furnizorilor de servicii medicale 
 
    ART. 128 
    (1)ă Înă vedereaă intr riiă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăs ăfieăautoriza iăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    b)ăs ăfieăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ă s ă depun ,ă înă vedereaă încheieriiă contractului,ă toateă documenteleă necesareă laă
termenele stabilite pentru contractare. 
    (2)ăAsisten aămedical ăseăasigur ă înăsanatorii/sec iiăsanatorialeăpentruăadul iăşiăcopii,ă
preventorii,ăcuăsauă f r ăpersonalitateă juridic ,ă inclusivă furnizoriăconstitui iăconformă Legii 
societ ilorănr.ă31/1990,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare, care sunt 
avizateă deă Ministerulă S n t iiă caă sanatoriiă balneareă oriă auă înă structuraă avizat ă deă
MinisterulăS n t iiăsec iiăsanatorialeăbalneare. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale 
 
    ART. 129 
    (1)ăContracteleădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădintreăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăşiă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă seă încheieă deă c treă reprezentantulă legală peă bazaă
urm toarelorădocumente: 
    a) dovada de evaluare a furnizorului,ă valabil ă laă dataă încheieriiă contractului,ă cuă
obliga iaăfurnizoruluiădeăaăoăreînnoiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    b)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatuluiăsauălaăbanc ,ăpotrivitălegii; 
    c)ăcodulădeăînregistrareăfiscal ă- codul unic de înregistrare; 
    d)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
laădataă încheieriiă contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    e)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareă
îşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieă
înregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia,ăvalabil ălaădataăîncheieriiă
contractului;ă furnizorulă areă obliga iaă deă aă func ionaă cuă personalulă asigurată pentruă
r spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    f)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFondăpentruăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprecumă
şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă ceiă careă auă aceast ă obliga ieă
legal ,ăefectuat ăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareăşiăcareătrebuieăprezentat ăcaseiă



deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă aă perioadeiă deă contractareă
comunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    g)ă cererea/solicitareaă pentruă intrareă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    h)ăstructuraăorganizatoric ăaprobat ăsauăavizat ,ădup ăcaz,ădeăMinisterulăS n t ii,ăînă
vigoare la data încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de 
asigur riădeăs n tate; 
    i) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe zi de spitalizare, 
documente care se stabilesc prin norme; 
    j)ăindicatoriiăspecificiăstabili iăprinănorme, precumăşiănivelulăindicatorilorădeăperforman ă
aiămanagementuluiăspitaluluiăpublicăasuma iăprinăcontractulădeămanagement,ăcuăexcep iaă
spitalelorăcareăauămanageriă interimari,ănumi iăprinăordinăalăministruluiăs n t ii,ăînăcazulă
spitaleloră publiceă dină re eauaă Ministeruluiă S n t ii,ă sau,ă înă cazulă ministereloră şiă
institu iilorăcuăre eaăsanitar ăproprie,ăprinăactăadministrativăalăinstitu iilorărespective,ădup ă
caz; 
    k)ă declara iaă peă propriaă r spundereă aă manageruluiă c ă foloseşteă protocoaleleă
terapeutice elaborateăşiăaprobateăconformăprevederilorălegale,ădup ăcaz; 
    l)ăactulădeăînfiin areăsauădeăorganizareăînăconcordan ăcuătipurileădeăactivit iăpeăcareăleă
desf şoar ,ădup ăcaz; 
    m)ăcopieăaăordinuluiăministruluiăs n t iiăprivindăclasificareaăunit iiăsanitare,ădup ăcaz. 
#M1 
    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentruă conformitateă prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmit şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legală ală
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmiseălaăîncheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
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    SEC IUNEAăaă3-a 
    Obliga iileăfurnizorilorădeăserviciiămedicale 
 
    ART. 130 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ă înăconformitateăcuă
prevederile legale în vigoare; 
    b)ă s ă informezeă asigura iiă cuă privireă laă obliga iileă furnizoruluiă şiă aleă asiguratuluiă
referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiă informa iilorăprivitoareălaăasigura i,ă
precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă
transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
    d)ăs ăfacturezeălunar,ă înăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
activitateaărealizat ăconformăcontractelorădeă furnizareădeăserviciiămedicale;ă facturaăesteă
înso it ădeădocumenteleăjustificativeăprivindăactivit ileărealizateăînămodădistinct,ăconformă
prevederilor prezentului contract-cadruă şiă aleă normeloră deă aplicareă aă acestuia,ă atâtă peă
suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ,ăfacturaăşiă
documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă
desf şur riiăactivit ii,ăpotrivităformularelorădeăraportareăstabiliteăconformăreglement riloră
legale în vigoare;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ,ăraportareaăseă
face numai în format electronic; 



    f)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeă
s n tate,ă respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuă regimăspecialăşiăpeă
cele tipizate; 
    g)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    h)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînă
baza unui formulară ală c ruiă modelă esteă prev zută înă norme,ă programă asumată prină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    i)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileă
care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 
5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă permanen ă
acesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    j)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoare la sistemul 
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
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    k)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateă
şiă s ă îlă elibereze,ă caă oă consecin ă aă actuluiă medicală propriu,ă numaiă pentruă serviciileă
medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă
utilizareaă formularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteă formularăcuă regimăspecialăunică
peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope;ă s ă
asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă prescrip ieă medical ă pentruă prescriereaă
substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă deă laă dataă laă careă acestaă seă
implementeaz ;ăs ă furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
şiă s ă prescrieă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă deă careă beneficiaz ă
asigura ii,ă corespunz toareă denumiriloră comuneă interna ionaleă aprobateă prină hot râreă aă
Guvernului, informând înă prealabilă asiguratulă despreă tipurileă şiă efecteleă terapeuticeă aleă
medicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 
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    l)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăasigura ilorăf r ănicioădiscriminare,ăfolosindă
formele cele mai eficiente de tratament; 
    m)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    n)ă s ă afişezeă într-ună locă vizibilă programulă deă lucru,ă numeleă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia: 
adres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb; 
    o)ăs ăasigureăeliberareaăactelorămedicale,ăînăcondi iileăstabiliteăînăprezentaăhot râreăşiă
în norme; 
    p)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontareaătratamentuluiă
în cazul unorăafec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 
    q)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportareăînătimpăreal,ăîncepândăcuădataălaăcareăacestaăvaăfiă
pusăînăfunc iune; 
    r)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă beneficiariloră
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în 
aceleaşiă condi iiă caă persoaneloră asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă dină România;ă s ă acordeă asisten ămedical ă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă
România a încheiat acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă
prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 
    s)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseă
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor; 
    ş)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiămedicale; 
    t)ă s ă încasezeă sumeleă reprezentândă contribu iaă personal ă pentruă uneleă serviciileă
medicaleădeăcareăauăbeneficiatăasigura ii,ăcuărespectareaăprevederilorălegaleăîn vigoare; 
    )ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
deăs n tateă- biletădeătrimitereăc treăunit ileăsanitareădeărecuperare/reabilitareăcuăpaturiă
sauă înă ambulatoriuă şiă prescrip iaă medical ă electronic ă în ziuaă extern riiă pentruă



medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,ăcuătoateădateleă
peă careăacesteaă trebuieă s ă leă cuprind ă conformăprevederiloră legaleă înă vigoare.ă Înă cazulă
nerespect riiăacesteiăobliga ii,ăcaseleădeăasigur riăde s n tateărecupereaz ădeălaăfurnizoriă
contravaloareaă serviciiloră medicaleă recomandate/medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă prescrise,ă ceă auă fostă efectuate/eliberateă deă al iă furnizoriă înă bazaă acestoră
formulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădinăFond; 
    u)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă
modalit ileădeăprescriereăaămedicamentelor,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    v)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovada de evaluare a 
furnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ă înădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ă
dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 
    w)ă s ă completezeă dosarulă electronică deă s n tateă ală pacientului,ă deă laă dataă
implement riiăacestuia; 
    x)ăs ăinformezeămediculădeăfamilieăalăasiguratului,ăprinăscrisoareămedical ăsauăbiletulă
deăieşireădinăspital,ăcuăobliga iaăcaăacestaăs ăcon in ăexplicitătoateăelementeleăprev zuteă
înă scrisoareaă medical ,ă trimiseă directă sauă prină intermediulă asiguratului,ă despreă
tratamentulăefectuatăşiădespreăoriceăalteăaspecteăprivindăstareaădeăs n tateăaăacestuia;ă
scrisoareaă medical ă sauă biletulă deă ieşireă dină spitală esteă ună documentă tipizată care se 
întocmeşteă laă dataă extern rii,ă într-un singur exemplar, transmis medicului de familie, 
directăsauăprinăintermediulăasiguratului;ăs ăfinalizezeăactulămedicalăefectuat,ăinclusivăprină
eliberareaă înă ziuaă extern riiă aă prescrip ieiă medicaleă pentruă medicamenteă cuă sauă f r ă
contribu ieă personal ă şi,ă dup ă caz,ă pentruă uneleă materialeă sanitare,ă recomand riă deă
dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate 
temporar ă deă munc ,ă înă situa iaă înă careă concluziileă examenuluiă medicală impun acest 
lucru; 
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    y)ăs ănuăîncasezeăsumeăpentruăserviciileămedicaleăfurnizateăprev zuteăînăpacheteleădeă
serviciiă şiă pentruă acteleă administrative,ă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră
medicale,ăpentruăcareănuăesteăprev zut ăoăreglementareăîn acest sens; 
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    z)ăs ăverificeăbileteleădeăinternareăînăceeaăceăpriveşteădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaă
trebuieăs ăleăcuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    aa)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile, pentru 
eficientizareaă serviciilorămedicale,ă dup ă caz;ă înă acestă sens,ă odat ă cuă raportareaă ultimeiă
luniă aă fiec ruiă trimestru,ă seă depună laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă peă fiecareă sec ie,ă
num rulăcazurilorăprogramateăaferenteătrimestruluiărespectiv,ădup ăcumăurmeaz :ănum ră
cazuriă programateă aflateă laă începutulă trimestrului,ă num ră cazuriă programateă intrateă înă
cursulătrimestrului,ănum răcazuriăprogramateăieşiteăînăcursulătrimestruluiăşiănum răcazuriă
programateăaflateălaăsfârşitulătrimestrului; 
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    ab) s ăsoliciteăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeă
s n tateă acestă document/adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
şiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale;ăserviciileămedicaleădinăpachetulă
deă baz ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă
furnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
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    ac)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă
prescrip iaă medical ă electronic ă off-lineă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă cuă respectareaă tuturoră prevederiloră legaleă în 
vigoare;ă asumareaă prescrip ieiă electroniceă deă c treă mediciiă prescriptoriă seă faceă prină
semn tur ă electronic ă extins ,ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001,ă republicat .ă Înă
situa iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ,ăprescrip iaămedical ă



seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şiă semnat ă deă mediculă prescriptoră înă
condi iileăprev zuteăînănorme; 
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    ad)ă s ă introduc ă înă sistemulă informatică toateă prescrip iileă medicaleă electroniceă
prescrise off-lineăşiăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaă
substan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileă
calendaristice de la data prescrierii; 
    ae)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederile legale în vigoare; 
    af)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
dinăplatformaă informatic ăaăasigur rilorădeă s n tate;ă înăsitua iiă justificateă înăcareănuăseă
poateă realizaă comunica iaă cuă sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; 
asumareaăserviciilorămedicaleăacordateăseăfaceăprinăsemn tur ăelectronic ăextins ăpotrivită
dispozi iilorăLegii nr. 455/2001,ărepublicat . 
    Serviciile medicale înregistrate off-lineă seă transmită înă platformaă informatic ă aă
asigur riloră deă s n tateă înă maximumă 72ă deă oreă deă laă momentulă acord riiă serviciuluiă
medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile 
medicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateăanteriorănu 
seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate;ă prevederileă suntă
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniă
deă laă dataă emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dinămotiveă religioase sau de 
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc rora nu le-a fost emis cardul 
înăvedereaăacord riiăserviciilorămedicale. 
#B 
    ART. 131 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă unit ileă sanitareă auă
dreptul: 
    a)ăs ăprimeasc ăcontravaloareaăserviciilorămedicaleă realizateăşiăvalidate de casele de 
asigur riădeăs n tate,ăînălimitaăvaloriiădeăcontractăstabilite,ăprecumăşiăînăconformitateăcuă
acteleănormativeăelaborateădeăMinisterulăS n t ii,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
    b)ăs ăfieăinformateădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireălaăcondi iileădeă
contractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riă
deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă urmareă aă
apari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcareănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateădinăFond,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    d)ăs ănegocieze,ăînăcalitateădeăparteăcontractant ,ăclauzeleăsuplimentareălaăcontracteleă
încheiateă cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limitaăprevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    e)ă s ă încasezeă sumeleă reprezentândă contribu iaă personal ă pentru unele servicii 
medicaleădeăcareăauăbeneficiatăasigura ii,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    f)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerere; 
    g)ă s ă primeasc ă dină parteaă caseloră deă asigur riă deă s n tateă motivareaă înă formată
electronicăcuăprivireălaăerorileădeăraportareăşiărefuzulădecont riiăanumitorăservicii. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 132 
    Înă rela iileă contractualeă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteănumaiăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăautoriza iăşiăevalua iăşiă
s ă fac ă public ă înă termenă deă maximumă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă
contractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ă listaă
nominal ă aă acestora,ă cuprinzândă denumireaă şiă valoareaă deă contractă aă fiec ruia,ă şiă s ă



actualizezeă permanentă aceast ă list ă înă func ieă deă modific rileă ap rute,ă înă termenă deă
maximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper rii acestora, conform legii; 
#M1 
    b)ăs ădecontezeă furnizorilorădeăserviciiămedicale,ă laă termeneleăprev zuteă înăcontract,ă
peăbazaăfacturiiăînso iteădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiă
în format electronic, în formatul solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă
contravaloareaăserviciilorămedicaleăcontractate,ăefectuate,ăraportateăşiăvalidateădeăcaseleă
deă asigur riă deă s n tateă conformă reglement riloră legaleă înă vigoare,ă înă limitaă valoriiă deă
contract; pentru furnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ,ă raportareaă înăvedereaă
decont riiăseăpoateăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 
#B 
    c)ăs ă informezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireă laăcondi iileădeăcontractareăaă
serviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşi decontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
precumăşiălaăeventualeleămodific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiă
acteă normative,ă prină publicareă peă paginaă webă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate;ă s ă
informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, 
precumă şiă despreă acordurile,ă în elegerile,ă conven iileă sauă protocoaleleă interna ionaleă cuă
prevederiă înădomeniulă s n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeă
s n tate; 
    d)ă s ă informezeă înă prealabil,ă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin.ă (1)ă dină hot râre,ă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileădeăacordareăaăserviciilorămedicaleăşiă
cuăprivireălaăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulădeăacordareăaăacestora,ăprinăintermediul 
paginiiă webă aă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă prină e-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 
    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare 
furnizoriloră deă serviciiă medicaleă sau,ă dup ă caz,ă s ă leă comuniceă acestoraă noteleă deă
constatareă întocmiteă înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă
controlului;ăînăcazulăînăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ă
zileă calendaristiceă deă laă dataă primiriiă raportuluiă deă controlă deă laă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tateălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    f)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândă
contravaloareaă acestoră servicii,ă precumă şiă contravaloareaă unoră serviciiă medicale,ă
medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ,ă materialeă sanitare,ă dispozitiveă medicaleă
îngrijiriălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăacordateădeăal iăfurnizoriăafla iăînărela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă bazaă bileteloră deă
trimitere/recomand riloră medicaleă şi/sauă prescrip iiloră medicaleă eliberateă deă c treă
aceştia,ă înă situa iaă înă careă nuă auă fostă îndepliniteă condi iileă pentruă caă asigura iiă s ă
beneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiăbiletelorădeătrimitere,ăprescrip iilorămedicaleă
şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă conformă prevederiloră legaleă înă
vigoare; 
    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudine 
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    h)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivareaă cuă privireă laă erorileă deă
raportareă şiă refuzulă decont riiă anumitoră servicii;ă s ă comuniceă înă formată electronică
furnizorilor cu ocazia regulariz rilorătrimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaă
înăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunorăserviciiăaă fostănejustificat,ăsumeleă
neachitate se vor regulariza; 
    i)ăs ădeconteze,ăînăprimeleă10ăzileăaleăluniiăurm toareăceleiăpentru care se face plata, 
contravaloareaă serviciiloră medicaleă acordateă asigura iloră înă lunaă precedent ,ă peă bazaă
facturiiă şiă aă documenteloră înso itoareă depuseă pân ă laă dataă prev zut ă înă contractulă deă
furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceşti,ă cuă încadrareaă înă sumele contractate. Pentru 
fiecareălun ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotăefectuaăpân ălaădataădeă20ădecontareaă
lunii curente pentru perioada 1 - 15ăaă lunii,ă înăbazaă indicatoriloră specificiă realiza iă şiă înă
limitaăsumelorăcontractate,ăpeăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăînso itoareădepuseăpân ălaă



dataăprev zut ă înăcontractulădeă furnizareădeă serviciiămedicaleăspitaliceşti;ă trimestrială seă
facăregulariz ri,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
    j)ă s ă in ă eviden aă serviciiloră medicaleă acordateă deă furnizori,ă în func ieă deă casaă deă
asigur riădeăs n tateălaăcareăsuntălua iăînăeviden ăaceştia; 
    k)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă înă cazulă serviciiloră medicaleă
acordateăînăbazaăbiletelorădeăinternare;ăacesteaăseădeconteaz ădac ăbileteleădeăinternare 
suntăceleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Decontarea serviciilor medicale 
 
    ART. 133 
    (1)ăModalitateaădeăplat ăesteătarifulăpeăziădeăspitalizare,ăstabilităpeăbazaăunorăindicatoriă
specificiă prev zu iă înă normeă pentruă serviciileă medicaleă acordateă înă sanatorii/sec iiă
sanatorialeă dină spitaleă pentruă adul iă şiă copii,ă inclusivă celeă balneare,ă şi în preventorii. 
Tarifulăpeăziădeăspitalizareăseăstabileşteăprinănegociereăîntreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riă
deă s n tateă şiă nuă poateă fiă maiă mareă decâtă tarifulă maximală prev zută înă norme.ă
Contravaloareaă acestoră serviciiă esteă suportat ă dină fondulă aferent asisten eiă medicaleă
acordateă înă sanatorii/sec iiă sanatorialeă pentruă adul iă şiă copii,ă preventorii,ă cuă sauă f r ă
personalitateăjuridic ,ăinclusivăfurnizoriăconstitui iăconformăLegii societ ilorănr.ă31/1990,ă
republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare, care sunt avizate de Ministerul 
S n t iiă caă sanatoriiă balneareă oriă auă înă structuraă avizat ă deăMinisterulă S n t iiă sec iiă
sanatoriale balneare. 
    (2)ă Înă cadrulă sumeloră negociateă şiă contractate,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră
deconta în primeleă10ăzileăaleă luniiăurm toareăsumeleăaferenteă luniiăprecedente.ăPentruă
fiecareălun ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotăefectuaăpân ălaădataădeă20ădecontareaă
lunii curente pentru perioada 1 - 15ăaă lunii,ă înăbazaă indicatoriloră specificiă realiza iă şiă înă
limitaăsumelorăcontractate,ăpeăbazaăfacturiiăşiăaădocumenteloră înso itoare.ăTrimestrialăseă
facăregulariz ri,ăînăcondi iileăstabiliteăprinănorme. 
    (3)ă Înă cazulă sanatoriiloră balneare,ă sumeleă negociateă şiă contractateă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tateăsuntădiminuateăcuăparteaădeăcontribu ieăsuportat ădeăasigura i,ă înă
func ieădeă tipulă deăasisten ămedical ă balnear ă şiă deădurataă tratamentului,ă înă condi iileă
stabilite în norme. 
    ART. 134 
    Caseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ănumaiăcontravaloareaăserviciilor medicale 
acordateă înă bazaă bileteloră deă internareă utilizateă înă sistemulă asigur riloră socialeă deă
s n tate. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Sanc iuni,ă condi iiă deă modificareă şiă încetareaă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă
medicale 
 
#M1 
    ART. 135 
    (1)ăNerespectareaăoric reiaădintreăobliga iileăcontractualeădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiă
medicaleăprev zuteă laăart. 130 lit. a) - u), w) - ac)ăşiăae)ăatrageădiminuareaăvaloriiădeă
contract,ădup ăcumăurmeaz : 
#B 
    a)ălaăprimaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăuneiăcoteădeă1%ălaă
valoareaădeăcontractăaferent ăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii; 
    b)ălaăaădouaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăuneiăcoteăde 3% 
laăvaloareaădeăcontractălunar ; 
    c)ălaăaătreiaăconstatareăşiălaăurm toareleăconstat riădup ăaceasta,ăre inereaăuneiăsumeă
calculateăprinăaplicareaăuneiăcoteădeă9%ălaăvaloareaădeăcontractălunar . 
#M1 
    (2) În cazul în care în derularea contractului seăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaă
art. 130 lit.ăad),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 



    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaălunar ădeăcontract,ăpentruălunaă
în care s-aăprodusăaceast ăsitua ie; 
    b)ă laă aădouaă constatareă şiă laăurm toareleă constat riă dup ăaceastaă seădiminueaz ă cuă
20%ăvaloareaălunar ădeăcontract,ăpentruălunaăînăcareăs-aăprodusăaceast ăsitua ie. 
    (3)ă Pentruă punereaă înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (2),ă nerespectareaă
obliga ieiă deă laă art. 130 lit. ad) seă constat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prină
comparareaă pentruă fiecareă medică prescriptoră aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă aă componenteiă prescriereă cuă componentaă eliberareă pentruă toateă
prescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleăcuăregimăspecială
unicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 
#B 
    (4)ăRe inereaăsumelorăpotrivităalin.ă(1)ăşiă(2)ăseăfaceădinăprimaăplat ăceăurmeaz ăaăfiă
efectuat ,ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate.ă Înă situa iaă înă careă sumaă prev zut ă laă alin.ă (2)ă dep şeşteă primaă plat ,ă
recuperareaăsumeiăseărealizeaz ăprinăplat ădirect ăsauăexecutareăsilit ,ăînăcondi iileălegii. 
    (5) Recuperareaăsumeiăpotrivităprevederilorăalin.ă (1)ăşiă (2)ăseă faceăprinăplataădirect ă
sauăexecutareăsilit ,ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeă
asigur riădeăs n tate. 
    (6)ăSumeleăîncasateălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1)ăşiă
(2)ăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
    ART. 136 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă
s n tateă seă modific ă înă sensulă suspend riiă sauă excluderiiă unoră serviciiă dină obiectulă
contractului, printr-oănotificareăscris ,ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a) una sau mai multeăsec iiănuămaiăîndeplinescăcondi iileădeăcontractare;ăsuspendareaă
seăfaceăpân ălaăîndeplinireaăcondi iilorăobligatoriiăpentruăreluareaăactivit ii; 
    b)ă încetareaă termenuluiă deă valabilitate,ă laă nivelulă sec iei/sec iilor,ă aă autoriza ieiă
sanitare de func ionareăsauăaădocumentuluiă similar,ă respectivăaădoveziiădeăevaluare,ăcuă
condi iaă caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră întreprinseă pentruă actualizareaă
acestora;ăsuspendareaăseă faceăpân ă laăob inereaănoiiăautoriza iiăsanitareădeă func ionareă
sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; 
    c)ăpentruăcazurileădeăfor ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă
laăîncetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiă
la termen a contractului; 
    d)ălaăsolicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motiveă obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiăactivit iiă furnizoruluiăpeăoăperioad ă limitat ădeătimp, dup ăcaz,ăpeăbaz ădeă
documente justificative. 
    (2)ăÎnăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1),ăpentruăperioadaădeăsuspendare,ăvalorileălunareă
deăcontractăseăreducăpropor ionalăcuănum rulădeăzileăcalendaristiceăpentruăcareăopereaz ă
suspendarea. 
    ART. 137 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateă
înceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădinăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă îşiă înceteaz ă activitatea în raza administrativ-
teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ăîncetareăprinăfaliment,ădizolvareăcuălichidare,ălichidare,ădesfiin areăsauăreprofilareăaă
furnizoruluiădeăserviciiămedicale,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    b)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    c)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeă
serviciiămedicaleăsauăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ,ăcuă30ădeă
zileăcalendaristiceăanteriorădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului,ăcuăindicareaă
motivuluiăşiăaătemeiuluiălegal. 
 
    CAPITOLUL X 



    Medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu 
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitate 
 
    ART. 138 
    (1)ă Medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriuă seă
elibereaz ă deă c treă farmaciileă autorizateă deă Ministerulă S n t ii,ă evaluateă conformă
reglement rilorălegaleăînăvigoare,ăînăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăcaseleădeăasigur riădeă
s n tate. 
#M2 
    (1^1) Medicamentele în tratamentul ambulatoriu ce fac obiectul contractelor cost-
volum-rezultatăseăelibereaz ădeăc treăfarmaciileăaflateăînărela iiăcontractuale cu casele de 
asigur riădeăs n tate,ă înăbazaăunorăacteăadi ionaleă încheiateă înăacestăsens.ăÎncheieăacteă
adi ionaleăcuăfarmaciileăpentruăeliberareaăacestorămedicamenteănumaiăcaseleădeăasigur riă
deă s n tateă careă seă afl ă înă rela ieă contractual ă cuă mediciiă care pot prescrie, conform 
prevederilor legale în vigoare, medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum-
rezultat. 
#B 
    (2)ăToateăfarmaciileăcareăde inăautoriza ieădeăfunc ionareăînăvigoareăpentruădistribu ieă
cuăam nuntulăşiăsuntăevaluateăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoareăsuntăeligibileăînă
ceeaă ceă priveşteă încheiereaă contractuluiă deă furnizareă deă medicamenteă cuă caseleă deă
asigur riă deă s n tate,ă dac ă de ină dovadaă respect riiă Reguliloră deă bun ă practic ă
farmaceutic ăpeăbazaăcertificatuluiăeliberat deăColegiulăFarmaciştilorădinăRomânia,ăavizată
înăultimulăanăcalendaristic.ăÎnăcazulăsanc iuniiădeăsuspendareăaăautoriza ieiădeăfunc ionare,ă
Ministerulă S n t iiă şiă Colegiulă Farmaciştiloră dină România,ă dup ă caz,ă auă obliga iaă deă aă
notifica în scris caselor deăasigur riădeăs n tateăaplicareaăacesteiăsanc iuni. 
#M1 
    (3)ăContracteleăseăîncheieădeăreprezentantulălegalăalăsociet iiăfarmaceuticeăcuăcasaădeă
asigur riă deă s n tateă înă aă c reiă raz ă administrativ-teritorial ă seă afl ă sediulă socială ală
societ iiă respectiveă şi/sauă cuăCasaăAsigur riloră deăS n tateă aăAp r rii,ă Ordinii Publice, 
Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti.ă Înă situa iaă înă careă înă cadrulă aceleiaşiă
societ iă farmaceuticeă func ioneaz ă maiă multeă farmacii,ă situateă înă jude eă diferite,ă
reprezentantulă legală ală societ iiă încheieă contracteă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă
jude ene,ărespectivăaămunicipiuluiăBucureşti,ăînăaăc rorăraz ăteritorial ăseăafl ăamplasateă
farmaciileă respectiveăşi/sauăcuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiăPublice,ă
Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti.ă Înă situa iaă înă careă oă societateă
farmaceutic ă areă deschiseă oficineă localeă deă distribu ie,ă înfiin ateă conformă prevederiloră
legaleă înă vigoare,ă înă alteă jude e,ă aceastaă vaă încheiaă contractă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tateă înă aă c reiă raz ă administrativ-teritorial ă seă afl ă oficinaă local ă deă distribu ie,ă înă
condi iileăstabiliteăprinănorme.ăUnă farmacistă îşiăpoateădesf şuraăactivitateaă laăcelămultă2ă
furnizoriă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă casa/caseleă deă asigur riă deă s n tate.ă Ună
farmacistăîşiăpoateădesf şuraăactivitateaălaăcelămultă3ăfurnizoriăafla iăînărela ieăcontractual ă
cuăcasa/caseleădeăasigur riădeăs n tateăînăsitua iaăînăcare,ălaăunulădintreăfurnizori,ăasigur ă
numaiă programulă deă continuitateă înă zileleă deă sâmb t ,ă duminic ă şiă deă s rb toriă legale,ă
precumăşi peătimpulănop ii. 
#B 
    (4)ă Reprezentan iiă legaliă aiă furnizoriloră careă func ioneaz ă înă structuraă unoră unit iă
sanitareă dină ambulatoriulă deă specialitateă apar inândă ministereloră şiă institu iiloră dină
domeniulăap r rii,ăordiniiăpublice,ăsiguran eiăna ionaleă şiăautorit iiă judec toreştiă încheieă
contracteă cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă
Na ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti. 
#M1 
    (5)ă Înă cazulă uneiă farmaciiă aflateă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate,ăcare,ăpeădurataăcontractuluiădeăfurnizareădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieă
personal ă înă tratamentulă ambulatoriuă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ă îşiă schimb ă de in torulă autoriza ieiă deă func ionare,ă iară noulă de in toră ală



autoriza ieiădeăfunc ionareăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ă
aceast ă farmacieă vaă fiă introdus ă deă dreptă înă contractulă peă careă noulă de in toră ală
autoriza ieiă deă func ionareă îlă areă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă începândă cuă data 
notific riiăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăaătransferuluiăacesteiaăşiădepuneriiădocumenteloră
deă transferă ală farmaciei,ă cuă condi iaă caă aceastaă s ă îşiă desf şoareă activitateaă laă acelaşiă
sediuăşiă înăaceleaşiăcondi iiăavuteă înăvedereă laăcontractare.ăNoulăde in torăalăautoriza ieiă
deă func ionareă areă obliga iaă deă aă depune,ă înă termenă deă maximumă 30ă deă zileă
calendaristiceădeălaădataăemiteriiăautoriza ieiădeăfunc ionareădeăc treăMinisterulăS n t ii,ă
toateă documenteleă necesareă continu riiă rela ieiă contractuale,ă actualizate în mod 
corespunz tor.ă Nerespectareaă acesteiă obliga iiă conduceă laă excludereaă farmacieiă dină
contractulănouluiăde in torăalăautoriza ieiădeăfunc ionareăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
#B 
    (6)ăÎnăsitua iaăprev zut ălaăalin.ă(5),ăînăcazulăînăcareăfarmaciaăîşiămut ăsediul,ăaceastaă
vaăfiăintrodus ădeădreptăînăcontractulăpeăcareănoulăde in torăalăautoriza ieiădeăfunc ionareă
îlăareăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăîncepândăcuădataădepuneriiălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tateăaădoveziiădeăevaluareăaăfarmacieiălaănoulăsediuăîmpreun ăcuănotificareaăcaseiădeă
asigur riă deă s n tateă aă transferuluiă acesteiaă şiă depuneriiă documenteloră deă transferă ală
farmaciei,ăcuărespectareaăcondi iilorăprev zuteălaăalin.ă(5). 
    (7)ăÎnăcazulăînăcareănoulăde in torăalăautoriza ieiădeăfunc ionareăaăfarmacieiănuăseăafl ă
înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă laă dataă transferuluiă farmaciei,ă
introducereaă acesteiaă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă seă
realizeaz ă cuă respectareaă reglement riloră privind procedura de contractare, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
    ART. 139 
    Lista cuprinzând DCI-uri ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz 
umană deă careă beneficiaz ă asigura iiă peă baz ă deă prescrip ieă medical ă înă tratamentulă
ambulatoriu,ă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ,ă denumit ă înă continuareă list ,ă seă
elaboreaz ă înă conformitateă cuă prevederileă Legii nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documenteleăpeăbazaăc roraăseăîncheieăcontractele 
 
#M1 
    ART. 140 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă contracteă cuă reprezentan iiă legaliă aiă
societ iloră farmaceuticeă pentruă farmaciileă autorizateă şiă evaluateă peă careă aceştiaă leă
reprezint ,ă precumă şiă cuă ceiă aiă farmaciiloră careă func ioneaz ă înă structuraă unoră unit iă
sanitareă dină ambulatoriulă deă specialitateă apar inândă ministereloră şiă institu iiloră dină
domeniulăap r rii,ăordiniiăpublice,ăsiguran eiăna ionaleăşiăautorit iiăjudec toreşti,ăpeăbazaă
urm toarelorădocumente: 
#B 
    a) certificatul de înmatriculareălaăregistrulăcomer ului/actulădeăînfiin are,ădup ăcaz; 
    b) codul unic de înregistrare; 
    c)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatului/banc ; 
    d)ădovadaădeăevaluareăaăfarmacieiăvalabil ălaădataăîncheieriiăcontractului,ăcuăobliga iaă
furnizoruluiădeăaăoăreînnoiăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 
    e)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
laădataă încheieriiă contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoiăpeă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    f)ă dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă
farmaceutic - farmaciştiiă şiă asisten iiă deă farmacie,ă careă îşiă desf şoar ă activitateaă laă
furnizor într-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieăînregistratăînăcontractăşiăs ă
func ionezeăsubăinciden aăacestuia,ăvalabil ă laădataăîncheieriiăcontractului;ăfurnizorulăareă
obliga iaă deă aă func ionaă cuă personalulă asigurată pentruă r spundereă civil ă înă domeniulă
medicalăpeătoat ăperioadaăderul riiăcontractului; 



    g)ădovadaăpl iiălaăziăaăcontribu ieiălaăFond,ăprecumăşiăaăcontribu ieiăpentruăconcediiăşiă
indemniza iiăpentruăceiăcareăauăaceast ăobliga ieă legal ,ăefectuat ă conformăprevederiloră
legaleăînăvigoareăşiăcareătrebuieăprezentat ăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăpân ăcelătârziuă
înăultimaăziăaăperioadeiădeăcontractareăcomunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    h)ă cerere/solicitareă pentruă intrareaă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    i)ăcertificatulădeămembruăalăColegiuluiăFarmaciştilorădinăRomânia,ăavizatăanual,ăpentruă
farmaciştiiăînregistra iăînăcontractulăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    j)ă certificatulă deă Reguliă deă bun ă practic ă farmaceutic ,ă eliberată deă Colegiulă
Farmaciştilor din România - filialaăjude ean ; 
    k)ăprogramădeălucruăatâtăpentruăfarmacii,ăcâtăşiăpentruăoficineleălocaleădeădistribu ie; 
    l)ă listaăpersonaluluiădeăspecialitateăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăşiădurataă
timpului de lucru a acestuia (num rădeăore/ziăşiănum rădeăore/s pt mân ); 
    m)ăautoriza iaădeăfunc ionareăeliberat ădeăMinisterulăS n t ii; 
    n) certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistentul medical, valabil la data 
încheierii contractului. 
#M1 
    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentruă conformitateă prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legală ală
furnizorului.ă Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă fiă
depuse/transmiseălaăîncheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Drepturile şiăobliga iileăfurnizorilorădeămedicamente 
 
    ART. 141 
    Înărela iileăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăfurnizoriiădeămedicamenteă
evalua iăauăurm toareleăobliga ii: 
#M2 
    a)ă s ă seă aprovizionezeă continuuă cuă medicamenteleă corespunz toare DCI-urilor 
prev zuteă înă list ,ă cuă prioritateă cuă medicamenteleă aleă c roră pre uriă peă unitateaă
terapeutic ă suntămaiămiciă sauă egaleă cuă pre ulă deă referin ă - pentru medicamentele din 
sublistele A, B, C - sec iunileăC1ăşiăC3ăşiădinăsublistaăD; 
#B 
    b)ăs ăasigureăacoperireaăcereriiădeăproduseăcomercialeăaleăaceleiaşiăDCI,ăcuăprioritateă
laă pre urileă celeămaiămiciă dină listaă cuă denumirileă comercialeă aleămedicamentelor;ă s ă seă
aprovizioneze,ăînămaximumă24ădeăoreăpentruăbolileăacuteăşiăsubacuteăşiă48ădeăoreăpentruă
bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri comerciale ale 
medicamentelor,ă dac ă acesta/acesteaă nuă exist ă laă momentulă solicit riiă înă farmacie;ă
solicitareaă deă c treă asigurată seă faceă înă scris,ă iară farmaciaă trebuieă s ă fac ă dovadaă
demersurilor efectuate în acest sens; 
#M1 
    c)ăs ăde in ădocumenteăjustificativeăprivindăintr rileăşiăieşirileăpentruămedicamenteleăşiă
materialeleăsanitareăeliberateăînăbazaăprescrip iilorămedicaleăraportateăspreădecontare;ăs ă
pun ă laă dispozi iaă organeloră deă controlă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă documenteleă justificativeă cuă privireă laă tipulă şiă
cantitateaă medicamenteloră şiă materialeloră sanitareă achizi ionateă şiă eviden iateă înă
gestiunea cantitativ-valoric ăaăfarmaciei şiăcareăauăfostăeliberateăînăperioadaăpentruăcareă
seăefectueaz ăcontrolul;ărefuzulăfurnizoruluiădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolă
aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă



documentele justificative anterior men ionateăseăsanc ioneaz ăconformălegiiăşiăconduceălaă
reziliereaă deă plină dreptă aă contractuluiă deă furnizareă deămedicamente.ă Înă situa iaă înă careă
casaădeăasigur riădeăs n tateăsesizeaz ăneconcordan eă întreămedicamentele/materialeleă
sanitare eliberate în perioadaăverificat ăşiăcantitateaădeămedicamente/materialeăsanitareă
achizi ionate,ă aceastaă procedeaz ă laă suspendareaă contractuluiă deă furnizareă deă
medicamenteăşiăsesizeaz ămaiădeparteăinstitu iileăabilitateădeălegeăs ăefectuezeăcontrolulă
unit iiărespective; 
    d)ă s ă verificeă prescrip iileămedicaleă off-lineă şiă celeă pentruă substan eleă şiă preparateleă
psihotropeăşiăstupefianteăînăceeaăceăpriveşteădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuieăs ă
leă cuprind ,ă înă vedereaă eliber riiă acestoraă şiă aă decont riiă contravaloriiă medicamentelor; 
medicamenteleăcuprinseăînăprescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-line/prescrip iileăcuăregimă
specialăpentruăsubstan eleăşiăpreparateleăpsihotropeăşiăstupefiante,ăcareănuăcon inătoateă
dateleă obligatoriiă aă fiă completateă deă medic,ă prev zuteă în formularulă deă prescrip ieă
medical ,ănuăseăelibereaz ădeăc treăfarmaciiăşiănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeăasigur riă
deăs n tate; 
    e)ă s ă verificeă dac ă auă fostă respectateă condi iileă prev zuteă înă normeă cuă privireă laă
eliberareaă prescrip iiloră medicaleă off-lineă şiă celeă pentruă substan eleă şiă preparateleă
psihotropeă şiă stupefiante,ă referitoareă laă num rulă deămedicamenteă şiă durataă terapieiă înă
func ieădeătipulădeăafec iune:ăacut,ăsubacut,ăcronic; 
#B 
    f)ă s ă transmit ă caselorădeăasigur riă deă s n tateădateleă solicitate, utilizând platforma 
informatic ă dină asigur rileă deă s n tate.ă Înă situa iaă înă careă seă utilizeaz ă ună altă sistemă
informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă informaticeă dină platformaă
informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă suntă obliga iă s ă asigureă
confiden ialitateaă înă procesulă deă transmitereă aă datelor.ă Începândă cuă dataă implement riiă
sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente 
evalua iăpentruăîndeplinireaăacesteiăobliga ii; 
#M1 
    g)ă s ă întocmeasc ă şiă s ă prezinte/transmit ă caseloră deă asigur riă deă s n tateă
documenteleă necesare,ă înă vedereaă decont riiă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă conformă şiă înă condi iileă stabiliteă prină norme.ă
Sumele prev zuteă înă factur ă şiămedicamenteleă şiămaterialeleă sanitareă dină documenteleă
justificativeă înso itoare,ă prezentateă caseloră deă asigur riă deă s n tateă deă furnizoriiă deă
medicamenteă înăvedereaădecont riiăacestora,ătrebuieăs ăcorespund ăcuădateleă raportateă
în Sistemulăunicăintegratăşiăcuădateleăraportateăconformăprevederilorălit.ăv); 
#B 
    h)ăs ărespecteămodulădeăeliberareăaămedicamentelorăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ă
înă tratamentulă ambulatoriu,ă înă condi iileă stabiliteă prină norme;ă s ă nuă eliberezeă
medicamente pentruăcareăesteănecesar ăprescrip ieămedical ,ăînălipsaăacesteia; 
    i)ăs ăfunc ionezeăcuăpersonalăfarmaceuticăautorizatăconformălegii; 
    j)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaădrepturileăşiăobliga iileăceădecurgădinăcalitateaădeă
asigurat privind eliberareaămedicamentelor,ăprecumăşiă laămodulădeăutilizareăaăacestora,ă
conformă prescrip ieiămedicale;ă s ă afişezeă laă locă vizibilă materialeleă informativeă realizateă
subăegidaăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăşiăpuseălaădispozi ieădeăc treăaceasta; 
    k)ă s ă respecteă prevederileăCodului deontologic al farmacistului, aprobat prin Decizia 
Adun riiă generaleă na ionaleă aă Colegiuluiă Farmaciştiloră dină Româniaă nr.ă 2/2009ă privindă
aprobareaă Statutuluiă Colegiuluiă Farmaciştiloră dină Româniaă şiă aă Coduluiă deontologică al 
farmacistului,ăînărela iileăcuăasigura ii; 
    l)ă s ă îşiă stabileasc ă programulă deă func ionare,ă peă careă s ă îlă afişezeă laă locă vizibilă înă
farmacie,ă s ă participeă laă sistemulă organizată pentruă asigurareaă continuit iiă privindă
furnizareaămedicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,ăînă
zileleă deă sâmb t ,ă duminic ă şiă deă s rb toriă legale,ă precumă şiă peă timpulă nop ii,ă şiă s ă
afişezeălaălocăvizibilălistaăfarmaciilorăcareăasigur ăcontinuitateaăfurniz riiădeămedicamente,ă
publicat ăpeăpaginaăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate.ăAcestăprogramăseăstabileşteăînă
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    m)ă s ă eliberezeă medicamenteleă dină prescrip iileă medicaleă asigura ilor,ă indiferentă deă
casaădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăesteăluatăînăeviden ăasiguratul,ăînăcondi iileăînăcareă



furnizorulădeămedicamenteăareăcontractăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareă
mediculăcareăaăeliberatăprescrip iaămedical ăaăîncheiatăcontractăsauăconven ieăînăvedereaă
recunoaşteriiăprescrip iilorămedicaleăeliberate,ăînăsitua iileăprev zuteăînănorme; 
    n)ă s ă anuleze,ă prină t iereă cuă oă linieă sauă prină înscriereaă men iuniiă "anulat",ă DCI-
urile/medicamenteleă careă nuă auă fostă eliberate,ă înă fa aă primitorului,ă peă exemplareleă
prescrip ieiămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleăeliberateăpentruă
substan eleă şiă preparateleă psihotropeă şiă stupefiante,ă înă condi iileă stabiliteă prină norme,ă
nefiindăpermis ăeliberareaăaltorămedicamenteădinăfarmacieăînăcadrulăsumeiărespective; 
    o)ă s ă nuă eliberezeă medicamenteleă dină prescrip iileă medicaleă careă şi-au încetat 
valabilitatea; 
    p)ăs ăp strezeălaălocăvizibilăînăfarmacieăcondicaădeăsugestiiăşiăreclama ii;ăcondicaăvaăfiă
numerotat ă deă farmacieă şiă ştampilat ă deă casa/caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă
furnizorulăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    q)ăs ăasigureăprezen aăunuiăfarmacistăînăfarmacieăşiălaăoficineleălocaleădeădistribu ieăpeă
toat ădurataăprogramuluiădeălucruădeclaratăşiăprev zută înăcontractulă încheiatăcuăcasaădeă
asigur riădeăs n tate; 
#M2 
    r)ăs ădepun ,ă înă lunaăurm toareăceleiăpentruăcareăs-auăeliberatămedicamenteleăcuăşiă
f r ăcontribu ieăpersonal ă înătratamentulăambulatoriu,ă inclusivăpentruămedicamenteleăceă
fac obiectul contractelor cost-volum,ădocumenteleănecesareăînăvedereaădecont riiăpentru 
lunaă respectiv ,ăpân ă laă termenulăprev zută înăcontractulădeă furnizareădeămedicamente;ă
pentru medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat,ăfurnizoriiăauăobliga iaăs ă
depun ,ă înă lunaă urm toareă celeiă pentruă careă s-au eliberat medicamentele respective, 
numaiă borderourileă centralizatoareă şiă prescrip iileămedicaleă off-line, urmând ca facturile 
s ăseătransmit /s ăseădepun ălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăvedereaădecont riiăpân ă
laă termenulăprev zută înăcontract,ă înă lunaăurm toareăceleiă înăcareăs-a finalizat evaluarea 
rezultatuluiămedical;ăfacturileăseăvorăîntocmiănumaiăpentruăprescrip iileămedicaleăaferenteă
pacien ilorăpentruăcareăs-aăob inutărezultatulămedical,ăconformădatelorăpuseălaădispozi ieă
deăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
#B 
    s)ă s ă seă informezeă asupraă condi iiloră deă furnizareă aă medicamenteloră cuă şiă f r ă
contribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu; 
#M2 
    ş)ăs ăeliberezeămedicamenteleădinăsublisteleăA,ăB,ăCă- sec iunileăC1ăşiăC3ăşiădinăsublistaă
D,ăaleăc rorăpre uriăpeăunitateaăterapeutic ăsuntămaiămiciăsauăegaleăcuăpre ulădeăreferin ,ă
cuăexcep iaăcazurilorăînăcareămediculăprescrieămedicamenteleăpeădenumireăcomercial ăsauă
laă cerereaă asiguratului.ă Înă cazulă înă careă medicamenteleă eliberateă auă pre ă peă unitateaă
terapeutic ă maiă mareă decâtă pre ulă deă referin ,ă farmaciaă trebuieă s ă ob in ă acordulă
informatăşiă înăscrisăalăasiguratului/primitoruluiăpeăprescrip ieă - componenta eliberare. În 
cazulă înă careămedicamenteleă eliberateă înă cadrulă aceleiaşiă DCIă auă pre ulă deă vânzareă cuă
am nuntulă maiă mareă decâtă pre ulă deă referin ,ă farmaciaă trebuieă s ă ob in ă acordulă
informatăşiăînăscrisăalăasiguratului/primitoruluiăpeăprescrip ie - componenta eliberare; 
#B 
    t)ăs ă respecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiă informa iilorăprivitoareă laăasigura i,ă
precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă
transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
    )ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă privireă laămodificareaă oric reiaă dintreă
condi iileă careă auă stată laă bazaă încheieriiă contractuluiă deă furnizareă deă medicamenteă înă
tratamentulăambulatoriu,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăproducerii modific rii,ă
şiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 
    u)ă s ă acordeămedicamenteleă prev zuteă înă listaă cuămedicamenteă deă careă beneficiaz ă
asigura iiăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăcareăseăaprob ăprinăhot râreăaăGuvernului,ăşiă
s ă nuă încasezeă contribu ieă personal ă pentruămedicamenteleă laă careă nuă suntă prev zuteă
astfelădeăpl i; 
    v)ă s ă transmit ă zilnică caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă formată electronic,ă situa iaă
medicamentelor eliberate de farmaciile care din motive justificate, cu avizul casei de 
asigur riă deă s n tate,ănuă elibereaz ămedicamenteă înă sistemăon-line,ă precumă şiă situa iaă



substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă eliberateă deă farmacii,ă conformă
formularelor de raportare aprobate prin ordină ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tate;ănerespectareaănejustificat ăaăacesteiăobliga iiăpeăperioadaăderul riiă
contractului conduce la rezilierea acestuia la a patra constatare; 
#M1 
    w)ăs ănuăeliberezeăprescrip iileămedicaleăcare nuăcon inătoateădateleăobligatoriiăpeăcareă
acesteaătrebuieăs ăleăcuprind ,ăprecumăşiădac ănuăauăfostărespectateăcondi iileăprev zuteă
înă normeă privindă eliberareaă prescrip iiloră medicale,ă referitoareă laă num rulă deă
medicamenteăşiălaădurataăterapiei; 
#B 
    x)ăs ăutilizezeăsistemulădeăraportareăînătimpărealăîncepândăcuădataălaăcareăacestaăesteă
pusăînăfunc iune; 
    y)ăs ă reînnoiasc ăpeă toat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiădovadaădeăevaluareăaă
farmacieiăşiădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizoră- 
farmacii/oficine,ă precumă şiă dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniul medical 
pentruă personalulă farmaceutic:ă farmaciştiiă şiă asisten iiă deă farmacie,ă careă îşiă desf şoar ă
activitatea la furnizor într-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieăînregistratăînă
contractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia; 
    z)ăs ăeliberezeămedicamenteleădinăprescrip iileămedicaleăeliberateădeămediciiăafla iă înă
rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă titulariloră carduluiă europeană deă
asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise 
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateă
în cadrul sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România;ă s ă eliberezeă
medicamenteleădinăprescrip iileămedicaleăeliberateădeămediciiăafla iăînărela ieăcontractual ă
cuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaă încheiată
acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă
s n t ii,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 
#M2 
    aa)ăs ăîntocmeasc ăeviden eădistincteăpentruămedicamenteleăacordateăşiădecontateădină
bugetulă Fonduluiă pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă
Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă aiă carduluiă europeană deă asigur riă
socialeădeăs n tate,ărespectivăbeneficiariăaiăformularelor/documentelorăeuropeneăemiseăîn 
baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 alăParlamentuluiăEuropeanăşiăalăConsiliuluiădină29ă
aprilieă2004ăprivindăcoordonareaăsistemelorădeăsecuritateăsocial ăşiăs ătransmit ăcaseloră
deăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela iiăcontractuale,ăodat ăcuăraportareaălunar ă
conform lit. r), copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente; 
    ab)ăs ăîntocmeasc ăeviden eădistincteăpentruămedicamenteleăacordateăşiădecontateădină
bugetulă Fonduluiă pentruă pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiat acorduri, 
în elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleăinterna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăcareă
auădreptulăşiăbeneficiaz ădeămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăacordateăpeă
teritoriulă României,ă şiă s ă transmit ă caseloră deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă
rela iiă contractuale,ă odat ă cuă raportareaă lunar ă conformă lit.ă r),ă copiiă aleă documenteloră
care au deschis dreptul la medicamente; 
#M1 
    ac)ăs ănuăeliberezeămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăînăcadrulăsistemuluiă
asigur rilorăsocialeădeăs n tate,ăprinăfarmaciile/oficineleălocaleădeădistribu ieăexcluseădină
contracteleăîncheiateăîntreăsociet ileăfarmaceuticeăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ădup ă
data excluderii acestora din contract, sau prin alte puncte de desfacere de medicamente, 
farmacii/oficineălocaleădeădistribu ieădecâtăceleăprev zuteăînăcontract; 
    ad)ăs ăsolicite,ăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeă
s n tate,ă acestă document/adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă de la data 
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 



şiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăeliber riiămedicamentelor,ădac ăacesteaăseăridic ădinăfarmacieă
deă c treă beneficiarulă prescrip iei;ă înă situa iaă înă careă ridicareaă medicamentelor de la 
farmacieăseăfaceădeăc treăunăîmputernicit,ăseăsolicit ăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeă
deăs n tateăalăîmputernicituluiăsauăcarteaădeăidentitate/buletinulădeăidentitate/paşaportul,ă
dac ă împuternicitulă nuăpoateăprezentaă cardulăna ională deăasigur riă socialeădeă s n tate;ă
medicamenteleă dină pachetulă deă baz ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă
anteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
    ae)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    af)ă s ă foloseasc ă sistemulă na ională ală carduluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină
platformaăinformatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăasumareaămedicamentelorăeliberateăseă
faceă prină semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001, 
republicat ; 
#M2 
    ag)ă s ă eliberezeă conformă prevederiloră legaleă înă vigoareă şiă s ă întocmeasc ă eviden eă
distincteă înă condi iileă prev zuteă înă normeă pentruă medicamenteleă careă facă obiectulă
contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat. 
#B 
    ART. 142 
    Înărela iileăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăfurnizoriiădeămedicamenteă
auăurm toareleădrepturi: 
    a)ă s ă primeasc ă deă laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă laă termeneleă prev zuteă înă
contract,ă contravaloareaă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă eliberateă
conformăfacturilorăemiseăşiădocumentelorăînso itoare,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
    b)ăs ăseăinformezeăşiăs ăfieăinforma iăasupraămodalit iiădeăfurnizareăaămedicamenteloră
cuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebă
aăcaselorădeăasigur riădeăs n tate; 
    c)ă s ă cunoasc ă condi iileă deă contractareă aă furniz riiă deă medicamenteă cuă şiă f r ă
contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă
caseleădeăasigur riădeăs n tate,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare,ăprecumă
şiă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă urmareă aă apari ieiă unoră noiă acteă
normative; 
#M2 
    d)ă s ă încasezeă deă laă asigura iă contribu iaă personal ă reprezentândă diferen aă dintreă
pre ulă deă vânzareă cuă am nuntulă şiă sumaă corespunz toareă aplic riiă procentuluiă deă
compensare a medicamentelorăcorespunz toareăDCI-urilorăprev zuteăînăsublisteleăA,ăBăşiă
Dăasupraăpre uluiădeăreferin ,ărespectivădiferen aădintreăpre ulădeăvânzareăcuăam nuntulă
şiăpre ulădeăreferin ăalămedicamentelor,ădecontat ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 
#B 
    e)ă s ă negociezeă înă calitateă deă parteă contractant ă clauzeă suplimentareă laă contracteleă
încheiateă cuă caseleădeă asigur riă deă s n tate,ă conformăşiă înă limitaăprevederiloră legaleă înă
vigoare. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 143 
    Înărela iileăcontractualeăcuăfurnizoriiădeămedicamente,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
auăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteădeăfurnizareădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînă
tratamentulă ambulatoriuă numaiă cuă furnizoriiă deă medicamenteă autoriza iă şiă evalua iă
conformăreglement riloră legaleăînăvigoareăşiăs ăfac ăpublice,ă înătermenădeămaximum 10 
zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă contractelor,ă prină afişareă peă paginaă web,ă listaă
acestora,ă pentruă informareaă asigura ilor;ă s ă actualizezeă peă perioadaă derul riiă
contractelor,ă prină afişareă peă paginaă webă şiă laă sediulă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă
modific rileă interveniteă înă listaăacestora,ă înă termenădeămaximumă5ăzileă lucr toareădeă laă
dataăîncheieriiăactelorăadi ionale; 



    b)ă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă
Autorit iiă Judec toreştiă esteă obligat ă s  încheieă contracteă cuă celă pu ină oă farmacieă înă
localit ileăînăcareăaceastaăareăcontracteăîncheiateăcuăfurnizoriădeăserviciiămedicale,ăastfelă
încâtăs ăseăasigureăaccesulăasigura ilorălaămedicamente; 
#M1 
    c)ă s ă nuă decontezeă contravaloareaă prescrip iiloră medicaleă careă nuă con ină dateleă
obligatoriiăprivindăprescriereaăşiăeliberareaăacestora; 
#B 
    d)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă medicamenteă cuă careă auă încheiată contracteă
contravaloareaămedicamenteloră eliberateă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ,ă laă termeneleă
prev zuteăînăprezentulăcontract-cadru,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme; 
    e)ă s ă urm reasc ă lunar,ă înă cadrulă aceleiaşiă DCI,ă raportulă dintreă consumulă deă
medicamente,ăalăc rorăpre ăpeăunitateă terapeutic /pre ădeăvânzareăcuăam nuntul,ădup ă
caz, este mai mic sauă egală cuă pre ulă deă referin ,ă şiă totală consumă medicamente;ă s ă
urm reasc ălunarăevolu iaăconsumuluiădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînă
tratamentulă ambulatoriu,ă comparativă cuă fondulă alocată cuă aceast ă destina ie,ă luândă
m surileăceăseăimpun; 
    f)ă s ă informezeă furnizoriiă deămedicamenteă înăprealabil,ă într-unănum rădeă zileă similară
celuiăprev zutălaăart. 10 alin.ă(1)ădinăhot râre,ăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăşiălaă
modific rileăap ruteăulterioră caăurmareăaămodific riiă actelorănormative, prin intermediul 
paginiiă webă aă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă prină e-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative;ă
s ăinformezeăfurnizoriiădeămedicamenteăcuăprivireălaădocumenteleăcomunitare în vigoare, 
precumă şiă despreă acordurile,ă în elegerile,ă conven iileă sauă protocoaleleă interna ionaleă cuă
prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă prină intermediulă paginiiă webă aă caseiă deă asigur riă deă
s n tate; 
    g)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controlului procesele-verbale de constatare 
furnizorilorădeămedicamenteă sau,ădup ă caz,ă s ă comuniceăacestoraănoteleădeă constatareă
întocmiteăînătermenădeămaximumăoăziălucr toareădeălaădataăfinaliz riiăcontrolului;ăînăcazulă
înăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateăsauăcuă
participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă transmiteă furnizoruluiă deă
c treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeălaă
data primirii raportului de controlădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateălaăcasaă
deăasigur riădeăs n tate; 
    h)ăs ăaduc ă laăcunoştin aă furnizorilorădeămedicamenteănumeleăşiăcodulădeăparaf ăaleă
medicilorăcareănuămaiăsuntă înă rela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcel 
maiătârziuălaădataăîncet riiă rela iilorăcontractualeădintreăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiă
mediciiărespectivi;ăs ăpubliceăşiăs ăactualizezeăînătimpăreal,ăpeăsite-ulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tate,ănumeleăşiăcodulădeăparaf ăaleămedicilorăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tate; 
    i)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudineă
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    j)ă s ă publiceă peă paginaă webă proprieă listaă farmaciiloră cuă careă seă afl ă înă rela ieă
contractual ăşiăcareăparticip ălaăsistemulăorganizatăpentruăasigurareaăcontinuit iiăprivindă
furnizareaămedicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ă în tratamentul ambulatoriu în 
zileleădeăsâmb t ,ăduminic ăşiădeăs rb toriălegale,ăprecumăşiăpeătimpulănop ii; 
    k)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeămedicamente,ăprinăpublicareăzilnic ăpeăpaginaă
webă proprie,ă situa iaă fonduriloră lunareă aprobateă şiă aă fondurilor disponibile de la data 
public riiăpân ălaăsfârşitulăluniiăînăcursăpentruăeliberareaămedicamentelor; 
    l)ăs ăpubliceălunar,ăpeăpaginaăwebăproprie,ătotalulăpl ilorăefectuateăînălunaăanterioar ă
c treăfurnizoriiădeămedicamente. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Modalit ileădeăprescriere,ăeliberareăşiădecontare 
 
    ART. 144 



    (1)ăSumaămaxim ăcareă seă suport ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădinăFondăesteă
ceaă corespunz toareă aplic riiă procentuluiă deă compensareă aă medicamenteloră asupraă
pre uluiădeăreferin . 
#M2 
    (2)ăProcentulădeăcompensareăaămedicamentelorăcorespunz toareăDCI-urilorăprev zuteă
înăsublistaăAăesteădeă90%ădinăpre ulădeăreferin ,ăaăcelorădinăsublistaăBăesteădeă50%ădină
pre ulădeăreferin ,ăaăcelorădinăsublistaăDăesteădeă20%ădinăpre ulădeăreferin ,ăiarăaăceloră
dinăsec iunileăC1ăşiăC3ădinăsublistaăCăesteădeă100%ădinăpre ulădeăreferin . 
#B 
    (3)ăProcentulădeăcompensareăaămedicamentelorăcorespunz toareăDCI-urilorăprev zuteă
înăsublistaăBăesteădeă90%ădinăpre ulădeăreferin ,ădinăcareă50%ăseăsuport ădinăbugetulă
Fonduluiăşiă40%ădinătransferuriădinăbugetulăMinisteruluiăS n t iiăc treăbugetulăFondului,ă
pentruăprescrip iileăaăc rorăcontravaloareă laănivelulăpre uluiădeăreferin /prescrip ieăesteă
deăpân ălaă330ălei/lun ăşiădeăcareăbeneficiaz ăpensionarii cu venituri numai din pensii de 
pân ălaă700ălei/lun . 
    (4)ăPre ulădeăreferin ăpentruămedicamenteleăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescriseă
înătratamentulăambulatoriuăseădefineşteăpentruăfiecareăsublist ăpeăbazaăuneiămetodeădeă
calculă careă s ă asigureă creştereaă accesuluiă asigura iloră laă medicamenteă înă condi iileă
utiliz riiăeficienteăaăFondului,ă luândă înăcalculăurm toareleăelemente:ăgrupeleă terapeuticeă
sauă DCI,ă dup ă caz,ă formeleă farmaceuticeă asimilabile,ă dozaă zilnic ă standardă stabilit ă
conform reguliloră Organiza ieiă Mondialeă aă S n t iiă sauă cantitateaă deă substan ă activ ,ă
dup ăcaz. 
#M2 
    (5)ă Listaă pre uriloră deă referin ă peă unitateă terapeutic ă aferenteă medicamenteloră - 
denumiriă comercialeă dină catalogulă na ională ală pre uriloră medicamenteloră autorizateă deă
punereă peă pia ă înă Româniaă (CANAMED),ă aprobată prină ordină ală ministruluiă s n t ii,ă
elaborat ă deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă şiă metodaă deă calculă pentruă
sublisteleă A,ă B,ă Dă şiă Că - sec iunileă C1ă şiă C3ă dină sublist ă seă aprob ă prină ordină ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate.ă Înă list ă seă cuprindă pre urileă deă
referin ăaprobateăprină ordinăală preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă deăS n tate.ă
Pentruă medicamenteleă autorizate,ă careă auă primită pre ă şiă auă fostă listateă înă CANAMED,ă
de in torulă deă autoriza ieă deă punereă peă pia ă esteă obligată s ă asigureămedicamentulă peă
pia ă înă cantit iă suficienteă pentruă asigurareaă nevoiloră deă consumăaleă pacien ilor,ă deă laă
dataăaviz riiăpre ului. 
#B 
    (6)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăconstat ăc ăde in torulădeăautoriza ieădeăpunereăpeăpia ănuăaă
asiguratăprezen aămedicamentelorăpeăpia ăconform prevederilor legale, medicamentele 
seăexcludădină listaăprev zut ă laăalin.ă(5)ă înămaximumă30ădeăzileădeă laădataăcomunic riiă
lipseiă medicamenteloră deă peă pia ă deă c treă institu iileă abilitateă sauă deă laă sesizareaă
Agen ieiăNa ionaleăaăMedicamentelorăşiăDispozitivelor Medicale. 
#M1 
    (7) Pentru DCI-urileă incluseă necondi ionată înă listaă prev zut ă laă art. 139, în lista 
prev zut ă laă alin.ă (5)ă seă includă denumirileă comercialeă corespunz toareă DCI-urilor 
men ionateă înă deciziaă emis ă deă Agen iaă Na ional ă aă Medicamenteloră şiă aă Dispozitiveloră
Medicale,ă precumă şiă denumirileă comercialeă aferenteă aceleiaşiă substan eă active,ă
concentra iiă şiă c iă deă administrare,ă ală c roră pre ă deă vânzareă cuă am nuntulă peă unitateaă
terapeutic ă esteă maiă mică sauă egală cuă pre ulă deă vânzareă cuă am nuntul pe unitatea 
terapeutic ă aferentă denumiriloră comercialeă corespunz toareă DCI-uriloră men ionateă înă
deciziaăAgen ieiăNa ionaleăaăMedicamentelorăşiăaăDispozitivelorăMedicale. 
    (8) Pentru DCI-urileăincluseăcondi ionatăînălistaăprev zut ălaăart. 139, în listaăprev zut ă
laă alin.ă (5)ă seă includă denumirileă comercialeă prev zuteă înă contracteleă cost-volum/cost-
volumărezultat,ăîncheiateăîntreăde in toriiădeăautoriza iiădeăpunereăpeăpia /reprezentan iiă
legaliă aiă acestoraă şiă aiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şi,ă dup ă caz,ă aiă
MinisteruluiăS n t ii. 
    (9)ă Decontareaă pentruă activitateaă curent ă aă aniloră 2014ă şiă 2015ă seă efectueaz ă înă
ordineă cronologic ,ă pân ă laă 60ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă verific riiă prescrip iiloră
medicaleăeliberateăasigura ilorăşiăacord riiăvizeiă"bunădeăplat "ăfacturilorăcareăleăînso escă



deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă limitaă fonduriloră aprobateă cuă aceast ă
destina ie. 
#M2 
    (9^1) Pentru contractele cost-volum-rezultat,ă dup ă expirareaă perioadeiă necesareă
acord riiă tratamentuluiă şiă aă celeiă pentruă evaluareaă rezultatuluiă medicală prev zuteă înă
cuprinsulă contractelor,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ămedicamenteleă careă
facă obiectulă acestoră contracte,ă cuă excep iaă celoră prev zuteă laă art. 12 alin. (8) din 
Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă77/2011ăprivindăstabilireaăunorăcontribu iiăpentruă
finan areaă unoră cheltuieliă înă domeniulă s n t ii,ă aprobat ă prină Legea nr. 184/2015, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînătermenădeă60ădeăzileădeălaăvalidareaăfacturii. 
#M1 
    (10)ăDurataămaxim ă deă verificareă aă prescrip iilorămedicaleă prev zuteă laă alin.ă (9)ă nuă
poateă dep şiă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă depunerii/transmiteriiă acestora,ă dup ă
caz,ădeăc treăfarmacieălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate.ăPrescrip iileămedicale on-line se 
p streaz ă deă c treă farmaciiă şiă seă voră prezentaă caseiă deă asigur riă deă s n tateă doară laă
solicitareaăacesteia.ăÎnăsitua iaăînăcare,ăcaăurmareăaăverific riiădeăc treăcasaădeăasigur riă
deă s n tate,ă seă constat ă uneleă eroriă materialeă înă borderourile centralizatoare de 
raportare,ăacesteaăpotăfiăcorectateădeăfurnizorăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeă
laă dataă comunic riiă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă respectiveloră eroriă
constatate;ă comunicareaă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă formată
electronic. 
#M2 
    (11) Pentru contractele cost-volum-rezultată durataă maxim ă deă verificareă aă
prescrip iilorămedicaleăprev zuteălaăalin.ă(9^1)ănuăpoateădep şiă30ădeăzileăcalendaristiceă
deă laă dataă depunerii/transmiteriiă acestora,ă dup ă caz,ă deă c treă farmacieă laă casaă deă
asigur riădeăs n tate.ăPrescrip iileămedicaleăon-lineăseăp streaz ădeăc treăfarmaciiăşiăseă
voră prezentaă caseiă deă asigur riă deă s n tateă doară laă solicitareaă acesteia.ă Înă situa iaă înă
care,ă caă urmareă aă verific riiă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă seă constat ă uneleă
erori materiale în borderourile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de 
furnizorăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăcomunic riiădeăc treăcasaădeă
asigur riădeăs n tateăaărespectivelorăeroriăconstatate;ăcomunicareaăseăfaceădeăc treăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăînăformatăelectronic. 
#M2 
    ART. 145 
    (1)ăModalit ileădeăprescriere,ădeăeliberareăşiădeădecontareăaămedicamentelorăcuăşiăf r ă
contribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu 
medicamenteleăsubăformaădenumiriiăcomuneăinterna ionaleă- DCI, iar în cazuri justificate 
medical,ă precumă şiă înă cazulă produseloră biologiceă şiă ală medicamenteloră ceă facă obiectulă
contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, prescrierea se face pe denumirea 
comercial ,ă cuă precizareaă peă prescrip ieă şiă aă denumiriiă comuneă interna ionaleă - DCI 
corespunz toare.ăCuăexcep iaăcazuriloră înă careămediculă recomand ăoăanumit ădenumireă
comercial ,ă recomandareaă farmacistuluiă pentruă denumirile comerciale aferente DCI 
prescriseădeămedicăseăfaceăînăordineaăcresc toareăaăpre ului,ă începândăcuămedicamentulă
cel mai ieftin din cadrul DCI respective. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui 
asigurată medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ,ă cuă respectareaă urm toareloră
condi ii: 
    a)ă pentruă sublisteleă A,ăBă şiăDă - oăprescrip ie/maiămulteă prescrip iiă lunar,ă careă s ă nuă
dep şeasc ă cumulativă 7ămedicamenteă diferiteă peă toateă prescrip iileă aferenteă uneiă luni.ă
Valoareaătotal ăaămedicamentelorădinăsublistaăB,ăcalculat ălaănivelulăpre uluiădeăreferin ,ă
esteădeăpân ălaă330ăleiăpeălun ; 
#B 
    b)ăînăsitua iaăînăcareăîntr-oălun ăseăprescrieăunămedicamentădinăsublistaăBănotatăcuă#,ă
cuăoăvaloareămaxim ăaătratamentuluiăpeăoălun ,ăcalculat ălaănivelulăpre uluiădeăreferin ,ă
maiă mareă deă 330ă lei,ă nuă seă maiă prescriuă înă lunaă respectiv ă şiă alteă medicamenteă dină
sublista B; 
    c)ăoăsingur ăprescrip ieădinăsublistaăBă lunarăpentruăpensionariiă cuăvenituriănumaiădină
pensiiădeăpân ălaă700ălei/lun ,ăaăc reiăcontravaloareălaănivelulăpre uluiădeăreferin ăesteă



deăpân ălaă330ăleiăpeălun /prescrip ie,ăşiăunănum rădeămaximumă3ămedicamente,ăsitua ieă
înăcareănuăbeneficiaz ădeămedicamenteădinăsublistaăBăînăcondi iileăprev zuteă laă lit.ăa)ăşiă
b), cu compensare de 90% din pre ulădeăreferin .ăÎnăacestăcaz,ăseăpotăprescrieămaximumă
7ămedicamenteădinăsublisteleăAăşiăB; 
    d) pentru sublista C sec iuneaă C1 - peă fiecareă codă deă boal ,ă oă singur ă
prescrip ie/maximădou ăprescrip iiălunar,ăcuămaximumă3ămedicamente; 
    e) pentru sublista C sec iuneaă C3 - oă singur ă prescrip ieă lunar,ă cuă maximumă 4ă
medicamente. 
    (2)ăPrinăexcep ie,ăînăcazulămedicamentelorăprev zuteăînătabelulăIIădinăanexa la Legea 
nr.ă339/2005ăprivindăregimulăjuridicăalăplantelor,ăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefiante 
şiă psihotrope,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă seă potă emiteă pentruă acelaşiă
asiguratămaiămulteăprescrip ii,ăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoare. 
    (3)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăsuntăobligateăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorăde 
servicii medicale cazurile în care nu au fost respectate prevederile alin. (1) lit. a), precum 
şiăcazurileă înăcareăs-aăeliberatăoăprescrip ieămedical /maximumădou ăprescrip iiăpeă lun ă
pentruăfiecareăcodădeăboal ,ăpentruămedicamenteleăcuprinseăînăsublista C sec iuneaăC1,ăşiă
maiămultădeăoăprescrip ieămedical ăpeălun ,ăpentruămedicamenteleăcuprinseăînăsublistaăCă
sec iuneaă C3;ă înă aceast ă situa ie,ă asigura iiă respectiviă nuă maiă beneficiaz ă deă oă alt ă
prescrip ieămedical ăpentruăperioadaăacoperit ăcuămedicamentele eliberate suplimentar, 
cuăexcep iaăsitua ieiăprev zuteălaăalin.ă(2). 
    (4)ă Pentruă persoaneleă prev zuteă înă legileă speciale,ă careă beneficiaz ă deă gratuitateă
suportat ă dină Fond,ă înă condi iileă legii,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă suport ă integral 
contravaloareaămedicamenteloră ală c roră pre ă peă unitateaă terapeutic ă esteămaiămică sauă
egalăcuăpre ulădeăreferin ,ăcorespunz toareămedicamentelorăcuprinseăînăsublisteleăpentruă
careăseăcalculeaz ăpre ădeăreferin ăpentruăformeăfarmaceuticeăasimilabile,ăcu respectarea 
prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor. 
#M2 
    (5)ăPeăacelaşiăformularădeăprescrip ieăseăpotăînscrieămedicamenteădinăsublisteădiferite.ă
Farmaciileă întocmescă ună borderouă centralizatoră cuă eviden ă distinct ă pentruă fiecareă
sublist ,ăînăcareăsuntăeviden iateădistinct: 
    a)ă medicamenteleă corespunz toareă DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice 
aprobateă prină comisiileă deă exper iă aiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă pentruă
careămediculăutilizeaz ăformulareădeăprescrip ieădistincte; 
    b) medicamentele prescrise de medicul de familie ca urmare a scrisorii medicale de la 
mediculă deă medicinaă muncii,ă pentruă careă mediculă utilizeaz ă formulareă deă prescrip ieă
distincte; 
    c)ămedicamenteleădinăre eteleăeliberateăpentruătitulariiădeăcardăeuropean; 
    d) medicamenteleădinăre eteleăeliberateăpentruăpacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaă
încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă
domeniulăs n t ii; 
    e)ămedicamenteleădinăre eteleăeliberateăpentruătitulariiădeăformulareăeuropene. 
    (5^1)ă Borderoulă centralizatoră prev zută laă alin.ă (5)ă nuă cuprindeă medicamenteleă
corespunz toareă DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-
volum-rezultată şiă niciă medicamenteleă corespunz toareă DCI-urilor din sublista B pentru 
pensionariiăcareăbeneficiaz ădeăprescrip iiă înăcondi iileăprev zuteă laăart. 144 alin. (3), în 
condi iileă prev zuteă înă norme,ă pentruă careă mediculă utilizeaz ă formulareă deă prescrip ieă
distincte,ăiarăfarmaciaăcompleteaz ăborderouriădistincte. 
    (5^2) Borderoulă centralizatoră pentruă medicamenteleă corespunz toareă DCI-urilor 
pentru care au fost încheiate contracte cost-volum,ă precumă şiă borderoulă centralizatoră
pentruămedicamenteleăcorespunz toareăDCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte 
cost-volum-rezultată cuprindă distinctă medicamenteleă pentruă fiecareă sublist ,ă cuă
eviden iereaă medicamenteloră dină re eteleă eliberateă pentruă titulariiă deă cardă european,ă
medicamenteloră dină re eteleă eliberateă pentruă pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă
încheiat acorduri, în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă
domeniulăs n t iiă şiămedicamentelorădină re eteleăeliberateăpentruă titulariiădeă formulareă
europene,ă precumă şiămedicamenteloră corespunz toareă DCI-urilor din sublista B pentru 



pensionarii care beneficiaz ă deă prescrip iiă înă condi iileă prev zuteă laă art. 144 alin. (3), 
dup ăcaz. 
#B 
    (6)ăCopiiiă cuăvârstaă cuprins ă întreă0ăşiă12ă luniăbeneficiaz ădeămedicamenteăgratuite,ă
f r ă plafonareă valoric ă şiă cantitativ .ă Valoareaă medicamenteloră prescriseă pentru 
tratamentulăafec iunilorăcopiilorăcuăvârstaăcuprins ăîntreă0ăşiă12ăluniăseăsuport ădinăFond,ă
conform prevederilor legale în vigoare. 
#M2 
    (7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în 
afec iuniăacute,ădeăpân ălaă8 - 10ăzileăînăafec iuniăsubacuteăşiădeăpân ălaă30ă- 31 de zile 
pentruă bolnaviiă cuă afec iuniă cronice.ă Pentruă bolnaviiă cuă boliă croniceă stabilizateă şiă cuă
schem ă terapeutic ă stabil ,ă mediciiă deă familie/mediciiă deă specialitateă dină specialit ileă
cliniceă afla i înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă potă prescrieă
medicamenteăpentruăoăperioad ădeăpân ă laă90/91/92ădeăzile,ăperioadaăfiindăstabilit ădeă
comunăacordădeămediculă prescriptoră şiă cuăasiguratulă beneficiară ală prescrip ieiămedicale.ă
Asigura iiă respectiviă nuă maiă beneficiaz ă deă oă alt ă prescrip ieă medical ă pentruă boalaă
cronic ă respectiv ă pentruă perioadaă acoperit ă deă prescrip iaă medical .ă Perioadaă pentruă
care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-
rezultatăesteădeăpân ălaă30ă- 31 zile. 
#B 
    ART. 146 
    (1)ăMedicamenteleăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăpentruătratamentulăînăambulatoriuă
seă acord ă peă baz ă deă prescrip ieă medical ă eliberat ă deă mediciiă careă suntă înă rela iiă
contractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 
#M1 
    (2)ă Pentruă eleviiă şiă studen iiă careă urmeaz ă oă form ă deă înv mântă înă alt ă localitateă
decâtă ceaă deă reşedin ,ă înă cază deă urgen ă medical ,ă mediculă dină cabinetulă şcolară sauă
studen escăpoateăprescrieămedicamenteănumaiăpentruăafec iuniăacute, pentru maximum 7 
zile.ă Mediciiă respectiviă auă obliga iaă s ă transmit ă prină scrisoareă medical ă mediculuiă deă
familieă laă careă esteă înscrisă elevulă sauă studentulă diagnosticulă şiă tratamentulă prescris;ă
scrisoareaămedical ăvaăfiăunădocumentătipizatăcareăseăîntocmeşteăînădou ăexemplare,ădină
careăunăexemplarăr mâneălaămedic,ăiarăunăexemplarăesteăexpediatămediculuiădeăfamilie,ă
directă sauă prină intermediulă asiguratului.ă Mediciiă dentiştiă dină cabineteleă stomatologiceă
şcolareă şiă studen eştiă potă prescrieă medicamenteă numaiă pentruă afec iuniă acute,ă pentruă
maximumă7ăzile.ăMediciiădinăc mineleădeăb trâniăpotăprescrieămedicamenteănumaiăpentruă
maximumă7ăzile,ăpentruăbolnaviiănedeplasabiliăsauăcuăafec iuniăacuteădinăacesteăinstitu ii,ă
dac ă nuă suntă înscrişiă înă listaă unuiămedică de familie.ăMediciiă dină institu iileă deă asisten ă
social ă pentruă persoaneă adulteă cuă handicapă aflateă înă coordonareaă Autorit iiă Na ionaleă
pentruăPersoaneleăcuăDizabilit iăpotăprescrieămedicamenteănumaiăpentruămaximumă7ăzileă
pentru bolnavii nedeplasabili sau cuăafec iuniăacuteădinăacesteăinstitu ii,ăînăsitua iaăînăcareă
persoaneleă institu ionalizateă nuă suntă înscriseă înă listaă unuiămedică deă familie.ăMediciiă dină
unit ileăşiăcompartimenteleădeăprimireăaăurgen elorădinăcadrulăspitalelorăceăsuntăfinan ateă
din bugetulă deă stată potă prescrieă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentulă ambulatoriuă numaiă pentruă afec iuniă acute,ă pentruămaximumă7ă zile.ăMediciiă
careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă dispensareă TBC,ă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă
respectiv centre deăs n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ăcabineteădeăplanificareă
familial ,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeă
asigur riă deă s n tate,ă careă seă afl ă înă structuraă spitaluluiă caă unit iă f r ă personalitate 
juridic ,ă potă prescrieă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă
ambulatoriu,ă corespunz torăDCI-uriloră prev zuteă înă Hot râreaăGuvernuluiă nr.ă 720/2008 
pentruă aprobareaă Listeiă cuprinzândă denumirileă comuneă interna ionaleă corespunz toareă
medicamentelorădeăcareăbeneficiaz ăasigura ii,ăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăpeăbaz ă
deă prescrip ieă medical ,ă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă precumă şiă
denumirileă comuneă interna ionaleă corespunz toareă medicamenteloră careă seă acord ă înă
cadrul programeloră na ionaleă deă s n tate,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare;ă
perioadeleă pentruă careă potă prescrieămedicamenteă suntă celeă prev zuteă laă art. 145 alin. 
(7).ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă conven iiă cuă medicii/mediciiă dentiştiă dină



cabineteleăşcolareăşiăstuden eşti,ămediciiădinăc mineleădeăb trâni,ămediciiădină institu iileă
aflateă înăcoordonareaăAutorit iiăNa ionaleăpentruăPersoaneleăcuăDizabilit i,ă cuăunit ileă
sanitareăpentruămediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînădispensareăTBC, laboratoare de 
s n tateă mintal ,ă respectivă centreă deă s n tateă mintal ă şiă sta ionară deă ziă psihiatrie,ă
cabineteădeăplanificareăfamilial ,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ă înărela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă careă seă afl ă în structura spitalului ca 
unit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăşiăcuămediciiădinăunit ileăşiăcompartimenteleădeăprimireă
aă urgen eloră dină cadrulă spitaleloră ceă suntă finan ateă dină bugetulă deă stat,ă înă vedereaă
recunoaşteriiă prescrip iiloră medicaleă pentruă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ăeliberateădeăc treăaceştia.ăModelulăconven ieiăesteăcelăprev zutăînănorme.ăPrină
medici/mediciă dentiştiă dină cabineteleă şcolareă şiă studen eştiă seă în elegeă mediciiă dină
cabineteleămedicaleăşiăstomatologiceădinăşcoliăşiăunit iădeăînv mântăsuperior,ăfinan ateă
de la bugetul de stat. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Sanc iuni,ăcondi iiădeăreziliere,ăsuspendareăşiăîncetareăaăcontractelor 
 
#M1 
    ART. 147 
    (1)ă Înă cazulă înă careă seă constat ă nerespectareaă deă c treă oă farmacie/oficin ă local ă deă
distribu ie,ă înămodănejustificat,ă aăprogramuluiă deă lucruă comunicată caseiă deăasigur riă deă
s n tateăşiăprev zutăînăcontract,ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
#B 
    a) la prima constatare, diminuarea cu 5% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au 
înregistratăacesteăsitua ii; 
    b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au 
înregistratăacesteăsitua ii; 
    c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au 
înregistratăacesteăsitua ii. 
#M2 
    (2)ă Înă cazulă înă careă seă constat ă nerespectareaă deă c treă oă farmacie/oficin ă local ă deă
distribu ieăaăobliga iilorăprev zuteălaăart. 141 lit. a) - f), h), j) - x), z) - ab),ăae)ăşiăag)ăseă
aplic ăurm toareleăsanc iuni: 
#B 
    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au 
înregistratăacesteăsitua ii; 
    c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au 
înregistratăacesteăsitua ii. 
    Pentruănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart. 141 lit.ăb)ănuăseăaplic ădiminu riăaleă
sumei cuvenite pentru luna în care s-a înregistrată aceast ă situa ie,ă dac ă vinaă nuă esteă
exclusivă aă farmaciei,ă faptă adusă laă cunoştin aă caseiă deă asigur riă deă s n tateă printr-o 
declara ieăscris . 
    (3)ăRe inereaă sumeiă potrivită alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă faceă dinăprimaăplat ă ceă urmeaz ă aă fiă
efectuat ,ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate. 
    (4)ăRecuperareaăsumeiăpotrivităprevederilorăalin.ă (1)ăşiă (2)ăseă faceăprinăplat ădirect ă
sauăexecutareăsilit ,ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasa de 
asigur riădeăs n tate. 
    (5)ăSumeleăîncasateălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1)ăşiă
(2)ăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
    ART. 148 
    (1) Contractul de furnizare de medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentulă ambulatoriuă seă reziliaz ă deă plină dreptă printr-oă notificareă scris ă aă caseiă deă
asigur riădeăs n tate,ă înă termenădeămaximumă5ăzileă calendaristiceădeă laădataăaprob riiă
acesteiăm suri,ăcaăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 



    a)ă dac ă farmaciaă evaluat ă nuă începeă activitateaă înă termenă deă celă multă 30ă deă zileă
calendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractului; 
    b)ădac ,ădinămotiveăimputabileăfarmacieiăevaluate,ăaceastaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeă
o perioad ămaiămareădeă30ădeăzileăcalendaristice; 
    c)ă înă cazulă expir riiă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă retragereaă deă c treă
organeleăînădreptăaăautoriza ieiădeăfunc ionare; 
    d) la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocareaădeăc treăorganeleă
în drept a dovezii de evaluare a farmaciei; 
    e)ă dac ă farmaciaă evaluat ă înlocuieşteă medicamenteleă şi/sauă materialeleă sanitareă
neeliberateădinăprescrip iaămedical ăcuăoriceăalteămedicamenteăsauăproduseădinăfarmacie; 
#M1 
    f) odat ăcuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaăm surilorăprev zuteălaăart. 147 alin. (1); 
pentruă societ ileă farmaceuticeă înă cadrulă c roraă func ioneaz ămaiămulteă farmacii/oficineă
localeă deă distribu ie,ă odat ă cuă primaă constatare,ă dup ă aplicareaă laă nivelulă societ ii a 
m surilorăprev zuteă laăart. 147 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de 
c treă fiecareă farmacie/oficin ă local ă deă distribu ieă dină structuraă societ iiă farmaceutice;ă
dac ă laă nivelulă societ iiă seă aplic ă m surileă prev zuteă laă art. 147 alin. (1) pentru 
nerespectareaă programuluiă deă lucruă deă c treă aceeaşiă farmacie/aceeaşiă oficin ă local ă deă
distribu ieă dină structuraă sa,ă laă primaă constatareă reziliereaă contractuluiă opereaz ă numaiă
pentruă farmacia/oficinaă local ădeădistribu ieă laăcareăseă înregistreaz ăacesteăsitua iiăşiăseă
modific ăcorespunz torăcontractul; 
#B 
    g)ăînăcazulănerespect riiătermenelorădeădepunereăaăfacturiloră înso iteădeăborderouriăşiă
prescrip iiămedicaleăprivindăeliberareaădeămedicamenteăconformăcontractului,ă înăvedereaă
decont riiă de c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă oă perioad ă deă dou ă luniă
consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; 
    h)ăodat ăcuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaăm surilorăprev zuteălaăart. 147 alin. (2); 
pentru nerespectarea obliga ieiăprev zuteă laăart. 141 lit.ăb)ănuăseăreziliaz ăcontractulă înă
situa iaă înă careă vinaă nuă esteă exclusivă aă farmaciei,ă faptă adusă laă cunoştin aă caseiă deă
asigur riădeăs n tateădeăc treăaceastaăprintr-oădeclara ieăscris ; 
    i) în cazul refuzului furnizorilor deăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şiă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tateă acteleă deă
eviden ă financiar-contabil ă aă medicamenteloră şi/sauă materialeloră sanitareă eliberateă
conform contractelor încheiate şiădocumenteleă justificativeăprivindăsumeleădecontateădină
Fond,ă precumă şiă documenteleă medicaleă şiă administrativeă existenteă laă nivelulă entit iiă
controlateăşiănecesareăactuluiădeăcontrol; 
    j)ălaăprimaăconstatareăînăcazulănerespect riiăobliga ieiăprev zute la art. 141 lit. ac). 
#M1 
    (2)ă Pentruă societ ileă farmaceuticeă înă cadrulă c roraă func ioneaz ă maiă multeă
farmacii/oficineălocaleădeădistribu ie,ăcondi iileădeăreziliereăaăcontractelorăprev zuteălaăart. 
148 alin.ă(1)ălit.ăf),ăg),ăh)ăşiăj)ă- pentru nerespectarea prevederilor art. 141 lit. f), g), r), 
),ă v)ă şiă ac)ă - seăaplic ă laănivelă deă societate;ă restulă condi iiloră deă reziliereăprev zuteă laă
alin.ă (1)ă seă aplic ă corespunz toră pentruă fiecareă dintreă farmaciile/oficineleă localeă deă
distribu ieă laă careă seă înregistreaz ă acesteă situa ii,ă prină excludereaă loră dină contractă şiă
modificareaăcontractuluiăînămodăcorespunz tor. 
#B 
    ART. 149 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentulăambulatoriuăseăsuspend ăcuădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleă
situa ii: 
    a)ăîncetareaăvalabilit iiăsauărevocareaădeăc treăautorit ileăcompetenteăaăoric ruiăactă
dintreădocumenteleăprev zuteălaăart. 140 alin. (1) lit. a) - d)ăşiănerespectareaăobliga ieiă
prev zuteă laă art. 141 lit.ă y),ă cuă condi iaă caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră
întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz ă pentruă oă perioad ă deă
maximumă30ădeăzileălucr toareădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 



    b)ă înăcazurileădeă for ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă laă
încetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaă
termen a contractului; 
    c)ă laăsolicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motiveă obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiăactivit iiă furnizoruluiăpeăoăperioad ă limitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeă
documente justificative; 
    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă medicamenteă aă termeneloră deă plat ă aă
contribu ieiă laă Fondă deă laă dataă constat riiă acestuiă faptă deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateădeăc treăacesteaălaăfurnizoriăpân ălaădataălaă
careăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaăziăoriăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ă
suspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeă
s n tateăaăefectuatăultimaăplat ăc treăfurnizor. 
#M1 
    (2)ăPrevederileăreferitoareălaăcondi iileădeăsuspendareăseăaplic ăsociet iiăfarmaceuticeă
sauăfarmaciilor,ărespectivăoficinelorălocaleădeădistribu ie,ădup ăcaz. 
#B 
    ART. 150 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentulăambulatoriuăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădrept,ălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1) furnizorul de medicamenteă seămut ă dină razaă administrativ-teritorial ă aă caseiă deă
asigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de 
medicamente; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    b) din motive imputabile furnizorului prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegalăalăfarmacieiăsauă
ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ă şiă motivat ,ă înă careă seă vaă
precizaătemeiulălegal,ăcuă30ădeăzileăcalendaristiceăanterioareădateiădeă laăcareăseădoreşteă
încetarea contractului; 
    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală casei de 
asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ă privindă expirareaă termenuluiă deă
suspendareă aă contractuluiă înă condi iileă art. 149 alin.ă (1)ă lit.ă a),ă cuă excep iaă revoc riiă
dovezii de evaluare a furnizorului. 
#M1 
    (2) Prevederile referitoare la condi iileădeăîncetareăseăaplic ăsociet iiăfarmaceuticeăsauă
farmaciilor,ărespectivăoficinelorălocaleădeădistribu ie,ădup ăcaz. 
 
#B 
    CAPITOLUL XI 
    Dispozitiveămedicaleădestinateă recuper riiăunorădeficien eăorganiceă sauă func ionaleă înă
ambulatoriu 
 
    SEC IUNEAă1 
    Condi iiădeăeligibilitate 
 
    ART. 151 
    Dispozitiveleămedicaleăseăacord ,ăpentruăoăperioad ădeterminat ăoriănedeterminat ,ădeă
c treăfurnizoriiădeădispozitiveămedicaleăcare,ă înăvedereaă intr riiă înărela iiăcontractualeăcuă
casele de asigur riădeăs n tate,ătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăs ăfieăaviza iădeăMinisterulăS n t ii,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    b)ăs ăfieăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ă s ă depun ,ă înă vedereaă încheierii contractului, toate documentele necesare la 
termenele stabilite pentru contractare. 
 



    SEC IUNEAăaă2-a 
    Documentele necesare încheierii contractului 
 
    ART. 152 
    (1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se încheie între furnizorul de 
dispozitive medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul legal sau împuternicitul legal al 
acestuia,ădup ăcaz,ăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăpeăbazaăurm toarelorădocumente: 
    a)ăcertificatulădeăînregistrareăcuăcodăunicădeăînregistrareăşiăcertificatul de înscriere de 
men iuniă cuă eviden iereaă reprezentantuluiă legală şiă aă coduriloră CAENă pentruă toateă
categoriileădeăactivit iăpentruăcareăseăsolicit ăintrareaăînăcontractăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tate,ădac ăesteăcazul,ăsauăactulădeăînfiin areăconformăprevederilor legale în vigoare; 
    b)ăcontulădeschisălaăTrezoreriaăStatului/banc ; 
    c)ă dovadaă deă evaluare,ă pentruă sediulă socială lucrativă şiă pentruă puncteleă deă lucru,ă
valabil ă laă dataă încheieriiă contractului,ă cuă obliga iaă furnizoruluiă deă aă oă reînnoiă peă toat ă
perioadaăderul riiăcontractului; 
    d) certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de 
Ministerulă S n t ii,ă şi/sauă declara ia/declara iileă deă conformitateă CE,ă emis /emiseă deă
produc toră- traduseădeăunătraduc torăautorizat,ădup ăcaz; 
    e)ăavizulădeăfunc ionareăemis,ădup ăcaz,ădeăMinisterulăS n t ii; 
    f)ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ăvalabil ă
laădataă încheieriiă contractului,ă cuăobliga iaă furnizoruluiădeăaăoă reînnoi peă toat ăperioadaă
derul riiăcontractului; 
    g)ă listaă pre uriloră deă vânzareă cuă am nuntulă şi/sauă aă sumeloră deă închiriereă pentruă
dispozitiveleăprev zuteăînăcontractulădeăfurnizareădeădispozitiveămedicaleăîncheiatăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tate; 
    h) dovadaă pl iiă laă ziă aă contribu ieiă laă Fondă pentruă asigur riă socialeă deă s n tate,ă
precumă şiă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza iiă pentruă ceiă careă auă aceast ă
obliga ieă legal ,ă efectuat ă conformă prevederiloră legaleă înă vigoareă şiă careă trebuieă
prezentat  caseiă deă asigur riă deă s n tateă pân ă celă târziuă înă ultimaă ziă aă perioadeiă deă
contractareăcomunicat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    i)ă cerere/solicitareă pentruă intrareaă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 
    j)ă dovadaă asigur rii deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă
medico-sanitarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiă
careă urmeaz ă s ă fieă înregistrată înă contractă şiă s ă func ionezeă subă inciden aă acestuia,ă
valabil ă laă dataă încheieriiă contractului;ă furnizorulă areă obliga iaă deă aă func ionaă cuă
personalulă asigurată pentruă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală peă toat ă perioadaă
derul riiăcontractului; 
    k) programul de lucru: 
    1. sediul social lucrativ; 
    2. punctul de lucru; 
    l) copie de pe actul constitutiv; 
    m)ăîmputernicireălegalizat ăpentruăpersoanaădesemnat ăcaăîmputernicitălegalăînărela iaă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ădup ăcaz; 
    n) copie de pe buletin/cartea de identitate al/a reprezentantului legal/împuternicitului 
furnizoruluiăşiădateleădeăcontactăaleăacestuia. 
#M1 
    (2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate 
pentru conformitate prină sintagmaă "conformă cuă originalul"ă şiă prină semn turaă
reprezentantuluiă legal,ă peă fiecareă pagin ;ă acesteă documenteă seă transmită şiă înă formată
electronică asumateă prină semn turaă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legală ală
furnizorului. Reprezentantul legal ală furnizoruluiă r spundeă deă realitateaă şiă exactitateaă
documentelor necesare încheierii contractelor. 
    (3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 
furnizoruluiă existenteă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă nuă vor mai fi 
depuse/transmiseălaăîncheiereaăcontractelor,ăcuăexcep iaădocumentelorămodificateăsauăcuă
perioad ădeăvalabilitateăexpirat . 



 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Drepturileăşiăobliga iileăfurnizorilorădeădispozitiveămedicale 
 
    ART. 153 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă dispozitiveă
medicaleăevalua iăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă respecteă prevederileă legaleă privindă condi iileă deă introducereă peă pia ,ă deă
comercializareăşiădeăpunereăînăfunc iuneăaădispozitivelor medicale; 
    b)ă s ă livrezeă dispozitivulă medicală înă conformitateă cuă recomandareaă mediculuiă şiă s ă
asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale în vigoare, 
înăcazulădispozitivelorămedicaleăcareănecesit ăservice; 
    c)ă s ă livrezeă dispozitiveleămedicaleă şiă s ă desf şoareă activit iă deă protezareă numaiă laă
sediulă socială lucrativă sauă laă punctul/puncteleă deă lucruă pentruă careă de ină dovadaă deă
evaluare; 
    d)ăs ăverificeă laă livrare,ădup ăcaz,ăadaptabilitateaăşiăbunaăfunc ionare a dispozitivului 
medical; 
    e)ăs ălivrezeădispozitivulămedicalăcomandatălaătermenulăspecificatăînănotaădeăcomand ,ă
astfelă încâtădateleăavuteă înăvedereădeăc treămediculăspecialistă laăemitereaă recomand riiă
medicaleă s ă nuă sufereămodific ri,ă înă condi iileă înă careă asiguratulă respect ă programareaă
pentruăprob ăşiăpredareaădispozitivuluiămedicalălaăcomand ; 
    f)ă s ă transmit ă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă înă vedereaă calcul riiă
pre uriloră deă referin ă şiă aă sumeloră deă închiriere,ă pre urileă deă vânzareă cuă am nuntulă şiă
sumeleă deă închiriereă aleă dispozitiveloră medicale,ă careă trebuieă s ă fieă aceleaşiă cuă celeă
prev zuteă laă art. 152 alin.ă (1)ă lit.ă g),ă înso iteă deă certificateleă deă înregistrareă aă
dispozitiveloră medicaleă emiseă deă Ministerulă S n t iiă şi/sauă deă declara iileă deă
conformitateăCEăemiseădeăproduc tori,ădup ăcaz; 
    g)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura i,ă
precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă
transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
#M1 
    h)ă s ă întocmeasc ă şiă s ă depun ă laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă pân ă laă dataă
prev zut ă înă contractulă deă furnizareă deă dispozitiveă medicale,ă facturileă înso iteă deă
documenteleă necesareă înă vedereaă decont riiă dispozitiveloră medicaleă înă ambulatoriu,ă
conformă şiă înă condi iileă stabiliteă prină norme.ă Cheltuielileă cuă transportulă dispozitivuluiă
medicală laădomiciliulă asiguratuluiănuă seădeconteaz ădeă caseleădeăasigur riă deă s n tate;ă
împuternicitul legal al asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, administrator, 
angajatăsauăpersoan ăcareă îşiădesf şoar ăactivitateaă într-oă form ă legal ădeăexercitare a 
profesiei la furnizorul de dispozitive medicale ori la furnizorul de servicii medicale la care 
îşiădesf şoar ăactivitateaămediculăprescriptor; 
#B 
    i)ăs ărespecteădreptulăasiguratuluiădeăaăalegeăfurnizorulădeădispozitiveămedicaleăînămodă
nediscriminatoriu; 
    j)ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă cazulă dispozitiveloră medicaleă laă
comand ,ă despreă primireaă deciziiloră deă aprobare,ă înă termenă deă maximumă 10ă zileă
lucr toareădeălaădataăprimiriiăacestora; 
    k)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseă
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă furnizoriiă
suntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor.ăÎncepândă
cuă dataă implement riiă sistemuluiă deă raportareă înă timpă real,ă acestaă vaă fiă utilizată deă
furnizoriiădeădispozitiveămedicaleăevalua iăpentruăîndeplinireaăacesteiăobliga ii; 
    l)ăs ăanun eăcasaăde asigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileă
care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, în 
maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă
permanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 



    m)ă s ă respecteă toateă prevederileă legaleă înă vigoareă privindă certificareaă dispozitiveloră
medicale,ă prezentândă înă acestă sensă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă încheieă
contract documentele justificative; 
    n)ăs ăreînnoiasc ,ăpeătoat ăperioadaădeăderulareăaăcontractului,ădovadaădeăevaluareăaă
furnizoruluiăşiădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăpentruăfurnizoră- atât pentru sediul 
socialălucrativ,ăcâtăşiăpentruăpuncteleădeălucru,ăprecumăşiădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulămedico-sanitarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaă
la furnizor într-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ăfieăînregistratăînăcontractăşiă
s ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia; 
    o)ăs ăasigureăacordareaădispozitivelorămedicale,ăînăbazaăprescrip ieiămedicaleăeliberateă
deămediciiădeăspecialitateăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 
883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riă
socialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăasigure,ădup ăcaz,ăacordareaădispozitivelorămedicale,ă
înă bazaă prescrip ieiă medicaleă eliberateă deă mediciiă deă specialitateă afla iă înă rela ieă
contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă
Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă
prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectivele documente 
interna ionale; 
    p)ă s ă întocmeasc ă eviden eă distincteă pentruă dispozitiveleă medicaleă acordateă şiă
decontateă dină bugetulă Fonduluiă pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiari ai 
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliului,ă şiă s ă raportezeă lunar/trimestrială înă vedereaă
decont riiăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela iiăcontractuale facturile, 
înso iteădeăcopiiăaleădocumentelorăcareăauădeschisădreptulălaădispozitiveămedicaleăşi,ădup ă
caz,ă deă documenteleă justificative/documenteleă înso itoare,ă laă pre urileă deă
referin /sumeleădeăînchiriereăstabiliteăpentruăcet eniiăromâniăasigura i; 
    q)ă s ă întocmeasc ă eviden eă distincteă pentruă dispozitiveleă medicaleă acordateă şiă
decontateă dină bugetulă Fonduluiă pentruă pacien iiă dină stateleă cuă careăRomâniaă aă încheiată
acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniul 
s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă acordateă peă teritoriulă
României,ăşiăs ăraportezeă lunar/trimestrială înăvedereaădecont riiăcaselorădeăasigur riădeă
s n tateă cuă careă seă afl ă înă rela ieă contractual ă facturile,ă înso iteă de copii ale 
documenteloră careă auă deschisă dreptulă laă dispozitiveă medicaleă şi,ă dup ă caz,ă deă
documenteleă justificative/documenteleă înso itoare,ă laă pre urileă deă referin /sumeleă deă
închiriereăstabiliteăpentruăcet eniiăromâniăasigura i; 
#M1 
    r)ăs ăsolicite,ăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeă
s n tate,ă acestă document/adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin a înlocuitoareăpentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă eliber riiă dispozitiveloră medicale,ă cuă excep iaă situa iiloră
prev zuteăînănorme;ădispozitiveleămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiă
decâtăceleămen ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riă
deăs n tate; 
    s)ă s ăanun eă înă termenădeă5ăzileă lucr toareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuă careăaă
încheiată contractă recuperareaă deă laă asigurată aă dispozitivuluiămedicală dup ă perioadaă deă
închiriere la termen/înainte de termen; 
    ş)ăs ă foloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
dinăplatformaă informatic ăaăasigur rilorădeă s n tate;ă înăsitua iiă justificateă înăcareănuăseă
poateă realizaă comunica iaă cuă sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; 
asumarea dispozitiveloră medicaleă eliberateă seă faceă prină semn tur ă electronic ă extins ă
potrivitădispozi iilorăLegii nr. 455/2001,ărepublicat . 



    Dispozitivele medicale eliberate off-lineă seă transmită înă platformaă informatic ă aă
asigur riloră deă s n tateă înă maximumă 72ă deă oreă deă laă momentulă eliber rii,ă pentruă
dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea. Dispozitivele medicale din 
pachetulă deă baz ă eliberateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă
deconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederileăsuntăvalabileă
şiă înăsitua iileă înăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ă luniădeă laă
dataă emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă
conştiin /adeverin aă înlocuitoare pentruăceiăc roraă liăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicată
sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul 
înăvedereaăeliber riiădispozitivelor medicale. 
#B 
    ART. 154 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă dispozitiveă
medicaleăauăurm toareleădrepturi: 
    a)ă s ă primeasc ă deă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă contravaloareaă dispozitiveloră
medicaleăfurnizate,ăconformăfacturilorăemiseăşiădocumentelorăînso itoare,ăinclusivăsumeleă
deă închiriere,ă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă dataă valid riiă documenteloră necesară aă fiă
depuseă înă vedereaă decont rii.ă Validareaă documenteloră deă c treă caseleă deă asigur riă de 
s n tateăseăfaceăînătermenădeă10ăzileălucr toareădeălaădataădepuneriiăacestora; 
    b)ă s ă fieă informa iă oriă deă câteă oriă esteă nevoieă asupraă modalit iiă deă încheiereă aă
contractelor de furnizare a dispozitivelor medicale, prin publicare pe pagina web a caselor 
deăasigur riădeăs n tate; 
    c)ăs ăîncasezeăcontribu ieăpersonal ădeălaăasigura i,ăînăcondi iileăprev zuteăînănorme. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Obliga iileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 155 
    Înă rela iileă contractualeă cuă furnizoriiă deă dispozitiveă medicale,ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteăcuăfurnizoriiădeădispozitiveămedicaleăautoriza iăşiăevalua i,ăastfelă
încâtăs ăseăasigureăpunereaăînăaplicareăaăprevederilorăprezentuluiăcontract-cadru, şiăs ăseă
fac ăpublic ăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ă
inclusiv pe site-ulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ălista,ăînăordineăalfabetic ,ăaăacestora,ăcuă
indicareaă dateloră deă contactă pentruă sediulă socială lucrativă şiă punctul de lucru, pentru 
informareaă asiguratului;ă s ă actualizezeă toateă modific rileă f cuteă laă contracteă prină acteă
adi ionale,ăpeăperioadaăderul riiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiă
deăasigur riădeăs n tateăaălisteiăacestoraăşiăaădatelor de contact, în termen de maximum 
5ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăactelorăadi ionale; 
    b)ăs ăinformezeăînăprealabilăîntr-unănum rădeăzileăsimilarăceluiăprev zutălaăart. 10 alin. 
(1)ă dină hot râreă furnizoriiă deă dispozitiveă medicaleă asupraă condi iiloră deă contractare,ă
precumă şiă înă cazulă modific riloră ap ruteă ulterioră caă urmareă aă modific riiă acteloră
normative,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprină
e-mailălaăadreseleăcomunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeă
acteleă normative;ă s ă informezeă furnizoriiă deă dispozitiveă medicaleă cuă privireă laă
documenteleăcomunitareăînăvigoare,ăprecumăşiădespreăacordurile,ăîn elegerile,ăconven iileă
sauă protocoaleleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă prină intermediulă
paginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    c)ă s ă emit ă deciziiă privindă aprobareaă procur rii/închirieriiă dispozitivuluiă medical,ă
conformă prevederiloră legaleă şiă înă limitaă bugetuluiă aprobat;ă modelulă decizieiă pentruă
aprobareaăprocur rii/închirieriiădeădispozitiveămedicaleăesteăprev zutăînănorme; 
    d)ă s ă precizezeă înă deciziaă deă procurare/închiriereă aă dispozitivuluiă medicală pre ulă deă
referin /sumaădeăînchiriereăsuportat/suportat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateădinăFond 
pentruă dispozitivulămedicală şiă s ă specificeă peă versoulă deciziei,ă înă ordineă alfabetic ,ă listaă
furnizorilorădeădispozitiveămedicaleăcareăfurnizeaz ădispozitivulămedicalăaprobatăînădecizie,ă



cuăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăseăafl ăînărela iiăcontractuale, cu indicarea datelor 
deăcontactăpentruăsediulăsocialălucrativăşiăpunctulădeălucruăpentruăinformareaăasiguratului; 
    e)ăs ărespecteădreptulăasiguratuluiădeăa-şiăalegeăfurnizorulădeădispozitiveămedicale; 
    f)ă s ă efectuezeă decontareaă dispozitiveloră medicaleă pentruă careă auă fostă validateă
documenteleă justificative,ă peă bazaă facturiloră emiseă deă c treă furnizoră şiă aă documenteloră
obligatoriiăcareăleă înso esc.ăValidareaădocumentelorăjustificativeăseăefectueaz ăînă termen 
deă10ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiădocumentelor; 
    g)ăs ăverificeădac ăemitentulăprescrip ieiămedicaleăseăafl ă înă rela iiăcontractualeăcuăoă
cas ădeăasigur riădeăs n tate.ăPrinăemitentăseăîn elegeăfurnizorulădeăserviciiămedicale,ăşiă
nu cel de dispozitive medicale; 
    h)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudineă
furnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaăr spundere; 
    i)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare 
furnizoriloră deă dispozitiveă medicaleă sau,ă dup ă caz,ă s ă comuniceă acestoraă noteleă deă
constatareă întocmiteă înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă
controlului; în cazulă înăcareăcontrolulăesteăefectuatădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ă
zile calendaristiceă deă laă dataă primiriiă raportuluiă deă controlă deă laă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tateălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    j)ăs ăpubliceăpeăpaginaăwebăproprieăfondulăanualăalocatălaănivelulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăcuădestina iaădispozitiveămedicaleăînăambulatoriu,ăprecumăşiăoriceămodificareăaă
acestuia pe parcursul anului; 
    k)ăs ăactualizezeătoateămodific rileăf cuteălaăcontracteăprinăacteăadi ionale,ăpeăperioadaă
derul riiă contractelor,ă prină afişareă peă paginaă webă şiă laă sediulă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăaălisteiăacestoraăşiăaădatelorădeăcontact,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareă
deălaădataăîncheieriiăactelorăadi ionale. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Decontarea dispozitivelor medicale 
 
    ART. 156 
    Sumaămaxim ă careă seă suport ă deă casele deă asigur riă deă s n tateă dină Fondă pentruă
fiecareădispozitivămedicalăsauătipădeădispozitivămedicalăesteăpre ulădeăreferin ăori,ădup ă
caz,ă sumaă deă închiriere.ă Pre ulă deă referin ă şiă sumaă deă închiriereă seă stabilescă conformă
uneiămetodologiiăcareăseăaprob ăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tate.ăPre urileădeă referin ă şiă sumeleădeă închiriereăaplicabileăpentruăaniiă 2014ă - 
2015ă suntă celeă prev zuteă înă Ordinul preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă nr.ă 188/2013ă pentruă aprobareaă metodologieiă deă stabilireă aă pre uriloră deă
referin ăşiăaăsumelorădeăînchiriereăcorespunz toareăcategoriilorăşiătipurilorădeădispozitiveă
medicaleădestinateărecuper riiăunorădeficien eăorganiceăsauăfunc ionaleăînăambulatoriu,ăînă
cadrul sistemului deăasigur riăsocialeădeăs n tate.ăDispozitiveleămedicaleăcareăseăacord ă
pentruă oă perioad ă determinat ,ă prină închiriere,ă seă stabilescă prină norme.ă Sumaă deă
închiriereă esteă sumaă peă careă oă deconteaz ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă
dispozitivele acordate pentruăoăperioad ădeterminat . 
    ART. 157 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă integrală pre ulă deă vânzareă cuă
am nuntulăalădispozitivuluiămedical,ădac ăacestaăesteămaiămicădecâtăpre ulădeăreferin .ă
Dac ăpre ulădeăvânzareăcuăam nuntulăalădispozitivuluiămedicalăesteămaiămareădecâtăpre ulă
deăreferin ,ădiferen aăseăsuport ădeăasiguratăprinăcontribu ieăpersonal ăşiăseăachit ădirectă
furnizorului,ăcareăelibereaz ăchitan ăsauăbonăfiscalăori,ălaăcerereaăasiguratului,ăşiăfactur . 
    (2) Casele de asigur riă deă s n tateă deconteaz ă integrală sumaă deă închiriereă aă
dispozitivuluiă medical,ă dac ă aceastaă esteă maiă mic ă decâtă sumaă deă închiriereă stabilit ă
conformămetodologieiăaprobateăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tate.ăDac ăsuma de închiriere a dispozitivului medical este mai mare decât suma de 
închiriereă stabilit ă conformă metodologieiă aprobateă prină ordină ală preşedinteluiă Caseiă



Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă diferen aă seă suport ă deă asigurată prină contribu ieă
personal ă şiă seă achit ă directă furnizorului,ă careă elibereaz ă chitan ă sauă bonă fiscală ori,ă laă
cerereaăasiguratului,ăşiăfactur . 
    (3)ă Pentruă persoaneleă prev zuteă înă legiă speciale,ă careă beneficiaz ă deă gratuitateă dină
Fondă înă condi iileăprevederiloră legaleă înă vigoare,ă înă situa iaă înă careăpentruăunădispozitivă
medicalăpre urileădeăvânzareăcuăam nuntulăaleătuturorăfurnizorilorădeădispozitiveămedicaleă
afla iăînărela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăsuntămaiămariădecâtă
pre ulădeăreferin ăalăacestuiădispozitivămedical,ăcasaădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ă
contravaloareaădispozitivuluiămedicalălaăpre ulăcelămaiămicădeăvânzareăcuăam nuntul.ăÎnă
situa iaă înă careă pentruă ună dispozitivă medicală pre urileă deă vânzareă cuă am nuntulă aleă
tuturor furnizorilor de dispozitiveămedicaleăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeă
asigur riă deă s n tateă suntămaiămiciă sauămaiămariă decâtă pre ulă deă referin ,ă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă deconteaz ă integrală pre ulă deă vânzareă cuă am nuntulă ală
dispozitivuluiămedicalădac ăacestaăesteămaiămicădecâtăpre ulădeăreferin ,ărespectivăpre ulă
deăreferin ,ădac ăpre ulădeăvânzareăcuăam nuntulăalădispozitivuluiămedicalăesteămaiămareă
decâtăpre ulădeăreferin . 
    (4)ă Pentruă persoaneleă prev zuteă înă legiă speciale,ă careă beneficiaz ă deă gratuitate din 
Fondă înă condi iileăprevederiloră legaleă înă vigoare,ă înă situa iaă înă careăpentruăunădispozitivă
medicală sumeleă deă închiriereă aleă tuturoră furnizoriloră deă dispozitiveă medicaleă afla iă înă
rela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăsunt mai mari decât suma 
deă închiriereă aă acestuiă dispozitivămedical,ă stabilit ă conformămetodologieiă aprobateă prină
ordină ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă casaă deă asigur riă deă
s n tateă deconteaz ă sumaă deă închiriereă ceaă maiă mic .ă Înă situa iaă înă careă pentruă ună
dispozitiv medical sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale 
afla iă înărela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăsuntămaiămiciăsauă
maiămariădecâtăsumaădeăînchiriereăstabilit ăconform metodologiei aprobate prin ordin al 
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
deconteaz ă integrală sumaă deă închiriereă aă dispozitivuluiămedical,ă dac ă aceastaă esteămaiă
mic ă decâtă sumaă deă închiriereă stabilit ă conform metodologiei aprobate prin ordin al 
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă respectivă sumaă deă închiriereă
stabilit ă conformă metodologieiă aprobateă prină ordină ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tate,ădac ăsumaădeăînchiriere a dispozitivului medical este mai mare. 
    (5)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă par ială sumaă deă închiriereă aă
dispozitivuluiă medical,ă propor ională cuă num rulă deă zileă calendaristiceă deă utilizareă aă
dispozitivuluiămedicalădinălunaărespectiv . 
    ART. 158 
    (1)ă Pentruă încadrareaă înă fondulă aprobată pentruă acordareaă deă dispozitiveămedicaleă şiă
asigurareaă accesuluiă asigura iloră laă toateă categoriileă deă dispozitiveămedicale,ă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă vorăanalizaă lunarănum rulădeă cereri,ă respectiv num rulădeădeciziiă
privindă aprobareaă procur rii/închirieriiă dispozitivelorămedicaleă emiseă înă lunaă anterioar ,ă
alc tuind,ă dup ă caz,ă listeă deă prioritateă pentruă asigura i,ă peă categoriiă deă dispozitiveă
medicale. 
    (2)ăCriteriileădeăprioritate,ăprecumăşiăcele pentruăsolu ionareaălistelorădeăprioritateă ină
contă deă dataă înregistr riiă cereriloră laă casaă deă asigur riă deă s n tateă şiă deă nivelulă deă
urgen ,ăseăstabilescădeăc treăserviciulămedicalăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăavizulă
consiliuluiădeăadministra ie,ăseăaprob ăprinădecizieădeăc treăpreşedintele-director general 
şiăseăpublic ăpeăpaginaăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 
    ART. 159 
    (1)ăDispozitiveleămedicaleăseăacord ăînăbazaăprescrip ieiămedicaleăeliberateădeămediculă
de specialitate aflat în rela ieăcontractual ă cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ădirectă sauă
prină reprezentantulă legal,ă şiă aă cereriiă scriseă întocmiteă deă asigurat,ă deă c treă unulă dintreă
membriiădeăfamilie:ăp rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ,ădeăc treăoăpersoan ăîmputernicit ălegalăînă
acestă sensă deă c treă asigurată sauă deă c treă reprezentantulă legală ală asiguratului.ă
Împuternicitul legal al asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, administrator, 
angajatăsauăpersoan ăcareă îşiădesf şoar ăactivitateaă într-oă form ă legal ădeăexercitareăa 
profesiei la furnizorul de dispozitive medicale ori la furnizorul de servicii medicale la care 
îşiă desf şoar ă activitateaă mediculă prescriptor.ă Prescrip iaă medical ă vaă con ineă înă modă



obligatoriuă numeleă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă mediculă careă elibereaz ă
prescrip iaă medical ă seă afl ă înă rela ieă contractual ă şiă num rulă contractului.ă Prescrip iaă
medical ă vaă fiă întocmit ă înă limitaă competen eiă mediculuiă prescriptor.ă Cerereaă seă
înregistreaz ă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă aleă c reiă eviden eă seă afl ă asiguratul.ă
Mediculăsauăreprezentantulălegalăalămediculuiăreprezint ăfurnizorulădeăserviciiămedicale,ăşiă
nu cel de dispozitive medicale. 
    (2)ă Pentruă dispozitiveleă deă protezareă stomiiă şiă incontinen ă urinar ,ă cuă excep iaă
cateterului urinar, recomandareaă seă poateă faceă şiă deă c treămediculă deă familieă peă listaă
c ruiaăseăafl ăînscrisăasiguratul,ăaflatăînărela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riă
deă s n tateă undeă esteă înă eviden ă şiă asiguratul,ă înă bazaă scrisoriiă medicale,ă conformă
modeluluiă prev zută în norme,ă sauă aă biletuluiă deă ieşireă dină spitală transmiseă deă c treă
mediculă deă specialitateă aflată înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate.ă
Prescrip iaă medical ă vaă con ineă înă modă obligatoriuă înă acestă cază şiă numeleă caseiă deă
asigur riă deă s n tate cu care medicul de specialitate care a transmis scrisoarea 
medical /biletulădeăieşireădinăspitalăseăafl ăînărela ieăcontractual ăşiănum rulăcontractuluiă
încheiatădeăc treăacestaăsauăreprezentantulălegal. 
    (3) Modul de prescriere, procurare/închiriere şiădecontareăaădispozitivelorămedicaleăseă
stabileşteăprinănorme. 
    (4)ă Mediciiă deă specialitateă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate,ă careă prescriuă dispozitiveămedicaleă şiă îşiă desf şoar ă activitateaă înă cadrulă uneiă
unit iăsanitareăautorizateăşiăevaluate,ătrebuieăs ărespecteăprevederileăart. 383 alin. (1) 
lit.ă a)ă dină Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă rela iaă cuă
furnizorii de dispozitive medicale. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Sanc iuni,ă condi iiă deă reziliere,ă încetareă şiă suspendareă aă contracteloră deă furnizareă deă
dispozitive medicale 
 
#M1 
    ART. 160 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart. 153 lit. a) - 
e), g) - m), o) - q)ăşiăs)ăseăaplic ăurm toareleăm suri: 
#B 
    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au 
înregistratăacesteăsitua ii; 
    c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au 
înregistratăacesteăsitua ii. 
    (2)ăRe inereaăsumeiăpotrivităalin.ă(1)ăseăfaceădinăprimaăplat ăceăurmeaz ăaăfiăefectuat ,ă
pentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 
    (3)ă Recuperareaă sumeiă potrivită prevederiloră alin.ă (1)ă seă faceă prină plat ă direct ă sauă
executareă silit ,ă pentruă furnizoriiă careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tate. 
    (4) Sumele încasate la nivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1)ăseă
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 
    ART. 161 
    Contractulădeăfurnizareădeădispozitiveămedicaleăseăsuspend ăîncepândăcuădataălaăcareăaă
intervenit una dintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ăpentruăcazurileădeăfor ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ă
laăîncetareaăcazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiă
la termen a contractului; 
    b) la solicitareaăfurnizoruluiăsauălaăconstatareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruă
motiveă obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă
desf şur riiăactivit iiă furnizoruluiăpeăoăperioad ă limitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeă
documente justificative; 
    c)ănerespectareaădeăc treăfurnizoriăaătermenelorădeăplat ăaăcontribu ieiălaăFond,ădeălaă
dataă constat riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă caă urmareă aă controaleloră



efectuateădeăc treăacesteaălaăfurnizori,ăpân ălaădataălaăcareăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaă
ziăsauăpân ălaădataăajungeriiă laătermenăaăcontractului;ăsuspendareaăseăfaceădup ă30ădeă
zileăcalendaristiceădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăaăefectuatăultimaăplat ă
c treăfurnizor; 
    d) încetarea valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă
dintreădocumenteleăprev zuteă laăart. 152 alin. (1) lit. a) - c)ăşiănerespectareaăobliga ieiă
prev zuteă laă art. 153 lit.ă n),ă cuă condi iaă caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră
întreprinse pentruă actualizarea/dobândireaă acestuia;ă suspendareaă opereaz ă pentruă oă
perioad ă deă maximumă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă încet riiă
valabilit ii/retragerii/revoc riiăacestuia. 
    ART. 162 
    Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaz ă deă plină dreptă printr-o 
notificareă scris ă aă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă înă termenă deă maximumă 5ă zileă
calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiăm suriă caăurmareă aă constat riiă urm toareloră
situa ii: 
    a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristiceădeălaăretragereaădeăc treăorganeleă
înădreptăaăavizuluiădeăfunc ionareăaăfurnizoruluiădeădispozitiveămedicale; 
    b)ăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînă
drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
    c)ă furnizareaă deă dispozitiveă medicaleă pentruă careă furnizorulă nuă de ineă certificată deă
înregistrareă aă dispozitivuluiă medical,ă emisă deă Ministerulă S n t ii,ă şi/sauă declara iaă deă
conformitateăCEăemis ădeăproduc tor,ădup ăcaz; 
    d)ălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaăart. 160 alin. (1); 
    e)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleă
deă Asigur riă deă S n tateă şiă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tateă toateă documenteleă
justificativeă şiă peă cele deă eviden ă financiar-contabil ă privindă livrarea,ă punereaă înă
func iuneăşiăservice-ulădispozitivelorămedicaleăfurnizateăconformăcontracteloră încheiateăşiă
documenteleă justificativeăprivindădecontareaădinăFond,ăprecumăşiădocumenteleămedicaleă
şiăadministrativeăexistenteălaănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiădeăcontrol; 
    f)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiădeădispozitiveămedicaleăacestaăîşiăîntrerupeă
activitateaăpeăoăperioad ămaiămareădeă30ădeăzileăcalendaristice. 
    ART. 163 
    Contractulădeăfurnizareădeădispozitiveămedicaleăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădrept,ălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de dispozitive 
medicale; 
    a2)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaselorădeăasigur riădeăs n tate; 
    b) din motive imputabile furnizorului prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantul legal al furnizorului de 
dispozitiveă medicaleă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ă şiă
motivat ,ăînăcareăseăvaăprecizaătemeiulălegal,ăcuă30ădeăzileăcalendaristiceăanteriorădateiădeă
laăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului; 
    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă
asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ă privindă expirareaă termenuluiă deă
suspendareăaă contractului,ă înă condi iileăart. 161 lit.ă d),ă cuăexcep iaă revoc riiă dovezii de 
evaluareăaăfurnizoruluiăşiăaăretrageriiăavizuluiădeăfunc ionareăaăfurnizorului. 
 
    CAPITOLUL XII 
    Dispozi iiăfinale 
 
    ART. 164 
    Centreleădeăs n tateăcuăpersonalitateăjuridic ăînfiin ateădeăMinisterulăS n t ii,ăcareăauă
înăstructur ăpaturiăde spitalăşiăambulatoriu,ăîncheieăcontractădirectăcuăcaseleădeăasigur riă
deă s n tateă pentruă activitateaă medical ă desf şurat ă înă calitateă deă furnizoră deă serviciiă
medicale.ă Acesteă centreă deă s n tateă suntă asimilateă cuă spitaleleă comunale.ă Pentruă
serviciile medicaleăacordateăseăaplic ăaceleaşiăprevederiăprev zuteăînăprezentulăcontract-



cadruă şiă înă norme,ă referitoareă laă serviciileă medicaleă spitaliceştiă şiă serviciileă medicaleă
ambulatorii. 
    ART. 165 
    Pentruă centreleă deă s n tateă cuă paturi,ă f r ă personalitateă juridic ,ă înfiin ateă deă
MinisterulăS n t ii,ăcareăseăafl ăînăstructuraăunuiăspital,ăreprezentantulălegalăalăspitaluluiă
respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa 
deă asigur riă deă s n tateă şiă activitateaă medical  desf şurat ă înă centrulă deă s n tate,ă
consideratăsec ieăaăspitaluluiărespectiv. 
    ART. 166 
    Pentruă centreleă deă s n tateă f r ă paturiă şiă f r ă personalitateă juridic ,ă înfiin ateă deă
MinisterulăS n t ii,ăcareăseăafl ăînăstructuraăunuiăspital,ăreprezentantul legal al spitalului 
respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa 
deăasigur riădeăs n tateăşiăactivitateaămedical ădesf şurat ăînăcentrulădeăs n tate. 
    ART. 167 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă contracteă cuă reprezentan iiă legaliă aiă
centreloră deă s n tateă multifunc ionaleă înfiin ateă caă unit iă cuă personalitateă juridic ,ă
separată pentruă fiecareă tipă deă asisten ă medical ă potrivită structuriiă aprobate,ă conformă
prevederilor contractului-cadruăşiăaleănormelor. 
    (2)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateă încheieăcontracte/acteăadi ionaleădeă furnizareădeă
serviciiă medicaleă cuă reprezentan iiă legaliă aiă spitaleloră pentruă centreleă deă s n tateă
multifunc ionaleăf r ăpersonalitateăjuridic ădinăstructuraăacestora,ăseparat pentru fiecare 
tipă deă asisten ă medical ă potrivită structuriiă aprobateă pentruă centrulă deă s n tateă
multifunc ional,ăconformăprevederilorăcontractului-cadruăşiăaleănormelor. 
    ART. 168 
    Începândă cuă dataă intr riiă înă vigoareă aă dispozi iiloră prezentei hot râri,ă contracteleă deă
furnizareă deă serviciiă medicale,ă deă medicamente,ă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ,ă înă
tratamentulă ambulatoriuă şiă deă dispozitiveă medicaleă seă încheieă pân ă laă dataă deă 31ă
decembrie 2015. Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şiă aă dispozitiveloră
medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie 
pentruăserviciileăefectuateăşiăfacturateăpân ălaădataăprev zut ăînădocumenteleăjustificativeă
depuseă înă vedereaă decont rii,ă înă limitaă bugetuluiă aprobat,ă urmândă caă diferen aă
reprezentândăserviciiă realizateăşiănedecontateăs ă seădecontezeă înă lunaă ianuarieăaăanuluiă
urm tor. 
    ART. 169 
    Contracteleă încheiateă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă deă medicamenteă şiă deă
dispozitive medicale pentru anii 2013 - 2014ăseăprelungescăprinăacteăadi ionaleăpân ă laă
încheiereaănoilorăcontracte.ăSumaăînscris ăînăactulăadi ionalăvaăfiăconsemnat ădistinctăcaă
sum ă inclus ă înă valoareaă total ă înă contractulă peă aniiă 2014ă - 2015.ă Condi iileă acord riiă
asisten eiămedicaleă înăbazaă actuluiă adi ională suntă celeă prev zuteă înă acteleă normativeă înă
vigoareăpeăperioadaăderul riiăactelorăadi ionale. 
    ART. 170 
    (1) Sunt incluse în lista de medicamente - denumiri comerciale - deăcareăbeneficiaz ă
asigura iiă înă tratamentulă ambulatoriu,ă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ,ă peă baz ă deă
prescrip ieămedical ,ă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă careă seă aprob  prin 
ordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ănumaiămedicamenteleăcuă
studiiă deă bioechivalen ,ă cuă excep iaă situa iiloră înă careămedicamentulă respectivă nuă esteă
inclusăînălistaămedicamentelorăcareănecesit ăstudiiădeăbioechivalen ,ăconform normelor în 
vigoare,ă şiă aă situa iiloră înă careă pentruă oă anumit ă denumireă comun ă interna ional ă nuă
exist ămedicamenteăcareăde inăastfelădeăstudii. 
    (2)ă Criteriileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă aplic ă şiă înă cazulă medicamenteloră prescriseă
pentru tratamentulă afec iuniloră persoaneloră prev zuteă laă art. 213 alin. (1) lit. a) din 
Legeaănr.ă 95/2006,ă cuămodific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă pentruă femeileă
gravideăşiăl uze. 
    ART. 171 
    Pentruă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă seă recomand ă respectareaă ghiduriloră şiă
protocoalelorădeăpractic ămedical ăelaborateăconformădispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
    ART. 172 



    (1)ăEsteăinterzis ăeliberareaăînăcadrulăcabinetelorămedicaleăaflateăînărela ieăcontractual ă
cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă indiferent de forma lor de organizare, a 
medicamenteloră corespunz toareă DCI-uriloră prev zuteă înă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
720/2008,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă cuă excep iaă situa iiloră expresă
prev zuteădeă legisla iaă înăvigoare.ă Înăurmaăoric roră sesiz riăprivindăeliberareaă înăcadrulă
cabineteloră medicaleă aă medicamentelor,ă cuă excep iaă celoră prev zuteă deă legisla iaă înă
vigoare,ăreprezentan iiăColegiuluiăFarmaciştilorădinăRomâniaăauădreptulădeăaăparticipaălaă
verific rileă f cuteă deă organeleă deă controlă aleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate/caselorădeăasigur riădeăs n tate. 
    (2)ă Înă cazulă nerespect riiă prevederiloră alin.ă (1)ă deă c treă cabineteleă medicaleă
individuale,ăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînceteaz ăcuădataălaăcareăcasaădeă
asigur riădeăs n tateăconstat ăaceast ăsitua ie. 
    (3)ăPentruăcelelalteăformeădeăorganizareăaăcabinetelorămedicale,ăînăcazulănerespect riiă
prevederiloră alin.ă (1),ă contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă seă modific ă prină
excluderea din contract a medicilor laăcareăseăînregistreaz ăaceast ăsitua ie,ăîncepândăcuă
dataălaăcareăsitua iaăesteăconstatat ădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
    (4)ă Esteă interzis ă eliberareaă f r ă prescrip ieă medical ă aă medicamenteloră
corespunz toareă DCI-uriloră prev zuteă înă Hot rârea Guvernului nr. 720/2008, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă cuă excep iaă situa iiloră expresă prev zuteă deă
legisla iaăînăvigoare. 
#M1 
    ART. 172^1 
    (1)ă Prezentareaă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă laă furnizoriiă deă
servicii medicale,ămedicamenteăşiădispozitiveămedicaleăseă faceă înăcondi iileăprev zuteă înă
norme. 
    (2)ăEsteăinterzis ăre inereaălaănivelulăfurnizorilorădeăserviciiămedicale,ămedicamenteăşiă
dispozitiveămedicaleăaăcardurilorăna ionaleădeăasigur riăsocialeădeăs n tate activate. 
    (3)ăÎnăsitua iaănerespect riiăprevederilorăalin.ă(2),ăseăanun ăorganeleăabilitateăpotrivită
legii. 
#M2 
    ART. 172^2 
    Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă şiă furnizoriiă deă dispozitiveă medicaleă afla iă înă rela ieă
contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obliga iaă s ă transmit ă înă platformaă
informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă serviciileă medicale/dispozitiveleă medicaleă dină
pachetulădeăbaz ăşiăpachetulăminimalăfurnizate/eliberateă - altele decât cele transmise în 
platformaă informatic  aă asigur riloră deă s n tateă înă condi iileă art. 3 lit. aq), art. 24 lit. 
am), art. 42 lit. am), art. 59 lit. ae), art. 74 lit. am), art. 92 alin. (1) lit. f), art. 119 lit. 
ab), art. 130 lit. af), art. 153 lit.ă ş),ă înămaximumă72ădeă oreădeă laămomentulă acord riiă
serviciiloră medicale/eliber riiă dispozitiveloră medicale,ă pentruă serviciileă
acordate/dispozitiveleă eliberateă înă lunaă pentruă careă seă faceă raportarea,ă înă condi iileă
prev zuteă înă norme;ă asumareaă serviciilor medicale acordate/dispozitivelor medicale 
eliberateă seă faceă prină semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 
455/2001,ă republicat .ă Înă situa iaă nerespect riiă acesteiă obliga ii,ă serviciileă medicaleă şiă
dispozitivele medicale nu se deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tate. 
#B 
    ART. 173 
    Furnizoriiădeăserviciiămedicaleăsuntăobliga iăs ătransmit ădirec iilorădeăs n tateăpublic ă
jude ene,ă respectivă aă municipiuluiă Bucureştiă dateleă deă identificareă aleă persoaneloră
înregistrateă laăaceştia,ăpentruăcazurileăprev zuteădeăHot râreaăGuvernuluiănr.ă589/2007 
privindă stabilireaă metodologieiă deă raportareă şiă deă colectareă aă dateloră pentruă
supraveghereaă boliloră transmisibileă şiă deă Ordinul ministruluiă s n t iiă publiceă nr.ă
1.466/2008ăpentruăaprobareaăcircuituluiăinforma ionalăalăfişeiăuniceădeăraportareăaăboliloră
transmisibile. 
    ART. 174 
    Caseleădeăasigur riădeăs n tateăsuntăobligate: 



    a)ă s ă raportezeă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă dateleă solicitateă privindă
activitateaădesf şurat ădeă furnizoriiă deă serviciiămedicale,ăpeăbazaă contracteloră încheiateă
cuă aceştia,ă precumă şiă eviden aă asigura iloră şiă aă documenteloră justificativeă utilizateă înă
formatulăşiălaătermeneleăprev zute; 
    b)ă s ă respecteă termeneleă deă raportareă stabiliteă deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă
S n tate;ăs ă raportezeăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăpân ă laădataădeă15ăaă
luniiăurm toareăîncheieriiăfiec ruiătrimestru,ădateleăsolicitateăînăvedereaăcalcul riiăvaloriloră
definitive ale punctelor; 
    c)ă s ă monitorizezeă peă bazaă coduluiă numerică personal/coduluiă unică deă asigurareă ală
fiec ruiă asigurată num rulă serviciiloră medicaleă acordateă deă furnizoriiă cuă careă seă afl ă înă
rela ieă contractual ă şiă s ă afişezeă lunară peă paginaă webă ună raportă privindă neregulileă
constatate în acest sens; 
    d)ăs ămonitorizezeă lunarăconsumulădeămedicamenteă cuăşiă f r ă contribu ieăpersonal ,ă
peămedicăşiăpeăasigurat,ăpeăbazaăraport rilorăvalidateădeăaceasta; 
    e)ăs ă in ăeviden aădeciziilorădeăaprobareăaădispozitivelorămedicaleăşiăaă serviciilor de 
îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă peă fiecareă asigurat,ă precumă şiă eviden aă
dispozitivelor medicale/zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative decontate pe 
fiecare asigurat; 
    f)ăs ăcontrolezeăacteleădeăeviden ăfinanciar-contabil ăaleăserviciilorămedicaleăfurnizateă
conformăcontracteloră încheiateăşiădocumenteleă justificativeăprivindăsumeleădecontateădină
Fond,ă precumă şiă documenteleă medicaleă şiă administrativeă existenteă laă nivelulă entit iiă
controlateăşiănecesareăactuluiădeăcontrol; 
    g)ă s ă verificeă prescriereaămedicamenteloră şiă recomandareaă investiga iiloră paracliniceă
deăc treăfurnizoriiădeăserviciiămedicale,ăînăconformitateăcuăreglement rileăînăvigoare,ăşiăs ă
afişezeă lunară peă paginaă webă informa iiă semnificativeă înă acestă sens,ă cuă respectareaă
prevederilor legale în vigoare; 
    h)ă s ă verificeă activitateaă furnizoriloră deă dispozitiveă medicaleă conformă contracteloră
încheiateăcuăaceştia; 
    i)ăs ăefectuezeăcontrolulăserviciilorămedicaleăacordateăasigura ilorăconformăcontracteloră
încheiate cu furnizorii de servicii medicale; 
    j)ăs ăcontrolezeăfurnizoriiădeămedicamenteăprivindămodulădeădesf şurareăaăactivit iiăceă
faceăobiectulăcontractuluiăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    k)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate; 
    l)ă s ă afişezeă peă paginaă webă proprieă toateă formulareleă tipizate,ă f r ă regimă special,ă
conformămodelelorăstandardizateăprev zuteăînănorme; 
    m)ă s ă organizezeă eviden aă contracteloră pe care furnizorii din ambulatoriul de 
specialitateă clinică leă auă încheiateă cuă furnizoriiă deă serviciiă deă s n tateă conexeă actuluiă
medical,ăorganiza iăînăbazaăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă83/2000,ăaprobat ăcuă
modific riă prină Legea nr. 598/2001,ă şi,ă dup ă caz,ă conformă Legii nr. 213/2004, cu 
modific rileă ulterioare,ă respectivă cuă furnizoriiă deă serviciiă deă s n tateă conexeă actuluiă
medicală careă îşiădesf şoar ăactivitateaă într-oă form ă legal ă laă furnizorulădinăambulatoriulă
deăspecialitateăpentruăspecialit ile clinice; 
    n)ăs ărespecteăprevederileăPlanuluiăna ionalădeăpaturiăpentruăperioadaă2014ă- 2016; 
    o)ăs ă in ăeviden aădistinct ăpentruăserviciileămedicale,ămedicamenteleăşiădispozitiveleă
medicaleăacordateăşiădecontateădinăbugetulăFonduluiăpentruăpacien iiădinăstateleămembreă
aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă aiă
carduluiă europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă respectivă beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, 
dup ă caz,ă precumă şiă dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă
beneficiaz ă deă serviciiă medicale,ă medicamenteă şiă dispozitiveă medicaleă acordate pe 
teritoriul României; 
    p)ă s ă transmit ă direc iiloră deă s n tateă public ă jude ene,ă respectivă aă municipiuluiă
Bucureştiă programulă deă activitateă aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă prezentată laă
contractare,ăprecumăşiămodific rileăulterioare; 
    q)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicale,ă medicamenteloră şiă materialeloră
sanitare în tratamentul ambulatoriu, respectiv dispozitivelor medicale în ambulatoriu, 



acordate,ădup ăcaz,ăposesorilorădeăcardăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăemisă
de unul dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă cardului,ă respectivă
beneficiarilor de formulare/documente emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, 
precumă şiă pacien iloră dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă
prev zuteă deă respectiveleă documenteă interna ionale,ă urmândă s ă întocmeasc ă ulterioră
formularele specifice şiăs ă leătransmit ăspreădecontare,ăprină intermediulăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate,ăinstitu iilorăcompetenteădinăstateleăaiăc rorăasigura iăsunt; 
    r)ă s ăafişezeă lunar/trimestrialăpeăpaginaăwebăproprie,ăpeă furnizori,ă sumeleădecontateă
din Fond conformăcontractelorăîncheiate,ăpentruăserviciileămedicale,ămedicamenteleăcuăşiă
f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriuă şiă dispozitiveleă medicaleă înă
ambulatoriu. 
    ART. 175 
    Caseleădeăasigur riădeăs n tateăşiă furnizoriiădeăserviciiămedicale, de medicamente în 
tratamentulă ambulatoriu,ă precumă şiă deă dispozitiveămedicaleă auă obliga iaă deă aă respectaă
prevederile Legii nr. 677/2001 pentruă protec iaă persoaneloră cuă privireă laă prelucrareaă
dateloră cuă caracteră personală şiă liberaă circula ieă aă acestoră date,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 
    ART. 176 
    Listaă deă serviciiă medicaleă acordateă laă nivelă regional,ă precumă şiă modalitateaă deă
încheiereăaăcontractelorădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăcuămaiămulteăcaseădeăasigur riă
deă s n tateă dintr-o anumit ă regiuneă seă stabilescă prină normeă deă laă dataă implement riiă
acesteia. 
    ART. 177 
    Oriceă împrejurareă independent ă deă voin aă p r ilor,ă intervenit ă înă termeneleă deă
depunereăaăcereriloră înso iteădeădocumenteleăprev zuteădeăacteleănormativeă înăvigoare, 
necesareă încheieriiă şiă negocieriiă contractelor,ă sauă dup ă dataă semn riiă
contractului/conven ieiă şiă careă împiedic ă executareaă acestuia/acesteia,ă esteă considerat ă
for ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundereăparteaăcareăoăinvoc .ăÎnăîn elesulăprezentuluiă
contract-cadru,ă prină for ă major ă seă în elege:ă r zboi,ă revolu ie,ă cutremur,ă marileă
inunda ii,ăembargo.ăParteaăcareăinvoc ăfor aămajor ătrebuieăs ăanun eăcealalt ăparte,ăînă
termenădeă5ăzileăcalendaristiceădeălaădataăapari ieiărespectivuluiăcazădeăfor ămajor ,ăşi s ă
prezinteă ună actă confirmativă eliberată deă autoritateaă competent ă dină propriulă jude ,ă
respectivămunicipiulăBucureşti,ăprinăcareăs ăseăcertificeărealitateaăşiăexactitateaăfaptelorăşiă
împrejur rilorăcareăauăcondusălaăinvocareaăfor eiămajore. 
    ART. 178 
    Documenteleăjustificativeăprivindăraportareaăactivit iiărealizateăseăstabilescăprinăordină
alăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate*). 
#CIN 
    *) A se vedea Ordinul preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
244/2015 pentruă aprobareaă documenteloră justificativeă privindă raportareaă activit iiă
realizateă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă şiă medicamenteă - formulare unice pe 
ar ,ăf r ăregimăspecial. 

 
#M1 
    ART. 179 *** Abrogat 
#B 
    ART. 180 
    Înă vedereaă exercit riiă atribu iiloră şiă respect riiă prevederiloră art. 16 alin. (1^1) din 
Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă seă constituie,ă prină ordină
comună ală ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate,ăoăcomisieăcareăprezint ăministruluiăs n t iiăşiăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riă deă S n tateă analizeă referitoareă laă evolu iaă serviciiloră medicaleă acordateă înă
sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tateă prină prelucrareaă dateloră din Platforma 
informatic ădinăasigur rileădeăs n tate,ăoriădeăcâteăoriăesteănecesar. 
 



 


