
ORDIN nr. 388 din 31 martie 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 eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014-2015 

EMITENT:     MINISTERULăS N T II  
             Nr. 388 din 31 martie 2015  
             CASAăNA IONAL ăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE  
             Nr. 186 din 30 martie 2015  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015  
Data intrarii in vigoare : 1 aprilie 2015 
 
 
Forma actualizata valabila la data de : 8 aprilie 2015 
Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 aprilie 2015 pana la data selectata 
 
 
    AvândăînăvedereăReferatulădeăaprobareănr.ăN.B.ă3.194ădină31ămartieă2015ăalăMinisteruluiăS n t iiăşiă

nr.ăD.G.ă558ădină30ămartieă2015ăalăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate, 
    în temeiul prevederilor: 
    - art. 217 alin. (4) şiăaleăart. 281 alin. (2) dinătitlulăVIIIă"Asigur riăsocialeădeăs n tate"ădină

Legea nr. 95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    - Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă Contractului-cadru 

careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăpentruăanii 2014-2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    - Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 144/2010 privindă organizareaă şiă func ionareaă Ministeruluiă S n t ii,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    - Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 972/2006 pentruă aprobareaă Statutuluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 

 
    ministrulăs n t iiăşiăpreşedinteleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăemităurm torulăordin: 
 
    ART. 1 
    Seă aprob ă Normeleă metodologiceă deă aplicareă înă anulă 2015ă aă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru 

aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă
medicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014-2015,ăprev zuteăînăanexeleănr.ă
1-48*),ăcareăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin. 

────────── 
    *) Anexele nr. 1-48ăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei, Partea I, nr. 220 bis, care se poate 

achizi ionaădeălaăCentrulăpentruărela iiăcuăpubliculăalăRegieiăAutonomeă"MonitorulăOficial",ăBucureşti,ăşos.ă
Panduri nr. 1. 

────────── 
 
    ART. 2 
    Prevederileăprezentuluiăordinăintr ăînăvigoareălaădataădeă1ăaprilieă2015,ădat ădeălaăcareăseăabrog ă

Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă nr. 619/360/2014 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hot râriiăGuvernuluiănr.ă400/2014 pentru 
aprobareaă pacheteloră deă serviciiă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă
medicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014-2015, publicat în Monitorul 
OficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă403ăşiă403ăbisădină30ămaiă2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă
precumăşiăoriceăalteădispozi iiăcontrare. 

    ART. 3 
    Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                            p.ăMinistrulăs n t ii, 
                             Alin Iulian Tucmeanu, 
                                secretar de stat 
 
                        PreşedinteleăCaseiăNa ionaleăde 
                             Asigur riădeăS n tate, 
                                Vasile Ciurchea 
 
 
    ANEXA 1 
 
 
                  CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăDEăSERVICII 
                MINIMALăŞIăDEăBAZ ăÎNăASISTEN AăMEDICAL ăPRIMAR  
 
    A. PACHETUL MINIMAL DEăSERVICIIăMEDICALEăÎNăASISTEN AăMEDICAL ăPRIMAR  
 



    1.ăPachetulăminimalădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ăcuprindeăurm toareleătipuriădeă
servicii medicale: 

    1.1.ăserviciiămedicaleăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical  
    1.2.ăsupraveghereăşiădepistareădeăboliăcuăpoten ialăendemo-epidemic 
    1.3.ăconsulta iiădeămonitorizareăaăevolu ieiăsarciniiăşiălehuziei 
    1.4.ăconsulta iileădeăplanificareăfamilial  
    1.5.ăserviciiădeăpreven ie 
    1.6.ăactivit iădeăsuport 
 
    1.1.ăServiciiămedicaleăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical :ăasisten ămedical ădeăurgen ă

- anamnez ,ăexamenăclinicăşiătratamentă- seăacord ăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot riiătehniceăaăcabinetuluiă
medicală înă cadrulă c ruiaă îşiă desf şoar ă activitateaă mediculă deă familie.ă Asisten aă medical ă deă urgen ă seă
refer ă laă cazurileă deă codă roşu,ă codă galbenă şiă codă verdeă prev zuteă înă anexaă nr.ă 9ă laă Ordinulă ministruluiă
s n t iiăpubliceăşiăalăministruluiăinternelorăşiăreformeiăadministrativeănr.ă2021/691/2008ăpentru aprobarea 
NormelorămetodologiceădeăaplicareăaleătitluluiăIVă"Sistemulăna ionalădeăasisten ămedical ădeăurgen ăşiădeă
prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăcareămedicul 
deă familieă acord ă primulă ajutoră şiă dac ă esteă cazul,ă asigur ă trimitereaă pacientuluiă c treă structurileă deă
urgen ăspecializateăsauăsolicit ăserviciileădeă ambulan ,ăprecumăşiălaă cazurileădeăcodăverdeăprev zuteăînă
anexaănr.ă9ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăministruluiăinternelorăşiăreformeiăadministrativeă
nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 

    1.1.1.ă Seă acord ă oă singur ă consulta ieă peră persoan ă pentruă fiecareă situa ieă deă urgen ă constatat ,ă
pentru care s-aăasiguratăprimulăajutorăsauăcareăaăfostărezolvat ălaănivelulăcabinetuluiămedical,ăindiferentă
dac ăpersoanaăneasigurat ăseăafl ăsauănuăînscris ăpeălistaăunuiămedicădeăfamilie. 

    NOTAă 1:ă Medica iaă pentruă cazurileă deă urgen ă seă asigur ă dină trusaă medical ă deă urgen ,ă organizat ă
conform legii. 

    NOTAă 2:ă Serviciileă medicaleă pentruă situa iileă deă urgen ă medico-chirurgical ă seă acord ă înă cabinetulă
medicului de familie, în cadrul programului de lucru. 

    NOTAă 3:ă Cazurileă deă urgen ă medico-chirurgical ă careă seă trimită c treă structurileă deă urgen ă
specializate,ăinclusivăceleăpentruăcareăseăsolicit ăserviciileădeăambulan ,ăsuntăconsemnateăcaă"urgen "ădeă
c treămediculădeăfamilieăînădocumenteleădeăeviden ăprimar ădeălaănivelulăcabinetului,ăinclusivămedica iaăşi 
procedurileămedicaleăadministrateălaănivelulăcabinetului,ădup ăcaz. 

    1.2. Supraveghere - evaluareaă factoriloră ambientali,ă consiliereă privindă igienaă alimenta ieiă şiă
depistareă deă boliă cuă poten ială endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitereă c treă
structurileă deă specialitateă pentruă investiga ii,ă confirmare,ă tratamentă adecvată şiă m suriă igienico-sanitare 
specifice,ădup ăcaz.ăBolileăcuăpoten ialăendemo-epidemicăsuntăceleăprev zuteălaăpunctulăIIădinăanexaălaăH.G. 
nr. 1186/2000 pentruă aprobareaă listeiă cuprinzândă urgen eleă medico-chirurgicaleă precumă şiă bolileă infecto-
contagioaseădinăgrupaăAăpentruăcareăasigura iiăbeneficiaz ădeăindemniza ieăpentruăincapacitateătemporar ădeă
munc ăf r ăcondi iiădeăstagiuădeăcotizare. 

    1.2.1.ă Seă deconteaz ă oă singur ă consulta ieă peră persoan ă pentruă fiecareă boal ă cuă poten ială endemo-
epidemicăsuspicionat ăşiăconfirmat . 

    1.3.ăConsulta iiădeămonitorizareăaăevolu ieiăsarciniiăşiălehuziei: 
    a)ăluareaăînăeviden ăînăprimulătrimestru; 
    b) supravegherea, lunar, din luna a 3-aăpân ăînălunaăaă7-a. 
    Înăsitua iaăînăcareăluareaăînăeviden ăaăgravideiăareălocăînălunaăaă3-a,ăpentruăaceast ălun ăseăvaă

raportaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateănumaiăluareaăînăeviden ăaăgravidei,ănuăşiăsupravegherea; 
    c)ăsupravegherea,ădeădou ăoriăpeălun ,ădinălunaăaă7-aăpân ăînălunaăaă9-a inclusiv; 
    d)ăurm rireaălehuzeiălaăexternareaădinămaternitateă- la domiciliu; 
    e)ăurm rireaălehuzeiălaă4ăs pt mâniădeălaănaştere; 
    1.3.1. În cadrul supravegheriiă gravideiă seă faceă şiă promovareaă alimenta ieiă exclusiveă laă sână aă

copiluluiăpân ălaăvârstaădeă6ăluniăşiăcontinuareaăacesteiaăpân ălaăminimă12ăluni,ătestareăpentruăHIV,ăhepatit ă
deăetiologieăviral ăcuăvirusăBăşiăC,ăprecumăşiăconsiliereăpreăşiăpostătestare HIVăşiăluesăaăfemeiiăgravide. 

    NOT :ă Înă conformitateă cuă programulă deă monitorizare,ă investiga iileă paracliniceă şiă tratamenteleă
specificeă sarciniiă potă fiă recomandateă deă c treă mediculă deă familie,ă numaiă pentruă intervalulă deă timpă deă laă
momentul în care gravidaăesteăluat ăînăeviden ădeăc treăacestaăşiăpân ălaă4ăs pt mâniădeălaănaştere. 

 
    1.4.ăConsulta iileăpentruăacordareaăserviciilorădeăplanificareăfamilial ăconstauăîn: 
    a)ăconsiliereaăpersoaneiăprivindăplanificareaăfamilial ; 
    b) indicarea unei metode contraceptive. 
    1.4.1:ă Consulta iaă poateă cuprinde,ă dup ă caz,ă numaiă serviciulă prev zută laă literaă a)ă sauă serviciileă

prev zuteălaălitereleăa)ăşiăb);ăseădeconteaz ădou ăconsulta iiăpeăanăcalendaristic,ăpeăpersoan . 
 
    1.5.ăServiciileădeăpreven ieă- consulta ieăpreventiv : 
    Consulta iaă preventiv ă pentruă persoaneleă înă vârst ă deă pesteă 18ă aniă pentruă prevenireaă boliloră cuă

consecin eămajoreăînămorbiditateăşiămortalitateăseăacord ăoădat ălaă3ăaniăşiăcuprinde: 
    - consulta ieă(anamnez ,ăexamenăobiectiv,ădiagnostic); 
    - recomandareă pentruă exameneă paracliniceă atunciă cândă exist ă argumenteă cliniceă deă suspiciuneă aă uneiă

st riăpatologiceăconsemnateăînăfoaiaădeăobserva ie; 
    - încadrareaămedical ăaăasiguratuluiăîntr-oăgrup ădeărisc; 
    - sfat medical, recomand riăregimăigieno-dietetic. 



    Consulta iaă seă poateă efectuaă laă solicitareaă persoaneiă beneficiar ă deă pachetă minimală deă serviciiă
medicale sau la solicitarea medicului de familie - pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului 
de familie. 

    1.6ă Activit ileă deă suportă - examinareă pentruă constatareaă decesuluiă cuă sauă f r ă eliberareă deă acteă
medicale:ă eliberareaă certificatuluiă medicală constatatoră ală decesului,ă cuă excep iaă situa iiloră deă suspiciuneă
careănecesit ăexpertiz ămedico-legal ,ăconformăprevederilor legale; 

    NOT :ă Seă deconteaz ă ună serviciuă - consulta ieă - examinare pentru constatarea decesului, indiferent 
dac ăs-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista medicului 
de familie. 

 
    2. Persoaneleă careă beneficiaz ă deă pachetulă minimală deă serviciiă medicaleă suport ă integrală costurileă

pentruă investiga iileă paracliniceă recomandateă şiă tratamentulă prescrisă deă mediciiă deă familie,ă precumă şiă
costurileăaltorăactivit iădeăsuportăalteleădecâtăceleădeălaăpct. 1.6. 

 
    B.ăPACHETULăDEăSERVICIIăDEăBAZ ăÎNăASISTEN AăMEDICAL ăPRIMAR  
 
    1.ăPachetulădeăserviciiămedicaleădeăbaz ăînăasisten aămedical ăprimar ăcuprindeăurm toareleătipuriădeă

servicii medicale: 
    1.1.ă serviciiă medicaleă curativeă pentruă urgen eă medico-chirurgicale,ă afec iuniă acute,ă subacute,ă

acutiz rileăunorăafec iuniăcroniceăşiăpentruăafec iuniăcronice 
    1.2.ăserviciiămedicaleădeăpreven ieăşiăprofilaxie 
    1.3. servicii medicale la domiciliu 
    1.4.ăserviciiămedicaleăadi ionale 
    1.5.ăactivit i de suport 
    1.6. servicii de administrare de medicamente 
    1.1.ă Serviciiă medicaleă curativeă pentruă urgen eă medico-chirurgicale,ă afec iuniă acute,ă subacute,ă

acutiz rileăunorăafec iuniăcroniceăşiăpentruăafec iuniăcronice 
    1.1.1. Servicii medicale 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 activitateaă mediculă deă familie.ă Asisten aă medical ă deă
urgen ă seă refer ă laă cazurileă deă codă roşu,ă codă galbenă şiă codă verdeă prev zuteă înă anexaă nr.ă 9ă laă Ordinulă
ministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăministruluiăinternelorăşiăreformeiăadministrativeănr.ă2021/691/2008ăpentruă
aprobarea Normelor metodologiceă deă aplicareă aleă titluluiă IVă "Sistemulă na ională deă asisten ă medical ă deă
urgen ăşiădeăprimăajutorăcalificat"ădinăLegea nr. 95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruă
care medicul de familie acord ă primulă ajutoră şiă dac ă esteă cazul,ă asigur ă trimitereaă pacientuluiă c treă
structurileădeăurgen ăspecializateăsauăsolicit ăserviciileădeăambulan ,ăprecumăşiălaăcazurileădeăcodăverdeă
prev zuteăînăanexaănr.ă9ălaăOrdinulăministruluiă s n t iiăpubliceăşiăală ministruluiăinternelorăşiăreformeiă
administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 

    1.1.1.1.ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăfiecareăsitua ieădeăurgen ăconstatat ,ă
pentru care s-a asigurat primul ajutorăsauăcareăaăfostărezolvat ălaănivelulăcabinetuluiămedical/domiciliu. 

    1.1.1.2.ă Pentruă persoaneleă asigurateă înscriseă peă listaă altuiă medică deă familieă aflată înă rela ieă
contractual ă cuă oă cas ă deă asigur riă deă s n tate,ă seă deconteaz ă oă singur ă consulta ieă peră persoan ă pentruă
fiecareăsitua ieădeăurgen ăconstatat ăpentruăcareăs-aăasiguratăprimulăajutorăsauăcareăaăfostărezolvat ălaă
nivelul cabinetului medical. 

    NOTAă 1:ă Medica iaă pentruă cazurileă deă urgen ă seă asigur ă dină trusaă medical ă deă urgen ,ă organizat ă
conform legii. 

    NOTAă 2:ă Serviciileă medicaleă pentruă situa iileă deă urgen ă medico-chirurgical ă seă acord ă înă cabinetulă
medicului de familie, în cadrul programului de la cabinet sau la domiciliu pacientului în cadrul programului 
pentruăconsulta iiălaădomiciliu. 

    NOTAă 3:ă Cazurileă deă urgen ă medico-chirurgical ă careă seă trimită c treă structurileă deă urgen ă
specializate,ăinclusivăceleăpentruăcareăseăsolicit ăserviciileădeăambulan ,ăsuntăconsemnateăcaă"urgen "ădeă
c treămediculădeăfamilieăînădocumenteleădeăeviden ăprimar ădeălaănivelulăcabinetului,ăinclusivămedica iaăşiă
procedurileămedicaleăadministrateălaănivelulăcabinetului,ădup ăcaz. 

    1.1.2.ă Consulta iaă înă cază deă boal ă pentruă afec iuniă acute,ă subacuteă şiă acutiz rileă unoră afec iuniă
cronice, care cuprinde: 

    - anamneza, examenul clinic general; 
    - uneleămanevreăspecificeăpeăcareămediculăleăconsider ănecesare; 
    - recomandareă pentruă investiga iiă paracliniceă înă vedereaă stabiliriiă diagnosticuluiă şiă pentruă

monitorizare; 
    - manevreădeămic ăchirurgie,ădup ăcaz; 
    - stabilireaăconduiteiăterapeuticeăşi/sauăprescriereaătratamentuluiămedicalăşiăigieno-dietetic, precum 

şiăinstruireaăasiguratuluiăînăleg tur ăcuăm surileăterapeuticeăşiăprofilactice; 
    - biletă deă trimitereă pentruă consulta ieă laă mediculă de specialitate din ambulatoriu sau pentru 

internareăînăspitalăpentruăcazurileăcareănecesit ăaceastaăsauăcareădep şescăcompeten aămediculuiădeăfamilie; 
    - recomandareăpentruătratamentădeăreabilitareămedical ăînăambulatoriuăsauăînăsanatoriiăbalneare,ădup ă

caz; 
    - recomandareăpentruătratamentădeărecuperareăînăsanatoriiăşiăpreventorii,ădup ăcaz; 
    - recomandareăpentruădispozitiveămedicaleădeăprotezareăstomiiăşiăincontinen ăurinar ,ădup ăcaz; 
    - recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, dup ăcaz; 
    1.1.2.1:ă Consulta iileă laă cabinetă pentruă afec iuniă acute/subacuteă sauă acutiz rileă unoră afec iuniă

croniceăseăvorăacordaăconformărecomand rilorămedicale,ăiarălaădomiciliuăseăauăînăvedereăşiăprevederileădeălaă



punctul 1.3. Pentru fiecare episod de boal ăacut /subacut ăsauăacutizareăaăunorăafec iuniăcronice/asiguratăseă
deconteaz ămaximădou ăconsulta ii. 

    NOT :ă Mediculă deă familieă consemneaz ă înă biletulă deă trimitereă sauă ataşeaz ă laă acesta,ă înă copie,ă
rezultateleăinvestiga iilorăparacliniceăefectuateăatunciăcândăacesteaăauăfostănecesareăpentruăaăsus ineăşi/sauă
confirmaădiagnosticulămen ionatăpeăbiletulădeătrimitereăşiădataălaăcareăauăfostăefectuate. 

    1.1.3.ă Consulta iiă periodiceă pentruă îngrijireaă general ă aă asigura iloră cuă boliă croniceă - se vor 
realizaăpeăbaz ădeăprogramareăpentru: 

    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 se vor acorda conform planului de 

managementăstabilitădeăc treămedic,ăiarălaădomiciliuăconformăplanuluiădeămanagementăstabilitădeăc treămedicăşiă
înă condi iileă prevederiloră deă laă punctulă 1.3.ă Pentruă toateă afec iunileă cronice/asigurată seă deconteaz ă oă
consulta ieăpeălun . 

    1.1.4.ă Consulta iiă deă monitorizareă activ ă prină plană deă managementă integrată peă baz ă deă programare,ă
pentruă bolileă croniceă cuă impactă majoră asupraă poveriiă îmboln viriloră privind:ă risculă cardiovasculară înaltă - 
HTA,ă dislipidemieă şiă diabetă zaharată tipă 2;ă astmulă bronşic;ă boalaă cronic ă respiratorieă obstructiv ă - BPOC; 
boalaăcronic ădeărinichi. 

    1.1.4.1.ăConsulta iileădeămonitorizareăactiv ăacoper ăurm toarele: 
    a)ăEvaluareaăini ial ăaăcazuluiănouădepistatăînăprimulătrimestruădup ăluareaăînăeviden ,ăepisodăceă

poateă includeă 3ă consulta iiă laă mediculă deă familieă ceă potă fiă acordateă într-un interval de maxim 3 luni 
consecutive - bilan ăclinicăini ialăcareăincludeăscreeningulăcomplica iilor,ăini iereaăşiăajustareaăterapieiă
pân ă laă ob inereaă r spunsuluiă terapeutică preconizat,ă educa iaă pacientului,ă recomandareă pentruă investiga iiă
paraclinice,ăbiletădeătrimitereăpentruăcazurileăcareănecesit ăconsulta iiădeăspecialitateăsauăcareădep şescă
competen aămediculuiădeăfamilie; 

    b) Monitorizarea pacientului cuprindeă 2ă consulta iiă programateă careă includă evaluareaă controluluiă
bolii,ă screeningulă complica iilor,ă educa iaă pacientului,ă investiga iiă paracliniceă şiă tratamentă şiă oă nou ă
monitorizareăseăfaceădup ă6ăluniăconsecutive,ăcalculateăfa ădeălunaăînăcareăaăfostăefectuat ăceaădeăaădouaă
consulta ieădinăcadrulămonitoriz riiăanterioareăaămanagementuluiădeăcaz. 

    1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA,ă dislipidemieă şiă diabetă
zaharat tip 2 

    a.ăEvaluareaăini ial ăaăcazuluiănouădepistatăconst ăîn: 
    - evaluareaăafect riiăorganeloră int ; 
    - stratificarea nivelului de risc; 
    - stabilireaă planuluiă deă management:ă stabilireaă obiectiveloră clinice;ă ini iereaă interven iiloră deă

modificareă aă riscului,ă evaluareaă r spunsului,ă ajustareaă terapieiă pentruă pentruă atingereaă valoriloră int ă
specifice cazului. 

    Consulta iaăînăcadrulăevalu riiăini ialeăcuprinde: 
    - anamneza; 
    - examenă clinică înă cabinetulă mediculuiă deă familie:ă inspec ie,ă ausculta ieă şiă palpareă pentruă

eviden iereaăsemnelor deăafectareăaăorganeloră int ,ăeviden iereaăsemnelorăcliniceăpentruăcomorbidit iăcareă
potă induceă HTAă secundar ,ă m surareaă circumferin eiă abdominale,ă examinareaă picioruluiă pentruă pacien iiă cuă
diabetăzaharatătipă2,ăm surareaăTA; 

    - bilet de trimitere pentruă consulta ieă deă specialitate/investiga iiă paracliniceă înă vedereaă
efectu rii:ă hemoleucogram ă complet ,ă glicemie,ă profilă lipidică complet,ă ionogram ă seric ,ă acidă urică seric,ă
creatinin ăseric ,ămicroalbuminurie,ăEKG; 

    Interven iileădeămodificareăaăriscului includ: 
    - sfaturiăpentruămodificareaăstiluluiădeăvia ,ăfumat,ădiet ,ăactivitateăfizic ; 
    - interven iiădeăreducereăaăfactorilorădeăriscăindividualiălaăvalorileă int ăstabiliteăcaăobiectiveă

terapeutice - TA, colesterol, glicemie - prin modificareaăstiluluiădeăvia ăşi/sauăterapieămedicamentoas ; 
    - educa ieăpentruăautoă- îngrijire. 
    NOT :ă Pentruă ini iereaă şiă ajustareaă terapieiă medicamentoaseă cuă antidiabeticeă oraleă pentruă diabetulă

zaharatădeătipă2,ăesteănecesar ărecomandareădeălaămediculădeăspecialitate/atestatăînădiabet,ănutri ieăşiăboliă
metabolice. 

    b.ăMonitorizareăactiv ăaăpacientuluiăcuăriscăcardiovasculară- HTA,ădislipidemieăşiădiabetăzaharatătipă
2, cuprinde: 

    - bilan ulăperiodicăalăcontroluluiăterapeutic; 
    - evaluareaăevolu iei afec iuniiă- screening-ulăcomplica iilor/afectareaăorganeloră int ; 
    - tratament/ajustareaămedica iei,ădup ăcaz. 
    NOT :ăPentruătratamentulăşiăajustareaămedica ieiăcuăantidiabeticeăoraleăpentruădiabetulăzaharatădeătipă

2,ăesteănecesar ărecomandareădeălaămediculădeăspecialitate/atestatăînădiabet,ănutri ieăşiăboliămetabolice 
    Consulta iileăînăcadrulămonitoriz riiăactiveăinclud: 
    - examen clinic în cabinetul medicului de familie; 
    - bilet de trimitere - managementă deă caz,ă pentruă investiga iiă paraclinice specifice respectiv 

hemoleucogram ă complet ,ă glicemie,ă profilă lipidică complet,ă ionogram ă seric ,ă acidă urică seric,ă creatinin ă
seric ,ămicroalbuminurie,ăEKG,ădozareăprotein ăurinar ,ăînăfunc ieădeănivelulădeărisc; 

    - bilet de trimitere - managementă deă caz,ă înă func ieă deă nivelulă deă riscă pentruă consulta ieă deă
specialitateă laă cardiologie,ă medicin ă intern ,ă diabetă zaharat,ă nutri ieă şiă boliă metabolice,ă oftalmologie,ă
nefrologie; 

    - sfaturi igieno-dieteticeăşiăeduca ieăpentruăauto-îngrijire. 



    Criterii de încadrare în nivel de risc: 
    I.ă Nivelă deă riscă sc zut:ă SCOREă Ţă 1ă plusă 155ă Ţă LDL-Că Ţă 190ă mg/dlă şi/sauă 140/90ă Ţă TAă Ţă 160/99ă (TASă

şi/sauăTAD) 
    II. Nivel de risc mediu: SCORE < 5 plus LDL-Că>ă70ămg/dlăşi/sauă160/90ăŢăTAăŢă179/109ăşi/sauă1ă- 2 FRS 
    III.ăNivelădeăriscăînaltăşiăfoarteăînalt:ăSCOREă>ă5ăşi/sauăLDL-Că>ă 100ămg/dlăşi/sauăTAă>ă180/110,ă

şi/sauăafectareaăorganeloră int ,ăşi/sauăboal ărenal ăşi/sauăprezen aăconcomitent ăaăDZăşi/sauă>/ţă3ăFRS 
    1.1.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice - astmă bronşică şiă boalaă cronic ă respiratorieă

obstructiv ă- BPOC: 
    a.ăEvaluareaăini ial ăaăcazuluiănouădepistatăconst ăîn: 
    - stratificarea nivelului de severitate 
    - întocmireaăunuiăplanădeămanagementăalăpacientuluiăcuăcazănouăconfirmatăşiăini iereaăterapiei. 
    Consulta iaăînăcadrulăevalu riiăini ialeăcuprinde: 
    - anamnez ăfactoriădeclanşatori,ăistoricăpersonalăşiăfamilial 
    - examenă clinică înă cabinetulă mediculuiă deă familie:ă inspec ie,ă ausculta ieă şiă palpareă pentruă

eviden iereaăsemnelorădeăafectareăaăorganeloră int ,ăeviden iereaăsemnelorăcliniceăpentruăcomorbidit i 
    - trimitereă pentruă investiga iiă paraclinice/explor riă func ionale:ă hemoleucogram ă complet ,ă

spirometrie, peak-flowmetrie,ăradiografieăpulmonar ; 
    - trimitere pentru consulta ieă deă specialitateă laă pneumologie,ă pediatrie,ă alergologieă şiă medicin ă

intern ,ădup ăcaz; 
    Ini iereaăinterven iilorăterapeuticeăinclude: 
    - sfaturiăpentruămodificareaăstiluluiădeăvia :ăfumat,ădiet ,ăactivitateăfizic ă+/- consiliere suport 

specializat; 
    - pentruă astmă bronşică - intaă terapeutic ă esteă reprezentat ă deă controlulă simptomeloră cuă combina iaă

farmacologic ăşiăînădozeleăceleămaiămiciăposibile: 
      - astmăbronşicăcontrolată- limitareaăsimptomelorădiurneăşiăaăconsumuluiădeăbeta2ăagonist la nevoie 

înă Ţ/ţă 2ă ocazii/s pt mân ,ă absen aă simptomeloră nocturne,ă f r ă limitareaă activit ii,ă func ieă pulmonar ă
normal ,ăabsen aăexacerb rilor; 

      - astmăbronşicăpar ialăcontrolată- limitareaăsimptomelorădiurneăşiăaăconsumuluiădeăbeta2ăagonistălaă
nevoieăînă>ă2ăocazii/s pt mân ,ăprezen aăsimptomelorănocturne,ăfunc ieăpulmonar ăŢă80%ădinăvaloareaăceaămaiă
bun ă(sauăprezis ),ăcuălimitareaăactivit ii,ăcuăuna/maiămulteăexacerb riăînăultimulăan; 

      - astmă bronşică necontrolată - trei sau mai multe caracteristiciă deă astmă bronşică par ială controlată
prezenteăînăoriceăs pt mân ăplusăoăexacerbare. 

    Ini iereaămedica ieiălaăpacientulănouădiagnosticatăseăfaceăcuămedica ieădeătreaptaăIIăsauăIII,ăfunc ieă
de intensitatea simptomelor. 

    - pentru BPOC - intaăterapeutic ăesteăreprezentat ădeărenun areaălaăfumatăşiăcontrolulăsimptomelor,ă
cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii: 

    - to iăpacien ii:ăeduca ieăintensiv ăpentruărenun areălaăfumat,ăevitareaăaltorăfactoriădeărisc,ădiet ,ă
activitateăfizic ,ăreguliădeăvia ,ăvaccinareăantigripal ; 

    - to iă pacien iiă cuă BPOCă confirma iă spirometrică şiă încadra iă înă stadiulă deă severitateă Iă - II cu 
dispnee - ini iereăterapieădeăliniaăIă(bronhodilatatorăcuădurat ăscurt ădeăac iuneă- uneori) sau de linia II 
(bronhodilatatorăcuădurat ălung ădeăac iuneă- dac ăesteănecesar) 

    - bilet de trimitere la medicul de specialitate - pacien iiă cuă BPOCă confirma iă spirometrică şiă
încadra iăînăstadiulădeăseveritateăIIIăşiăIVăpentruăini iereăterapieăcombinat ărespectivăoxigenoterapieăsau/şiă
pacien iăcuăsuspiciuneădeăBPOC,ăpentruăconfirmareădiagnostic . 

    b.ăMonitorizareaăactiv ăaăcazuluiăluatăînăeviden ăcuprinde: 
    - reevaluareaă niveluluiă deă severitate/niveluluiă deă controlă ală boliiă şiă identificareaă eventualeloră

cauze de control inadecvat; 
    - educa iaă pacientuluiă privindă boala,ă evolu iaă ei,ă în elegereaă roluluiă diferiteloră claseă deă

medicamenteă şiă aă utiliz riiă lor,ă în elegereaă roluluiă pacientuluiă înă managementulă deă lung ă durat ă aă bolii,ă
sfatulăpentruărenun areaălaăfumat; 

    - evaluareaăcomplian eiălaătratamentăşiăajustarea/continuareaăterapieiăpentruăcontrolulăsimptomelor; 
    - astmăbronşică- intaăterapeutic ă- controlulăsimptomelorăcuăcombina iaăfarmacologic ăşiăînădozeleă

cele mai mici posibile. 
    - BPOC - intaă terapeutic ă - renun areaă laă fumată şiă controlulă simptomelor,ă cuă mijloaceă terapeuticeă

adecvateăstadiuluiăboliiăşiăprevenireaăexacerb rilor. 
    Consulta iileăînăcadrulămonitoriz riiăactiveăinclud: 
    - anamneza,ăfactoriădeclanşatoriăcauzeădeăcontrolăinadecvat; 
    - examen clinică înă cabinetulă mediculuiă deă familie:ă inspec ie,ă ausculta ieă şiă palpareă pentruă

eviden iereaăsemnelorădeăafectareăaăorganeloră int ,ăeviden iereaăsemnelorăcliniceăpentruăcomorbidit i; 
    - evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; 
    - bilet de trimitere - managementădeăcaz,ăînăfunc ieădeăseveritateă- pentruăefectuareaădeăinvestiga iiă

paracliniceăpentruăstabilireaăseverit ii/niveluluiădeăcontrolăşiămonitorizareaăevolu ieiăastmuluiăbronşicăşiă
BPOC:ăspirometrie,ăhemoleucogram ăcomplet ăşiădac ăseăsuspecteaz ăcomplica iiă- radiografieăpulmonar ,ădup ă
caz 

    - bilet de trimitere - managementădeăcaz,ăînăfunc ieădeăseveritateă- pentru evaluare la medicul de 
specialitateăpneumologie,ăpediatrie,ăalergologieăşiămedicin ăintern ,ădup ăcaz. 

    Educa iaă pacientului:ă sfaturiă pentruă modificareaă stiluluiă deă via :ă fumat,ă diet ,ă activitateă fizic ă
+/- consiliere/vaccinareăantigripal . 

    Evaluareaăcomplian eiălaărecomand rileăterapeutice,ăcuăaten ieăsporit ălaăcomplian aălaămedicamenteăşiă
verificarea la fiecare vizit ă aă în elegeriiă utiliz riiă diferiteloră claseă deă medicamenteă şiă aă moduluiă deă
utilizare a dispozitivelor inhalatorii. 



    1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichi 
    a.ăEvaluareaăini ial ăaăcazuluiănouădepistatăconst ăîn: 
    - evaluarea gradului de riscăînăfunc ieădeăfiltratulăglomerular,ăalbuminurieăşiăboalaărenal ăprimar ; 
    - stabilireaă obiectiveloră terapeuticeă şiă întocmireaă planuluiă deă îngrijireă ală pacientuluiă confirmată

(obiectiveăterapeutice)ăşiăini iereaăterapiei. 
    Consulta iaăînăcadrulăevalu riiăini ialeăcuprinde: 
    - anamnez ă(antecedenteăfamilialeăşiăpersonale,ăexpunereălaănefrotoxice,ăistoricăalăafect riiărenaleă

şiăalăco-morbidit ilorărelevante); 
    - examen clinic complet; 
    - biletă deă trimitereă pentruă investiga iiă paraclinice:ă creatinin ă seric ă cuă determinareaă rateiă deă

filtrareăglomerular ăestimat ă- eRFG,ăexamenăsumarădeăurin ,ăalbumin /creatinin ăurinar ,ăecografieădeăorgană- 
renal ; 

    - biletădeătrimitereăpentruăconsulta ieădeăspecialitateălaănefrologăaăpacien ilorăcuăriscămediu-mare 
(raportăalbumin /creatinin ăpesteă300ămg/g,ăeRFGămaiămicădeă45ămL/minăsauăhematurieămicroscopic ădeăcauz ănon-
urologic ),ăhipertensiuneăarterial ănecontrolat . 

    Ini iereaăterapieiăinclude: 
    - consiliereă pentruă schimbareaă stiluluiă deă via :ă renun areă laă fumat,ă diet ă hiposodat ,ă activitateă

fizic ; 
    - tratament medicamentos vizând controlul presiunii arteriale (conform obiectivului terapeutic 

individual),ăalăproteinuriei,ăalădeclinuluiăeRFGăşiăalădislipidemiei,ădup ăcaz; 
    - educa iaăpacientului pentru auto-îngrijire. 
    b.ăMonitorizareaăactiv ăaăcazuluiăluatăînăeviden : 
    - bilan ulăperiodicăalăcontroluluiăterapeutică(presiuneăarterial ,ăraportăalbumin /creatinin ăurinar ,ă

declin eRFG): 
    - revizuireaămedica ieiă(medicamente,ădoze),ădup ăcaz; 
    - evaluareaăaderen eiălaăprogramulăterapeutică(diet ,ămedica ie); 
    - bilet de trimitere - managementă deă caz,ă pentruă investiga iiă paracliniceă creatinin ă seric ă cuă

determinareaărateiădeăfiltrareăglomerular ăestimat ă- eRFG,ăalbumin /creatinin ăurinar ; 
    - bilet de trimitere - management de caz, pentru evaluare la medicul de specialitate nefrologie. 
    1.2.ăServiciileămedicaleăpreventiveăşiăprofilacticeăsunt: 
    1.2.1.ăConsulta iileăpreventiveăsuntăconsulta iiăperiodiceăactiveăoferiteăpersoanelor cu vârsta între 

0 - 18 ani privind: 
    a.ăcreştereaăşiădezvoltarea; 
    b.ăstareaădeănutri ieăşiăpracticileănutri ionale; 
    c.ădepistareaăşiăinterven iaăînăconsecin ăpentruăriscurileăspecificeăgrupeiădeăvârst /sex;ăserviciileă

preventive pentru copiiăpeăgrupeădeăvârst ăşiăsex,ăconformăanexeiănr.ă2ăCălaăordin. 
    1.2.1.1:ăFrecven aăefectu riiăconsulta iilorăseăvaărealizaădup ăcumăurmeaz : 
    a)ălaăexternareaădinămaternitateăşiălaă1ălun ă- la domiciliul copilului; 
    b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni; 
    c)ăoădat ăpeăanădeălaă4ălaă18ăani. 
    NOTAă1:ăÎnăcadrulăconsulta iilorăpreventiveăcopiiăcuăvârstaăcuprins ăîntreă2ăşiă18ăani,ăbeneficiaz ă

anualădeăinvestiga iiăparacliniceă- analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul 
deăfamilie,ădac ăînăanulăînăcareăseăacord ăconsulta iileăpreventiveădeăevaluareăaărisculuiăindividual,ănuăauă
efectuată acesteă investiga ii.ă Biletulă deă trimitereă seă întocmeşteă distinctă pentruă acesteă investiga iiă
paraclinice cu completarea câmpului corespunz torăpreven iei. 

    Investiga iileăparacliniceărecomandateăpentruăpreven ieăsunt: 
    a.ăVârstaăcuprins ăîntreă2ăaniăşiă5ăaniăinclusiv: 
    1. Pentru profilaxia anemiei: 
       ●ăHemoleucogramaăcomplet  
       ●ăSideremie 
    2. Pentru profilaxia rahitismului: 
       ●ăCalciuăsericătotal 
       ●ăCalciuăionicăseric 
    b.ăVârstaăcuprins ăîntreă6ăaniăşiă11ăaniăinclusiv 
    1.ă Pentruă profilaxiaă sindromuluiă dismetabolică pentruă copiiă cuă indiceleă deă mas ă corporal ă - (IMC) 

crescut 
       ●ăProteineătotale serice 
       ●ăColesterolăsericătotal 
       ●ăTriglicerideăserice 
       ●ăGlicemie 
       ●ăTGP 
       ●ăTGO 
    2. Pentru profilaxia anemiei: 
       ●ăHemoleucogramaăcomplet  
       ●ăSideremie 
    c.ăVârstaăcuprins ăîntreă12ăaniăşiă17ăaniăinclusiv 
    1.ăPentruăprofilaxiaăsindromuluiădismetabolicăpentruăindiceădeămas ăcorporal ă- (IMC) crescut 
       ●ăProteineătotaleăserice 
       ●ăColesterolăsericătotal 
       ●ăTriglicerideăserice 
       ●ăGlicemie 



       ●ăTGP 
       ●ăTGO 
    2. Pentru screeningăITSă(dup ăîncepereaăvie iiăsexuale) 
       ●ăVDRLăsauăRPR 
    NOTAă2:ăFurnizorulădeăanalizeădeălaboratorăefectueaz ăf r ărecomandareaămediculuiădeăfamilieăexamenulă

citologicăalăfrotiuluiăsangvină(numaiădac ăesteăefectuatădeămediculădeălaboratorăsauădeăspecialiştiăcuăstudiiă
superioareănemedicaleăcareăauăspecializareăînăhematologie)ăînăcazulăînăcareăhemoleucogramaăcomplet ăprezint ă
modific riădeăparametri,ărespectivăefectueaz ăTPHAăînăsitua iaăînăcareăVDRLăsauăRPRăesteăpozitiv. 

    1.2.2.ăConsulta iiăînăvedereaămonitoriz riiăevolu ieiăsarciniiăşiăl uziei,ăconformăprevederilorălegaleă
în vigoare: 

    a)ăluareaăînăeviden ăînăprimulătrimestru;ăseădeconteaz ăoăconsulta ie; 
    b) supravegherea, lunar, din luna a 3-aă pân ă înă lunaă aă 7-aă seă deconteaz ă oă consulta ie/lun .ă Înă

situa iaăînăcareăluareaăînăeviden ăaăgravideiăareălocăînălunaăaă3-a,ăpentruăaceast ălun ăseăvaăraportaăcaseiă
deăasigur riădeăs n tateănumaiăluareaăînăeviden ăaăgravidei,ănuăşiăsupravegherea; 

    c)ăsupravegherea,ădeădou ăoriăpeălun ,ădinăluna a 7-aăpân ăînălunaăaă9-aăinclusiv;ăseădeconteaz ădou ă
consulta ii/lun ; 

    d)ăurm rireaălehuzeiălaăexternareaădinămaternitateă- laădomiciliu;ăseădeconteaz ăoăconsulta ie; 
    e)ăurm rireaălehuzeiălaă4ăs pt mâniădeălaănaştere;ăseădeconteaz ăoăconsulta ie. 
    1.2.2.1:ă Înă cadrulă supravegheriiă gravideiă seă faceă şiă promovareaă alimenta ieiă exclusiveă laă sână aă

copiluluiăpân ălaăvârstaădeă6ăluniăşiăcontinuareaăacesteiaăpân ălaăminimă12ăluni,ătestareăpentruăHIV,ăhepatit ă
deăetiologieăviral ăcuăvirusăBăşiăC,ăprecumăşiăconsiliereăpreăşiăpostătestareăHIVăşiăluesăaăfemeiiăgravide. 

    NOT :ă Înă conformitateă cuă programulă deă monitorizare,ă investiga iileă paracliniceă şiă tratamenteleă
specificeă sarciniiă potă fiă recomandateă deă c treă mediculă deă familie,ă numaiă pentruă intervalulă de timp de la 
momentulăînăcareăgravidaăesteăluat ăînăeviden ădeăc treăacestaăşiăpân ălaă4ăs pt mâniădeălaănaştere. 

    1.2.3.ăConsulta iiăpreventiveădeăevaluareăaărisculuiăindividualălaăadultulăasimptomaticăcareăseăacord ă
la cabinetul medicului de familie înămodăactivăadul ilorădinăpopula iaăgeneral ă- f r ăsemneădeăboal ă- se vor 
realizaădup ăcumăurmeaz : 

    1.2.3.1.ăToateăpersoaneleăasimptomaticeăcuăvârstaăîntreă18ăşiă39ăaniă- oădat ălaă3ăaniăcalendaristici,ă
pentruăcareămediculădeăfamilieăevalueaz ăexpunereaălaăfactoriiădeăriscăfinalizat ăprinăcompletareaăriscogrameiă
pentruă grupaă deă vârst ă şiă sexă corespunz toareă conformă anexeiă nr.ă 2ă Că laă ordin.ă Seă deconteaz ă maximă 2ă
consulta ii/asigurată înă anulă înă careă seă realizeaz ă evaluareaă risculuiă individual.ă Pentruă persoanele 
asimptomaticeăcuăvârstaăîntreă18ăşiă39ăaniădepistateăcuăriscăînalt,ăconsulta iileăpreventiveădeăevaluareăseă
acord ă anual,ă conformă prevederiloră deă laă punctulă 1.2.3.2.ă şiă seă deconteaz ă maximă 2ă consulta ii/asigurat,ă
anual. 

    1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani, anual - pentru care medicul de familie 
evalueaz ăexpunereaălaăfactoriiădeăriscăfinalizat ăprinăcompletareaăriscogrameiăpentruăgrupaădeăvârst ăşiăsexă
corespunz toareăconformăanexeiănr.ă2ăCălaăordin.ăSeădeconteaz ămaximă2 consulta ii/asigurat,ăanual. 

    NOTAă 1:ă Înă cadrulă consulta iiloră preventiveă asigura iiă asimptomaticiă cuă vârstaă pesteă 18ă ani,ă anuală
respectivăodat ălaă3ăani,ăbeneficiaz ădeăinvestiga iiăparacliniceă- analize de laborator, pe baza biletului de 
trimitere eliberatădeămediculădeăfamilie,ădac ăînăanulăînăcareăseăacord ăconsulta iiăpreventiveădeăevaluareăaă
risculuiăindividual,ănuăauăefectuatăacesteăinvestiga ii.ăBiletulădeătrimitereăseăîntocmeşteădistinctăpentruă
acesteăinvestiga iiăparacliniceăcuăcompletareaăcâmpuluiăcorespunz torăpreven iei. 

    Investiga iileăparacliniceărecomandateăpentruăpreven ieăsunt: 
    a.ăpentruăadultulăasimptomaticăcuăvârstaăcuprins ăîntreă18ăşiă39ăani 
       ●ăHemoleucogram ăcomplet  
       ●ăVSH 
       ●ăGlicemie 
       ●ăColesterolăseric total 
       ●ăElectroforezaăproteinelorăserice 
       ●ăCreatininaăseric  
    b.ăpentruăfemeiaăcuăvârstaăîntreă18ăşiă39ăaniăcareăplanific ăoăsarcin  
       ●ăVDRLăsauăRPR 
    c.ăpentruăadultulăasimptomaticăcuăvârstaădeă40ădeăaniăşiăpeste 
       ●ăHemoleucogram ăcomplet  
       ●ăVSH 
       ●ăGlicemie 
       ●ăColesterolăsericătotal 
       ●ăElectroforezaăproteinelorăserice 
       ●ăCreatininaăseric  
       ●ăPSAălaăb rba i 
       ●ăTSHăşiăFT4ălaăfemei 
    NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectueaz ăf r ărecomandareaămediculuiădeăfamilieăexamenulă

citologicăalăfrotiuluiăsangvină(numaiădac ăesteăefectuatădeămediculădeălaboratorăsauădeăspecialiştiăcuăstudiiă
superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma complet ăprezint ă
modific riădeăparametri,ărespectivăefectueaz ăTPHAăînăsitua iaăînăcareăVDRLăsauăRPRăesteăpozitiv. 

    1.2.4.ă Supraveghereă (evaluareaă factoriloră ambientali,ă consiliereă privindă igienaă alimenta iei)ă şiă
depistareă deă boliă cuă poten ială endemo-epidemică (examenă clinic,ă diagnostică prezumtiv,ă trimitereă c treă
structurileă deă specialitateă pentruă investiga ii,ă confirmare,ă tratamentă adecvată şiă m suriă igienico-sanitare 
specifice,ădup ăcaz).ăBolileăcuăpoten ialăendemo-epidemicăsuntăceleăprev zuteălaăpunctul II din anexa la H.G. 
nr. 1186/2000. 



    1.2.4.1:ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăfiecareăboal ăcuăpoten ialăendemoepidemică
suspicionat ăşiăconfirmat . 

    1.2.5.ăConsulta iiăpentruăacordareaăserviciilorădeăplanificareăfamilial : 
    a)ăconsiliereaăfemeiiăprivindăplanificareaăfamilial ; 
    b)ăindicareaăuneiămetodeăcontraceptiveălaăpersoaneleăf r ărisc. 
    1.2.5.1.:ăConsulta iaăpoateăcuprinde,ădup ăcaz,ănumaiăserviciulăprev zutălaăliteraăa)ăsauăserviciile 

prev zuteălaălitereleăa)ăşiăb);ăseăacord ămaximumădou ăconsulta iiăpeăanăcalendaristic,ăpeăasigurat. 
    1.3.ăConsulta iileălaădomiciliuăsuntăacordateăasigura ilorădeăpeălistaăproprieăaămediculuiădeăfamilie,ă

în afara cabinetului, în timpul programului deă lucruă pentruă consulta iileă laă domiciliu.ă Consulta iileă laă
domiciliuă seă acord ă asigura iloră nedeplasabiliă dină motivă deă invaliditateă permanent ă sauă invaliditateă
temporar ,ăasigura ilorăcuăboliăcroniceăsauăcuăunăepisodăacutăceănuăpermiteădeplasareaălaăcabinet, copiilor 0 
- 1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioaseăşiălehuzelor. 

    Seă consider ă consulta ieă laă domiciliu,ă inclusivă consulta iaă - examinareaă acordat ă deă mediculă deă
familieăînăvedereaăconstat riiădecesului. 

    1.3.1.ăConsulta iileălaădomiciliuăacordateădeăc treămediculădeăfamilieăpentruăunăasiguratăînscrisăpeă
listaă proprieă seă deconteaz ă astfel:ă maximumă 2ă consulta iiă pentruă fiecareă episodă acut/subacut/acutiz riă aleă
bolilorăcronice,ămaximumă4ăconsulta ii/anăpentruăbolileăcroniceăşiăoăconsulta ieăpentruăfiecareăsitua ieădeă
urgen .ăInforma iileămedicaleăseăînregistreaz ăînăfişaămedical . 

    1.3.2.:ăConsulta iileăacordateălaădomiciliulăasigura iloră- maximumă42ădeăconsulta iiăpeălun ăpeămedică
cuălist ăproprieădeăpersoaneăasigurateăînscriseădarănuămaiămultădeă3ăconsulta iiăpeăzi. 

    NOT :ăconsulta iileălaădomiciliuăseăconsemneaz ăînăregistrulădeăconsulta ii,ăcareăvaăcon ineădataăşiă
oraăconsulta iei,ănumele,ăprenumele,ăsemn turaăasiguratuluiăsauăapar in torului,ădup ăcaz,ăpentruăsitua iaăînă
careănuăseăutilizeaz ăcardulăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 

    1.4.ăServiciileămedicaleăadi ionaleăreprezint ăserviciiăcareăseăofer ăop ionalăînăcabineteleămediciloră
deă familie,ă exclusivă asigura iloră deă peă listaă proprie.ă Acesteă serviciiă sunt acordate numai în cadrul 
cabinetelorăcareăauădotareaăcorespunz toare,ăiarămediculădeăfamilieăareăcompeten ădobândit ăprinăparcurgereaă
unuiăprogramăeduca ionalăspecific,ăcertificatăsuplimentar,ădup ăcaz. 

    1.4.1ăServiciileăadi ionaleăsunt: 
    a) efectuareăşiăinterpretareăEKGăpentruămonitorizareaăbolilorăcardiovasculareăconfirmate 
    b)ăecografieăgeneral ă- abdomenăşiăpelvis 
    c) spirometrie 
    NOTAă1*):ăPentruăacesteăserviciiăseăîncheieăacteăadi ionaleălaăcontractul/conven iaădeăfurnizareădeă

serviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar .ăDecontareaăacestorăserviciiăseărealizeaz ădinăfondulăaferentă
investiga iilorămedicaleăparaclinice,ăînălimitaăsumelorărezultateăconformăcriteriilorăprev zuteăînăanexaă20ălaă
ordin. 

    NOTAă2:ăNum rulămaximădeăecografii generale, examene EKG - efectuareăşiăinterpretareăşiăspirometriiăceă
potăfiăefectuateăşiăacordateăîntr-oăor ,ănuăpoateăfiămaiămareădeă3. 

    1.4.2.ăServiciiămedicaleădeăconsulta iiăşiădiagnosticăceăpotăfiăfurnizateălaădistan ăprinăsistemeădeă
telemedicin ărural ădezvoltateădeăMinisterulăS n t ii. 

    1.4.2.1.ă Acesteă serviciiă reprezint ă consulta iileă ceă seă acord ă asigura iloră conformă pct.ă 1ă subpct.ă
1.1.2,ă 1.1.3,ă 1.1.4ă şiă pct.ă 1.3ă şiă pentruă care,ă suplimentar,ă dup ă caz,ă seă efectueaz ă ecografieă general ă - 
abdomen + pelvis - şi/sauă EKGă careă seă transmită mediciloră deă specialitateă dină ambulatoriu,ă înă vedereaă
interpret rii. 

    NOT :ăConsulta iaăprev zut ălaăpunctulă1.4.2ănuăseădeconteaz ăcaăşiăconsulta ieăprev zut ălaăpct.ă1ă
subpct.ă1.1.2,ă1.1.3,ă1.1.4ăşiăpct. 1.3. 

    1.5.ăActivit ileădeăsuportăsuntăreprezentateădeăeliberareaăurm toarelorădocumente:ăconcediuămedical,ă
bileteă deă trimitere,ă prescrip iiă medicale,ă adeverin eă medicaleă pentruă copiiă înă cază deă îmboln viri,ă acteă
medicaleă necesareă copiiloră afla iă înă plasamentă dină cadrulă sistemuluiă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copilului, documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea în colectivitate, conform 
prevederiloră legaleă înă vigoare,ă precumă şiă eliberareaă certificatuluiă medicală constatatoră ală decesului, cu 
excep iaă situa iiloră deă suspiciuneă careă necesit ă expertiz ă medico-legal ,ă conformă prevederiloră legale,ă caă
urmareăaăexamin riiăpentruăconstatareaădecesului. 

    NOTAă1:ăActivit ileădeăsuportăsuntăconsecin ăaăactuluiămedicalăacordatăpentruăserviciileăprev zuteă
înăpachetulădeăserviciiămedicaleădeăbaz . 

    NOTAă 2:ă Seă deconteaz ă ună serviciuă - examinareă pentruă constatareaă decesului,ă indiferentă dac ă s-a 
eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat înscris pe lista medicului de familie. 

    1.6. Servicii de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau 
perfuzabil,ădup ăcaz,ăacordateăasigura ilorădeăpeălistaăproprieăaămediculuiădeăfamilie,ăînătimpulăprogramuluiă
de lucru în cabinet. 

 
    C. PACHETULăDEăSERVICIIăÎNăASISTEN AăMEDICAL ăPRIMAR ăPENTRUăPACIEN IIăDINăSTATELEăMEMBREăALEăUNIUNIIă

EUROPENE/SPA IULUIăECONOMICăEUROPEAN/CONFEDERA IAăELVE IAN ,ăTITULARIăDEăCARDăEUROPEANăDEăASIGUR RIăSOCIALEăDEă
S N TATE,ă ÎNă PERIOADAă DEă VALABILITATEă Aă CARDULUI, PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă
EUROPENE/SPA IULUIăECONOMICăEUROPEAN/CONFEDERA IAăELVE IAN ,ăBENEFICIARIăAIăFORMULARELOR/DOCUMENTELORăEUROPENEă
EMISEă ÎNă BAZAă REGULAMENTULUIă CEă NR.ă 883ă ALă PARLAMENTULUIă EUROPEANă ŞIă ALă CONSILIULUIă DINă 29ă APRILIE 2004 
PRIVINDă COORDONAREAă SISTEMELORă DEă SECURITATEă SOCIAL ă ŞIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă CUă CAREă ROMÂNIAă Aă
ÎNCHEIATăACORDURI,ăÎN ELEGERI,ăCONVEN IIăSAUăPROTOCOALEăINTERNA IONALEăCUăPREVEDERIăÎNăDOMENIULăS N T II. 

 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă

Elve ian ,ătitulariădeăcardăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ă



beneficiaz ăînăasisten aămedical ăprimar ădeăserviciileăprev zuteălaălit.ăAăpunctulă1,ăsubpuncteleă1.1ăşiă1.2ă
şiălaălit.ăB,ăpunctulă1.1,ăsubpunctulă1.1.2ădinăprezentaăanex . 

    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă
Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă emiseă în baza Regulamentului CE nr. 883 al 
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă
social ăbeneficiaz ăînăasisten aămedical ăprimar ădeăserviciileăprev zuteălaălit.ăB. 

    3.ă Pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă
interna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăpotăbeneficia,ădup ăcaz,ădeăserviciileămedicaleăprev zuteă
laălit.ăAăpunctulă1ăsubpuncteleă1.1ăşiă1.2ădinăprezentaăanex ăsauădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaălit.ăBă
dinăprezentaăanex ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 

 
 
 
    ANEXA 2 
 
 
                             MODALIT ILEăDEăPLAT  
               înăasisten aămedical ăprimar ăpentruăfurnizareaăde 
         serviciiămedicaleăprev zuteăînăpacheteleădeăserviciiămedicale 
 
 
    ART. 1 
    (1)ă Modalit ileă deă plat ă înă asisten aă medical ă primar ă sunt:ă plataă "peră capita"ă prină tarifă peă

persoan ă asigurat ,ă conformă listeiă propriiă deă persoaneă înscriseă asigurate, şiă plataă prină tarifă peă serviciuă
medicală exprimată înă puncteă pentruă uneleă serviciiă medicaleă prev zuteă anexaă nr.ă 1ă laă ordin,ă inclusivă pentruă
serviciileă medicaleă acordateă pacien iloră dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaăElve ian ,ătitulariăaiăcarduluiăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăperioadaă
de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza 
Regulamentuluiă CEă nr.ă 883/2004ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonareaăsistemelorădeăsecuritateăsocial ,ăprecumăşiăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaăîncheiată
acorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleăinterna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii. 

    (2) Sumaăcuvenit ăprinăplataă"perăcapita"ăpentruăserviciileămen ionateălaălit.ăe)ăseăcalculeaz ăprină
înmul ireaănum ruluiădeăpuncteărezultatăînăraportăcuănum rulăşiăstructuraăpeăgrupeădeăvârst ăaăpersoaneloră
asigurate înscrise în lista medicului de familie, conformălit.ăa),ăb)ăsauăc),ăajustatăînăfunc ieădeăcondi iileă
prev zuteălaălit.ăd),ăcuăvaloareaăstabilit ăpentruăunăpunct. 

    a)ă Num rulă deă puncteă acordată înă raportă cuă num rulă şiă structuraă peă grupeă deă vârst ă aă persoaneloră
înscriseăasigurateăseăstabileşteăastfel: 

    1.ănum rulădeăpuncte,ăacordatăpeăoăpersoan ăasigurat ăînscris ăînălist ,ăînăraportăcuăvârstaăpersoaneiă
asigurate înscrise: 

 
*T* 
┌─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐ 
│ăăGrupaădeăăă│ă0ă- 3ăaniă│ă4ă- 59ăaniă│ăăă60ăaniăă│ 
│ăăăvârst ăă  │ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăşiăpesteă│ 
├─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăNum rădeăăăă│ăăăă11,2ăăă│ăăăă7,2ăăăăă│ăăăă11,2ăăă│ 
│ăpuncte/ăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăpersoan /ană│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    NOTA 1: Încadrarea persoanei asigurate, respectiv trecerea dintr-oă grup ă deă vârst ă înă altaă seă

realizeaz ălaăîmplinireaăvârsteiă- copilăcuăvârstaădeă4ăaniăîmplini iăseăîncadreaz ăînăgrupaă4ă- 59 ani. 
    NOTAă2:ăÎnăsitua iaăînăcareăînălistaămediculuiădeăfamilieăsuntăînscriseăpersoaneăinstitu ionalizateă- 

copiiăîncredin a iăsauăda iăînăplasamentăunuiăserviciuăpublicăspecializatăoriăunuiăorganismăprivatăautorizat,ă
persoaneădinăcentreădeăîngrijireăşiăasisten ă- şiăpersoaneăprivateădeălibertateăaflateăînăcustodiaăstatului,ă
potrivită legii,ă num rulă deă puncteă aferentă acestoraă seă majoreaz ă cuă 5%ă fa ă deă punctajulă acordată grupeiă deă
vârst ăînăcareăseăîncadreaz . 

    Înăacestăsensămediciiădeăfamilieăataşeaz ălaăfişaămedical ăacteleădoveditoareăcareăatest ăcalitateaădeă
persoaneăinstitu ionalizateă- copiiăîncredin a iăsauăda iăînăplasamentăunuiăserviciuăpublicăspecializatăoriă
unuiă organismă privată autorizat,ă persoaneă dină centreă deă îngrijireă şiă asisten ă - sau persoane private de 
libertate aflate în custodia statului, potrivit legii. 

    NOTAă3:ăPentruăpersoaneleăîncadrateăcaăşiăpersoaneăpensionateăpentruăcazuriădeăinvaliditateănum rulădeă
puncteăaferentăacestoraăesteăcelăcorespunz torăgrupeiădeăvârst ă"60ăaniăşiăpeste". 

    2.ăLaăcalcululănum ruluiălunarădeăpuncteă"perăcapita"ăconformăart.ă1ăalin.ă(2)ăseăiauăînăconsiderareă
persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie existente în ultima zi a lunii precedente. 

    Înăsitua iaăcontractelorănouăîncheiateăpentruăprimaălun ădeăcontractălaăcalcululănum ruluiădeăpuncteă
perăcapitaăseăiauăînăconsiderareăpersoaneleăasigurateăînscriseăînălistaă mediculuiădeăfamilieăprezentat ălaă
contractare. 

    Pentruămediciiănouăveni iăcareăîncheieăcontractădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăpentruăoăperioad ădeă
3 luni - dup ăîncetareaă conven ieiăîncheiat ăpentruămaximă3ăluni,ăpentruăprimaălun ădeăcontractă seăiauăînă



considerareă persoaneleă asigurateă înscriseă înă listaă mediculuiă deă familieă prezentat ă laă dataă încheieriiă
contractului. 

    3.ăNum rulăoptimădeăpersoaneăînscriseăpeălistaămediculuiădeăfamilieădinăpunctădeăvedereăalăasigur riiă
unoră serviciiă deă calitateă laă nivelulă asisten eiă medicaleă primareă careă seă iaă înă calculă pentruă stabilireaă
necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorial /zon ăurban ăesteădeă1.800. 

    4.ăPentruăunănum rădeă2.200ădeăpersoaneăînscriseăpeălistaămediculuiădeăfamilieăprogramulăs pt mânalădeă
activitateăalăcabinetuluiămedicalăindividualăprecumăşiăalăfiec ruiămedicădeăfamilieăcuălist ăproprie care se 
contracteaz ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăvedereaăacord riiăserviciilorămedicaleăînăasisten aămedical ă
primar ăesteădeă35ădeăoreăpeăs pt mân .ăÎnăsitua iaăînăcareănum rulăpersoanelorăînscriseăpeălistaăproprieăaă
medicului de familie este maiămareădeă2.200ăprogramulădeă35ădeăoreăpeăs pt mân ăseăpoateăprelungiăşi/sauăseă
poateă modificaă înă sensulă schimb riiă raportuluiă prev zută laă alin.ă (3)ă lit.ă b)ă cuă asigurareaă num ruluiă deă
consulta iiălaădomiciliuănecesareăconformăprevederilorăcuprinseălaălit.ăB pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin. 

    Înă cazulă prelungiriiă programuluiă deă lucruă pentruă oă list ă cuprins ă întreă 2.200ă şiă 3.000ă deă persoaneă
înscriseăprogramulăzilnicăseămajoreaz ăcuă1ăor ăiarăpentruăoălist ădeăînscrişiămaiămareădeă3.000ăprogramulă
zilnic se majoreaz ăcuă2ăore. 

    5.ăÎnăsitua iaăînăcareănum rulădeăpersoaneăasigurateăînscriseăpeălistaămediculuiădeăfamilieădep şeşteă
2.200ăşiănum rulădeăpuncteă"perăcapita"/anădep şeşteă18.700ăpuncte,ănum rulădeăpuncteăceădep şeşteăacestănivelă
seăreduceădup ăcum urmeaz : 

    - cuă25%,ăcândănum rulădeăpuncteă"perăcapita"/anăesteăcuprinsăîntreă18.701ă- 22.000; 
    - cuă50%,ăcândănum rulădeăpuncteă"perăcapita"/anăesteăcuprinsăîntreă22.001ă- 26.000; 
    - cuă75%,ăcândănum rulădeăpuncteă"perăcapita"/anăesteădeăpesteă26.000. 
    Num rulădeăpuncteă"perăcapita"ăpentruăcabineteleămedicaleăindividuale,ăorganizateăconformăOrdonan eiă

Guvernului nr. 124/1998 privindăorganizareaăşiăfunc ionareaăcabinetelorămedicale,ărepublicat ,ăcuămodific rileă
ulterioare,ăcareăauăcelăpu inăunămedicăangajatăcuănorm ăîntreag ăşiăpentruăcabineteleămedicaleăcareăseăafl ă
într-o unitate administrativ-teritorial /zon ăurban ăcuădeficitădinăpunctădeăvedereăalăprezen eiămediculuiădeă
familie,ă stabilită deă comisiaă prev zut ă la art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăseăreduceădup ăcumăurmeaz : 

    - pentruămediciiădeăfamilieăcareăauăînscrişiăpeălistaăproprieăpesteă2.200 asigura iăşiăunănum rădeă
puncte/anăceădep şeşteă18.700,ădarănuămaiămultădeă22.000ăpuncteăinclusiv,ăplataăperăcapitaăseăfaceă100%; 

    - pentruămediciiădeăfamilieăcareăauăînscrişiăpeălistaăproprieăpesteă2.200ăasigura iăşiăunănum rădeă
puncte/anăceădep şeşte 22.000ădarănuămaiămultădeă26.000ăpuncteăinclusiv,ănum rulădeăpuncteăceădep şeşteăacestă
nivelăseădiminueaz ăcuă25%; 

    - pentruămediciiădeăfamilieăcareăauăînscrişiăpeălistaăproprieăpesteă2.200ăasigura iăşiăunănum rădeă
puncte/anăceădep şeşteă26.000ădarănuămaiămultădeă30.000ăpuncteăinclusiv,ănum rulădeăpuncteăceădep şeşteăacestă
nivelăseădiminueaz ăcuă50%; 

    - pentruămediciiădeăfamilieăcareăauăînscrişiăpeălistaăproprieăpesteă2.200ăasigura iăşiăunănum rădeă
puncte/anăceădep şeşteă30.000ăpuncte,ănum rulădeăpuncteăceădep şeşteăacestănivelăseădiminueaz ăcuă75%; 

    b) Medicii nou-veni iă într-o localitate - unitate administrativ-teritorial /zon ă urban ă - în 
condi iileăprevederilorăart.ă11ădeălaăcapitolulăIădinăanexaănr.ă2ălaă Hot rârea Guvernului nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăîncheieăcontractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăaceleaşiăcondi iiă
caăşiămediciiădeăfamilieăcareănuăfacăparteădină categoriaămedicilorănou-veni i,ăcuărespectareaăprevederiloră
art. 1 alin.ă (3)ă şiă (5)ă deă laă capitolulă Iă dină anexaă nr.ă 2ă laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă privindă num rulă minimă deă persoaneă asigurateă înscriseă peă listeleă
medicilor de familie. 

    Venitul medicilor de familie nou-veni iă într-o localitate - unitate administrativ-teritorial /zon ă
urban ă- înăcondi iileăprevederilorăart.ă11ădeălaăcapitolulăIădinăanexaă nr.ă2ălaă Hot râreaăGuvernuluiănr.ă
400/2014, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăseăstabileşteăconformălit.ăa). 

    c) Medicii nou-veni iă într-o localitate - unitate administrativ-teritorial /zon ă urban ă - în 
condi iileă prevederiloră art.ă 14ă capitolulă Iă dină anexaă nr.ă 2ă laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăchiarădac ălaăsfârşitulăceloră3ăluniăpentruăcareăauăavutăîncheiat ă
conven ieădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleănuăauăînscrisănum rulădeăpersoaneăasigurateăprev zutălaăart.ă1ă
alin.ă(3)ăşiăalin.ă(5)ădeălaăcapitolulăIădinăanexaănr.ă2ălaăHot râreaăGuvernuluiănr.ă400/2014,ăcuămodific rileă
şiă complet rileă ulterioare,ă încheieă contractă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă listaă peă careă şi-au 
constituit-oăpân ălaădataăîncheieriiăcontractului;ămediciiănou-veni iăauăobliga iaăcaăînătermenădeămaximumă3ă
luniă deă laă dataă încheieriiă contractuluiă s ă înscrieă num rulă minimă deă persoaneă asigurate.ă Înă cază contrar,ă
contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şiăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînceteaz ălaăexpirareaă
celoră3ăluni,ăcuăexcep iaăsitua iilorăstabiliteădeăcomisiaăconstituit ăpotrivităprevederilorăart.ă1ăalin.ă(3)ă
deălaăcapitolulăIădinăanexaănr.ă2ălaăactulănormativămaiăsusămen ionat.ăListaădeăpersoaneăasigurate înscrise 
careăseăiaăînăcalculăpentruăcontinuareaărela ieiăcontractualeăesteăceaăprezentat ădeămediculădeăfamilieălaă
sfârşitulăceloră3ăluni.ăDac ădup ăprelungireaărela ieiăcontractualeăseăconstat ,ăodat ăcuăvalidareaălisteiădeă
persoane asigurate înscrise,ă c ă nuă esteă îndeplinit ă condi iaă privindă num rulă minimă deă persoaneă asigurateă
înscrise,ăcontractulăpoateăîncetaăînăcondi iileăart.ă1ăalin.ă(6)ădeălaăcapitolulăIădinăanexaănr.ă2ădinăactulă
normativămaiăsusămen ionat. 

    Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venităareăobliga iaădeăaăînscrieănum rulăminimădeă
persoaneă asigurateă prev zută laă art.ă 1ă alin.ă (3)ă şiă alin.ă (5)ă deă laă capitolulă Iă dină anexaă nr.ă 2ă dină actulă
normativă maiă susă men ionat,ă venitulă seă stabileşteă conformă lit.ă a).ă Seă consider ă medic nou-venit într-o 
localitate,ămediculădeăfamilieăcareăsolicit ăpentruăprimaădat ăintrareaă înărela ieăcontractual ă cuăcasaădeă
asigur riădeăs n tateăînălocalitateaărespectiv ,ăinclusivămediciiăcareăşi-auădesf şuratăactivitateaăcaămediciă
angaja iă într-un cabinetă medicală individuală aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă
respectiv . 



    d)ăNum rulătotalădeăpuncteărezultatăpotrivitălit.ăa),ălit.ăb)ăsauălit.ăc),ădup ăcaz,ăseărecalculeaz ă
înăurm toareleăsitua ii: 

    1. în raport cu condi iileăînăcareăseădesf şoar ăactivitatea,ămajorareaăesteăcuăpân ălaă100%,ăpeăbazaă
criteriilorăaprobateăprinăOrdinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateăpentruăaprobareaăcriteriilorădeăîncadrareăaăcabinetelor medicaleădinăasisten aămedical ăprimar ăşiă
dinăambulatoriulădeăspecialitateăînăfunc ieădeăcondi iileăînăcareăseădesf şoar ăactivitatea.ăPentruăcabineteleă
medicaleă organizateă înă localit ileă careă seă g sescă totală sauă par ială înă ariaă Rezerva ieiă biosfereiă Delta 
Dun rii,ă seă aplic ă ună procentă deă majorareă deă 200%,ă indiferentă deă punctajulă ob inută potrivită Ordinuluiă
ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă pentruă aprobareaă
criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale dină asisten aă medical ă primar ă şiă dină ambulatoriulă deă
specialitateăînăfunc ieădeăcondi iileăînăcareăseădesf şoar ăactivitatea. 

    Pentruăcabineteleămedicaleăcareăauăpunct/puncteădeălucru/puncteăsecundareădeălucruăşiăunăsporădeăzon ă
diferit pentru localitateaă undeă seă afl ă cabinetulă şiă pentruă localitatea/localit ileă undeă seă afl ă
punctul/puncteleădeălucru/puncteleăsecundareădeălucru,ănum rulătotalădeăpuncteărezultatăpotrivitălit.ăa),ălit.ă
b)ăsauălit.ăc)ăvaă fiăîmp r ităpropor ionalăcuăprogramulădeălucruă - exprimatăînăoreădesf şuratălaăcabinet,ă
respectiv la punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, stabilit în conformitate cu prevederile 
art.ă1ăalin.ă(2)ălit.ăa)ăpct.ă4,ăiarănum rulădeăpuncteărezultatăpentruăfiecareădintreăacesteaăseăvaăajustaăînă
func ieădeăsporulădeăzon ăaferentălocalit iiăundeăseăafl ăcabinetul,ărespectivăpunctul/puncteleădeălucru. 

    Listaăcuprinzândăcabineteleămedicaleădinăasisten aămedical ăprimar ălaăcareăseăaplic ămajor rileădeă
maiăsusăşiăprocentulădeămajorareăcorespunz torăse stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului 
s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateămaiăsusămen ionat. 

    2.ăînăraportăcuăgradulăprofesional,ăvaloareaădeăreferin ăaăpresta ieiămedicaleăesteăceaăaămediculuiă
specialist.ăPentruăpresta iaămediculuiăprimarănum rulătotalădeăpuncteărezultatăpotrivitălit.ăa),ălit.ăb)ăsauă
lit.ăc),ăseămajoreaz ăcuă20%,ăiarăpentruăpresta iaămediculuiăcareănuăaăpromovatăunăexamenădeăspecialitateăseă
diminueaz ăcuă10%. 

    Ajustareaănum ruluiătotalădeăpuncteăseăaplic ădinălunaăimediatăurm toareăceleiăînăcareăs-aădepusăşiă
înregistratălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateădocumentulăprivindăconfirmareaăgraduluiăprofesional. 

    Înă situa iileă deă înlocuireă aă unuiă medic,ă cândă seă încheieă conven ieă deă înlocuire între medicul 
înlocuitoră şiă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă seă vaă luaă înă calculă pentruă punctajulă "peră capita"ă gradulă
profesionalăalămediculuiăînlocuitorăpentruăperioadaădeăvalabilitateăaăconven iei.ăPentruăcabineteleămedicaleă
individuale, în situa iaădeăînlocuireăaămediculuiătitularădeăc treămediculăangajat,ăseăvaăluaăînăcalculăpentruă
punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular. 

    e)ăServiciileăcuprinseălaăliteraăBăsubpuncteleă1.1.1,ă1.2.4,ă1.2.5,ă1.5,ăcuăexcep iaăconsulta ieiăla 
domiciliuăcareăseăfinalizeaz ăsauănuăprinăeliberareaăcertificatuluiăconstatatorădeădecesăşiă1.6ădinăanexaănr.ă
1ălaăordin,ăprecumăşiăconsulta iileăprev zuteălaăsubpuncteleă1.1.2,ă1.1.3,ă1.3ăşiă1.4.2ădeălaăliteraăBădină
anexaă nr.ă 1ă laă ordină careă dep şescă limiteleă prev zuteă laă alin.ă (3)ă lit.ă b),ă suntă incluseă înă plataă "peră
capita". 

    (3)ă Sumaă cuvenit ă pentruă serviciileă medicaleă aă c roră plat ă seă realizeaz ă prină tarifă peă serviciuă
medicalăexprimatăînăpuncteăseăcalculeaz ăprinăînmul ireaănum ruluiădeăpuncteăpeăserviciu medical ajustat în 
func ieădeăgradulăprofesional,ăcuăvaloareaăstabilit ăpentruăunăpunct. 

    a)ăNum rulădeăpuncteăaferentăserviciilorămedicaleăacordateăprinăplataăpeăserviciuămedicalăeste: 
 
*T* 
*Font 8* 
┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│ăăăăăăăDenumireăserviciuămedicalăăăăăă│ăăăăăăăăăăăFrecven /plafonăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNr.ăpuncteăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│A.ăPachetăminimalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│1.ăServiciiămedicaleăpentruăsitua iile│1ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│deăurgen ămedico-chirurgical ăăăăăăăă│fiecareăsitua ieădeăurgen ăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncte/consulta ieă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│2.ăSupraveghereăşiădepistareădeăboliăă│1ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│cuăpoten ialăendemo-epidemicăăăăăăăăăă│fiecareăboal ăcuăpoten ialăendemo-      │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă                               │epidemicăsuspicionat ăşiăconfirmat ăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│3.ăMonitorizareaăevolu ieiăsarciniiăăă│ăăăăăăăăăăăă                            │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│şiălehuzieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│a)ăluareaăînăeviden ăînăprimulăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│trimestru;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│b)ăsupravegherea,ălunar,ădinălunaăaăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│3-aăpân ăînălunaăaă7-a.ăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieăpentruăfiecareălun ăăăăă  │5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c)ăsupravegherea,ădeădou ăoriăpeălun ,│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│dinălunaăaă7-a pân ăînălunaăaă9-aăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│inclusiv;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăconsulta iiăpentruăfiecareălun ăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│d)ăurm rireaălehuzeiălaăexternareaăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│dinămaternitateă- laădomiciliu;ăăăăăăă│1ăconsulta ieălaădomiciliuăăăăăăăăăăăăăă│15ăpuncteă/consulta ieă│ 



├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│e)ăurm rireaălehuzeiălaă4ăs pt mâniăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│deălaănaştere;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│4.ăServiciiădeăplanificareăfamilial ăă│2ăconsulta ii/anăcalendaristic/persoan ă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│5.ăConstatareaădecesuluiăcuăsauăf r ăă│1ăexaminareălaădomiciliuăăăăăăăăăăăăăăăă│15ăpuncte/examinareăăăă│ 
│eliberareaăcertificatuluiăconstatatoră│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăconstatareaăăăăă│ 
│deădecesăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│decesuluiăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│6.ăServiciiădeăpreven ieăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│Consulta iaăpreventiv ăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieăoădat ălaă3ăaniăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│calendaristiciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncte/consulta ieă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│B.ăPachetădeăbaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│1.ăServiciileămedicaleăpreventiveăşiăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│profilacticeăacordateăasigura ilorăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│cuăvârstaă0-18 ani                    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│a)ă- la externarea din maternitate -  │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│laădomiciliulăcopiluluiăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieălaădomiciliuăăăăăăăăăăăăăă│15ăpuncte/consulta ieăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│b)ă- la 1 lun ă- laădomiciliulăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│copiluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieălaădomiciliuăăăăăăăăăăăăăă│15ăpuncteă/consulta ieă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c)ă- laă2,ă4,ă6,ă9,ă12,ă15,ă18,ă24ăşiă│1ăconsulta ieăpentruăfiecareădinălunileă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│36ăluniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nominalizateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│d)ă- deălaă4ălaă18ăaniăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieă/an/asiguratăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│2.ăMonitorizareaăevolu ieiăsarciniiăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│şiăl uzieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă                    │ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│a)ăluareaăînăeviden ăînăprimulăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│trimestru;ăăăăăăăăăăă                 │1ăconsulta ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│b)ăsupravegherea,ălunar,ădinălunaăaăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│3-aăpân ăînălunaăaă7-a.ăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieăpentruăfiecareălun ăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c)ăsupravegherea,ădeădou ăoriăpeălun ,│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│dinălunaăaă7-aăpân ăînălunaăaă9-aăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│inclusiv;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăconsulta iiăpentruăfiecareălun ăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│d)ăurm rireaălehuzeiălaăexternareaăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă            │ 
│dinămaternitateă- laădomiciliu;ăăăăăăă│1ăconsulta ieălaădomiciliuăăăăăăăăăăăăăă│15ăpuncteă/consulta ieă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│e)ăurm rireaălehuzeiălaă4ăs pt mâniăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│deălaănaştere;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│3.ăEvaluareaărisculuiăindividualălaăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│adultulăasimptomaticăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│a)ăasigura iăcuăvârstaăîntreă18ăşiăăăă│2ăconsulta ii/asiguratăoădat ălaă3ăaniăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│39ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăcompletareaăriscogrameiăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│b)ăasigura iăcuăvârstaăîntreă18ăşiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ 
│39ăaniă- persoaneăasimptomaticeăăăăăăă│1-2ăconsulta ii/asiguratăanualăpentruăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│depistateăcuăriscăînaltăăăăăăăăăăăăăăă│completareaăriscogrameiăăăăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c)ăasigura iăcuăvârstaă>ă40ăaniăăăăăăă│1-2ăconsulta ii/asiguratăanualăpentruăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│completareaăriscogrameiăăăăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│4.ăServiciiămedicaleăcurativeăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│a)ăConsulta iaăînăcazădeăboal ăpentruă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
│afec iuniăacute,ăsubacuteăşiăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                │pentruăconsulta iileăăă│ 
│acutiz rileăunorăafec iuniăcroniceăăăă│2ăconsulta ii/asigurat/episodăăăăăăăăăăă│careăseăîncadreaz ăînăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prevederileădeălaăăăăăă│ 
│ă                                     │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lit.ăb)ăaăalin.ă(3)ăăăă│ 



├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│b)ăConsulta iiăperiodiceăpentruăăăăăăă│ăăăăăă                                  │5,5ăpuncteă/consulta ie│ 
│îngrijireaăgeneral ăaăasigura ilorăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăconsulta iileăăă│ 
│cuăboliăcroniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ie/asigurat/lun ăăăăăăăăăăăăă│careăseăîncadreaz ăînăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prevederileădeălaăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lit.ăb)ăaăalin.ă(3)ăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c)ăManagementădeăcaz:ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c.1)ăevaluareaăini ial ăaăcazuluiănouă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c.1.1)ăevaluareaăini ial ăaăcazuluiăăă│3ăconsulta iiăceăpotăfiăacordateăîntr-un│5,5ăpuncte/consulta ieă│ 
│nouădeăHTA,ădislipidemieăşiădiabetăăăă│intervalădeămaximă3ăluniăconsecutive;ăăă│înăcadrulăevalu riiăăăă│ 
│zaharatătipă2ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│intervalulădeă3ăluniăareăcaădat ădeăăăăă│ini ialeăaăcazuluiănou;│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│începutădataăprimeiăconsulta iiăînăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cadrulăevalu rii;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă      │ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c.1.2)ăevaluareaăini ial ăaăcazuluiăăă│3ăconsulta iiăceăpotăfiăacordateăîntr-un│5,5ăpuncte/consulta ieă│ 
│nouădeăastmăbronşicăşiăboalaăcronic ăă│intervalădeămaximă3ăluniăconsecutive;ăăă│înăcadrulăevalu riiăăăă│ 
│respiratorieăobstructiv ă- BPOCăăăăăăă│intervalulădeă3ăluniăareăcaădat ădeăăăăă│ini ialeăaăcazuluiănou;│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│începutădataăprimeiăconsulta iiăînăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cadrulăevalu rii;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c.1.3)ăevaluareaăini ial ăaăcazuluiăăă│3ăconsulta iiăceăpotăfiăacordateăîntr-un│5,5ăpuncte/consulta ieă│ 
│nouădeăboal ăcronic ădeărinichiăăăăăăă│intervalădeămaximă3ăluniăconsecutive;ăăă│înăcadrulăevalu riiăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│intervalulădeă3ăluniăareăcaădat ădeăăăăă│ini ialeăaăcazuluiănou;│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│începutădataăprimeiăconsulta iiăînăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cadrulăevalu rii;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oăsingur ădat ,ăînătrimestrulăînăcareăaă│Suplimentară5,5ăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fost f cut ăconfirmareaăăăăăăăăăăăăăăăăă│puncte/asigurată- cazăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nouăconfirmatădeăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicul deăspecialitate│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăfiecareădintreăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│serviciileăprev zuteăla│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pct.ăc.1.1),ăc.1.2)ăşiă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c.1.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c.2)ămonitorizareăpentruăunaăsauămaiăă│2ăconsulta iiăînăcadrulămonitoriz riiăăă│- 6ăpuncteă/consulta ie│ 
│multeădintreăbolileăcroniceăincluseăîn│managementuluiădeăcazăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăcadrulămonitoriz rii│ 
│managementulădeăcază(HTA,ădislipidemie│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- managementădeăcaz;ăăă│ 
│şiădiabetăzaharatătipă2,ăastmăbronşică│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Seăraporteaz ăfiecare│ 
│şiăboalaăcronic ărespiratorieăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă                            │consulta ieăodat ăcuăăă│ 
│obstructiv ă- BPOC,ăboal ăcronic ădeăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│activitateaăluniiăînăăă│ 
│rinichi)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăaăfostăefectuat ,ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│iarăintervalulămaximăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│întreăceleă2ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│consulta iiăesteădeă60ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăzile;ăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │- Oănou ămonitorizareăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deămanagementădeăcazăse│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│efectueaz ădup ă6ăluniă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă                       │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│consecutive,ăcalculateă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fa ădeălunaăînăcareăaă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                    │fostăefectuat ăceaădeăa│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│douaăconsulta ieădinăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cadrulămonitoriz riiăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│anterioareăaăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│managementuluiădeăcaz.ă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│5.ăServiciiălaădomiciliu:ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│a)ăUrgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieăpentruăfiecareăsitua ieăde│15ăpuncte/consulta ieăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│urgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăseăîncadreaz ăînăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prevederileădeălaălit.ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăaăalin.ă(3)ăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│b)ăEpisodăacut/subacut/ăacutiz riăaleă│2ăconsulta ii/episodăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│15ăpuncte/consulta ieăă│ 
│bolilorăcroniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăseăîncadreaz ăînăă│ 
│ăăăăă                                 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prevederileădeălaălit.ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăaăalin.ă(3)ăăăăăăăăă│ 



├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│c)ăBoliăcroniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăconsulta ii/an/ăasiguratăăăăăăăăăăăăăă│15ăpuncte/consulta ieăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăseăîncadreaz ăînăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prevederileădeălaălit.ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăaăalin.ă(3)ăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│d)ăManagementădeăcazăpentruăasigura ii│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│nedeplasabiliăînscrişiăpeălistaăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│proprieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│d.1)ăevaluareaăini ial ăaăcazuluiănouă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│d.1.1)ăevaluareaăini ial ăaăcazuluiăăă│3ăconsulta iiăceăpot fi acordate într-un│15,5ăpuncte/consulta ie│ 
│nouădeăHTA,ădislipidemieăşiădiabetăăăă│intervalădeămaximă3ăluniăconsecutive;ăăă│înăcadrulăevalu riiăăăă│ 
│zaharatătipă2ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│intervalulădeă3ăluniăareăcaădat ădeăăăăă│ini ialeăaăcazuluiănou;│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│începutădataăprimeiăconsulta iiăînăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cadrulăevalu rii;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│d.1.2)ăevaluareaăini ial ăaăcazuluiăăă│3ăconsulta iiăceăpotăfiăacordateăîntr-un│15,5ăpuncte/consulta ie│ 
│nouădeăastmăbronşicăşiăboalaăcronic ăă│intervalădeămaximă3ăluniăconsecutive;ăăă│înăcadrulăevalu riiăăăă│ 
│respiratorieăobstructiv ă- BPOCăăăăăăă│intervalulădeă3ăluniăareăcaădat ădeăăăăă│ini ialeăaăcazuluiănou;│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│începutădataăprimeiăconsulta iiăînăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 │cadrulăevalu rii;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│d.1.3)ăevaluareaăini ial ăaăcazuluiăăă│3ăconsulta iiăceăpotăfiăacordate într-un│15,5ăpuncte/consulta ie│ 
│nouădeăboal ăcronic ădeărinichiăăăăăăă│intervalădeămaximă3ăluniăconsecutive;ăăă│înăcadrulăevalu riiăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│intervalulădeă3ăluniăareăcaădat ădeăăăăă│ini ialeăaăcazuluiănou;│ 
│ăăă                                   │începutădataăprimeiăconsulta iiăînăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cadrulăevalu rii;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oăsingur ădat ,ăînătrimestrulăînăcareăaă│Suplimentară5,5ăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fostăf cut ăconfirmareaăăăăăăăăăăăăăăăăă│puncte/asigurat - cazăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nouăconfirmatădeăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediculădeăspecialitate│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăfiecareădintreăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│serviciileăprev zuteăla│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      │pct.ăd.1.1),ăd.1.2)ăşiă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d.1.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│d.2)ămonitorizareăpentruăunaăsauămaiăă│2ăconsulta iiăînăcadrulămonitoriz riiăăă│- 16ăpuncte/consulta ie│ 
│multeădintreăbolileăcroniceăincluseăîn│managementuluiădeăcazăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăcadrulămonitoriz rii│ 
│managementulădeăcază(HTA,ădislipidemie│ăăăăăăăăăăăăăăăă                        │- managementădeăcaz;ăăă│ 
│şiădiabetăzaharatătipă2,ăastmăbronşică│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Seăraporteaz ăfiecare│ 
│şiăboalaăcronic ărespiratorieăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│consulta ieăodat ăcuăăă│ 
│obstructiv ă- BPOC,ăboal ăcronic ădeăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│activitateaăluniiăînăăă│ 
│rinichi)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăaăfostăefectuat ,ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│iarăintervalulămaximăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│întreăceleă2ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│consulta iiăesteădeă45ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăzile;ăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Oănou ămonitorizareăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deămanagementădeăcazăse│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│efectueaz ădup ă6ăluniă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                │consecutiveăcalculateăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fa ădeălunaăînăcareăaă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fostăefectuat ăceaădeăa│ 
│ă                                     │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│douaăconsulta ieădinăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cadrulămonitoriz riiăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă                                  │anterioareăaăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│managementuluiădeăcaz.ă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│e)ăConstatareaădecesuluiăcuăsauăf r ăă│1ăexaminareălaădomiciliuăăăăăăăăăăăăăăăă│15ăpuncte/examinareăăăă│ 
│eliberareaăcertificatuluiăconstatatoră│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăconstatareaăăăăă│ 
│deădecesăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│decesului,ăcareăseăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│încadreaz ăînăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │prevederileădeălaălit.ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăaăalin.ă(3)ăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│6.ăServiciiămedicaleădeăconsulta iiăşi│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăseăîncadreaz ăînăă│ 
│diagnosticăceăpotăfiăfurnizateălaăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prevederileădeălaălit.ă│ 
│distan ăprinăsistemeădeătelemedicin ă│ăăăăăăăăăăăăăă                          │b)ăaăalin.ă(3)ăăăăăăăăă│ 



│rural :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│a)ăEfectuateălaăcabinetăăăăăăăăăăăăăăă│1ăconsulta ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│6ăpuncte/consulta ieăăă│ 
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│b)ăEfectuateălaădomiciliuăăăăăăăăăă   │1ăconsulta ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│15,5ăpuncte/consulta ie│ 
└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 
*ST* 
 
    a.1)ăÎnăraportăcuăgradulăprofesional,ăvaloareaădeăreferin ăaăpresta iei medicale este cea a medicului 

specialist.ăPentruăpresta iaămediculuiăprimarănum rulătotalădeăpuncteăaferentăserviciilorămedicaleăacordateă
prină plataă peă serviciuă medicală seă majoreaz ă cuă 20%,ă iară pentruă presta iaă mediculuiă careă nuă aă promovată ună
examen de specialitateăseădiminueaz ăcuă10%. 

    Ajustareaănum ruluiătotalădeăpuncteăseăaplic ădinălunaăimediatăurm toareăceleiăînăcareăs-aădepusăşiă
înregistratălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateădocumentulăprivindăconfirmareaăgraduluiăprofesional. 

    a.2)ă Înă situa iileă deă înlocuireă aă unuiă medic,ă cândă seă încheieă conven ieă deă înlocuireă întreă mediculă
înlocuitoră şiă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă seă vaă luaă înă calculă pentruă punctajulă "peră serviciu"ă gradulă
profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate aăconven iei.ăPentruăcabineteleămedicaleă
individuale,ăînăsitua iaădeăînlocuireăaămediculuiătitularădeăc treămediculăangajat,ăseăvaăluaăînăcalculăpentruă
punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului angajat. 

    b)ăNum rulătotalădeăpuncteăraportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste 
proprii,ă corespunz toră unuiă programă deă 35ă ore/s pt mân ,ă nuă poateă dep şiă pentruă activitateaă desf şurat ,ă
num rulădeăpuncteărezultatăpotrivităprogramuluiădeălucru,ăluându-se în considerare urm toarele: 

    - timpulămediu/consulta ieăesteădeă15ăminute; 
    - unăprogramădeălucruăînămedieădeă5ăore/ziăpentruăconsulta iiălaăcabinet,ăstabilităînăconformitateăcuă

prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4; 
    Pentru un program de lucru în medie deă5ăore/ziăpentruăconsulta iiălaăcabinetăpentruăcareăplataăseă

faceăprinătarifăpeăserviciuămedical,ăseăiaăînăcalculăoămedieădeă20ădeăconsulta ii/ziăcalculat ăînăcadrulăunuiă
trimestru,ădarănuămaiămultădeă40ădeăconsulta ii/zi. 

    - maximumă3ăconsulta iiălaădomiciliu/ziădarănuămaiămultădeă42ăconsulta iiăpeălun . 
    c)ăServiciileăcuprinseălaăliteraăAăşiăliteraăBăsubpuncteleă1.1.4,ă1.2.1,ă1.2.2,ă1.2.3ăşiă1.5ăpentruă

consulta iaăcuăsauăf r ăeliberareaăcertificatuluiăconstatatorădeădecesădinăanexaănr.ă1ălaăordin,ă precumăşiă
consulta iileăprev zuteălaăsubpuncteleă1.1.2,ă1.1.3,ă1.3ăşiă1.4.2ădinăanexaănr.ă1ălaăordinăcareăseăîncadreaz ă
înălimiteleăprev zuteălaălit.ăb),ăsuntăincluseăînăplataăpeăserviciuămedical,ăiarădecontareaăacestoraăseăfaceă
prin tarif exprimat în puncte. 

    ART. 2 
    Acordareaăserviciilorămedicaleăseăfaceăînăurm toareleăcondi ii: 
    a)ă medicamenteleă şi,ă dup ă caz,ă uneleă materialeă sanitareă prescriseă trebuieă s ă fieă înă concordan ă cuă

diagnosticulă stabilit.ă Pentruă prescriereaă medicamenteloră cuă sauă f r ă contribu ieă personal ă şi,ă dup ă caz,ă
pentruăuneleămaterialeăsanitare,ăseăutilizeaz ăprescrip iaămedical ăelectronic ăsauăformularulădeăprescrip ieă
medical ă cuă regimă special,ă unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă
psihotropeăpân ălaădataăimplement riiăprescrip ieiăelectroniceăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparateloră
stupefianteăşiăpsihotrope;ăpentruămedicamenteleăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescriseăînăbazaăscrisoriiă
medicale primite de la medicul de medicina muncii,ăseăvaăcompletaăprescrip ieămedical ăelectronic ădistinct ; 

    b)ă investiga iileă paracliniceă recomandateă trebuieă s ă fieă înă concordan ă cuă diagnosticul,ă careă seă
consemneaz ăînăfişaădeăconsulta ieăşiăînăbiletulădeătrimitere; 

    c) în cazul în care exist ăsuspiciuneăprivindăbolileăcuăpoten ialăendemo-epidemic, medicul de familie 
iaăm surileănecesareăpentruăpreîntâmpinareaăsauărestrângereaăunorăendemii/epidemii,ărespectivăpentruăaăizolaă
şiăraportaăcazurile,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare.ăPentruăcazulăînăcareăm surileănecesareăseărefuz ă
deăc treăpacient,ămediciiăvorăapelaălaăsprijinulăorganelorădeăpoli ieăşiăalăautorit ilorăpubliceălocale. 

    ART. 3 
    (1)ă Pentruă perioadeleă deă absen ă maiă mariă deă 30ă deă zileă lucr toare,ă mediculă deă familieă organizeaz ă

preluareaă activit iiă saleă medicaleă deă c treă ună altă medică deă familie;ă înă cazurileă înă careă acestaă esteă înă
imposibilitateădeăaăorganizaăpreluareaăactivit ii,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateănumescăunăînlocuitor,ăcuă
avizulă direc iiloră deă s n tateă public .ă Înă ambeleă situa iiă mediculă înlocuitoră trebuieă s ă aib ă licen ă deă
înlocuireătemporar ,ăiarăpreluareaăactivit iiăseăfaceăpeăbaz ădeăconven ieădeăînlocuire.ăLicen aădeăînlocuireă
temporar ăseăacord ădeăconsiliileăcolegiilorăteritorialeăaleămedicilor,ăcu înştiin areaăînăscrisăaăcaseiădeă
asigur riădeăs n tateăşiăaădirec ieiădeăs n tateăpublic .ăPentruăasigurareaăcondi iilorăînăvedereaăprelu riiă
activit iiăunuiămedicădeăfamilieădeăc treăaltămedic,ăconsiliileăcolegiilorăteritorialeăaleămedicilorăpunălaă
dispozi ieămedicilorădeăfamilieălisteleăcuămediciiădeăfamilieăf r ăobliga iiăcontractualeăafla iăînăeviden aă
acestora,ăcumăesteăşiăcazulămedicilorăpensionari,ăcareăpotăpreluaăactivitateaăînăcondi iileălegii. 

    Înăsitua iaăînăcareăpreluareaăactivit iiăseăfaceădeăc treămediciăafla iăînărela ieăcontractual ăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tate,ăseăasigur ăprelungireaăcorespunz toareăaăprogramuluiădeăactivitateăalămediculuiă
înlocuitor,ăînăfunc ieădeănecesit i. 

    (2)ă Perioadeleă deă absen ă motivat ă aă mediculuiă deă familieă seă refer ă la:ă incapacitateă temporar ă deă
munc ,ăconcediuădeăsarcin /lehuzie,ăconcediuăpentruăcreştereaăşiăîngrijireaăcopiluluiăpân ălaă2ăani,ărespectivă
aăcopiluluiăcuăhandicapăpân ălaăîmplinireaădeăc treăacestaăaăvârsteiădeă3ăani,ăvacan ăpentruăoăperioad ădeă
maximumă 30ă deă zileă lucr toareă peă ană calendaristic,ă studiiă medicaleă deă specialitateă şiă reziden iată înă
specialitateaămedicinaădeăfamilie,ăperioad ăcâtăocup ăfunc iiădeădemnitateăpublic ăaleseăsauănumite,ăperioad ă
înăcareăunulădintreăso iăîlăurmeaz  peăcel laltătrimisăînămisiuneăpermanent ăînăstr in tateăsauăs ălucrezeă
într-oăorganiza ieăinterna ional ăînăstr in tate. 



    Mediculăesteăobligatăcaăînăcazulăînăcareăseăafl ăînăunaădinăsitua iileămen ionateămaiăsus,ăcuăexcep iaă
perioadeiădeăvacan ,ăs ădepun ălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ădocumentulăjustificativăcareăatest ă
motivulăabsen ei. 

    (3)ăPentruăperioadeădeăabsen ămaiămiciădeă30ădeăzileălucr toare,ăînlocuireaămediculuiăabsentăseăpoateă
faceăşiăpeăbaz ădeăreciprocitateăîntreămedici,ăcuăcondi iaăcaămediculăînlocuitorăs -şiădesf şoareăactivitateaă
înăaceeaşiălocalitateăcuămediculăînlocuităsauăînăzon ălimitrof ,ăînăacestăcazămediculăînlocuitorăprelungindu-
şiă programulă deă lucruă înă func ieă deă necesit i.ă Pentruă situa iileă deă înlocuireă peă baz ă deă reciprocitate,ă
mediculădeăfamilieăînlocuităvaădepuneălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăcelăpu inăoăziălucr toareăanterioră
perioadeiă deă absen ,ă ună exemplară ală conven ieiă deă reciprocitateă conformă modeluluiă prev zută înă anexaă 4ă laă
ordinăşiăvaăafişaăla cabinetulămedicalănumeleăşiăprogramulămediculuiăînlocuitor,ăprecumăşiăadresaăcabinetuluiă
undeă îşiă desf şoar ă activitatea.ă Înlocuireaă mediculuiă absentă peă baz ă deă reciprocitateă întreă mediciă seă faceă
pentruăoăperioad ăcumulat ădeămaximumă60ădeăzileăcalendaristice pe an calendaristic. 

    Înă desf şurareaă activit ii,ă mediculă înlocuitoră utilizeaz ă parafaă proprie,ă semn turaă electronic ă
proprieă pentruă prescriereaă electronic ă deă medicamente,ă registrulă deă consulta iiă şiă formulareleă cuă regimă
special ale medicului înlocuit,ăinclusivăprescrip iileămedicaleăelectroniceăaleămediculuiăînlocuit,ănum rulădeă
contractăşiăştampilaăcabinetuluiămedicalăalămediculuiăînlocuit. 

    (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de 
familie,ă pentruă perioadeleă deă absen ă prev zuteă laă alin.ă (1)ă - (3), acesta poate fi înlocuit de 
medicul/mediciiă deă familieă angajat/angaja i,ă cuă prelungireaă corespunz toareă aă programuluiă deă lucruă ală
medicului/mediciloră angajat/angaja iă careă s ă acopereă programul de lucru al cabinetului medical individual, 
prev zutăînăcontractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    Înădesf şurareaăactivit ii,ămediculăangajatăutilizeaz ăparafaăproprie,ăsemn turaăelectronic ăproprieă
pentruăprescriereaăelectronic ădeămedicamente,ăregistrulădeăconsulta iiăalăcabinetuluiăînăcareămediculăangajată
îşiădesf şoar ăactivitatea,ănum rulădeăcontractăşiăştampilaăcabinetuluiămedical. 

    (5)ăSumaăcuvenit ăprinăplataă"perăcapita",ăpeăserviciuămedicalăprinătarifăexprimatăînăpuncte,ăaferent ă
perioadeiădeăabsen ăseă vireaz ădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăcontulătitularuluiăcontractului,ă
urmândă caă înă conven iaă deă înlocuireă s ă seă stipulezeă înă modă obligatoriuă condi iileă deă plat ă aă mediculuiă
înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor,ădup ăcaz. 

    (6)ăMediculăînlocuitorăvaăîndepliniătoateăobliga iileăceărevinămediculuiăînlocuităconformăcontractuluiă
deăfurnizareădeăserviciiămedicaleăîncheiatădeăacestaăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 4 
    (1) Reprezentantul legal al cabinetuluiămedicalăîncheieăoăconven ieădeăînlocuireăcuămediculăînlocuitoră

pentruă perioadeă deă absen ă maiă miciă deă dou ă luni/an,ă conformă anexeiă nr.ă 4ă laă ordin,ă avizat ă deă casaă deă
asigur riă deă s n tate,ă prină careă seă stabilescă condi iileă deă înlocuire.ă Pentruă situa iileă deă reciprocitateă
întreămedici,ăaceştiaăîncheieăoăconven ieădeăreciprocitate,ăconformăanexeiănr.ă4ălaăordin,ăavizat ădeăcasaădeă
asigur riădeăs n tate,ăprinăcareăseăstabilescăcondi iileădeăînlocuireăpeăbaz ădeăreciprocitate. 

    (2)ă Conven iaă deă înlocuireă seă încheieă întreă caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă mediculă înlocuitoră
agreatădeămediculăînlocuit,ăpentruăperioadeădeăabsen ămaiămariădeă2ăluni/anăsauăcândămediculăînlocuităseăafl ă
înăimposibilitateădeăaăîncheiaăconven ieăcuămediculăînlocuitor,ăconform anexei nr. 5 la ordin. 

    (3)ă Conven iaă deă înlocuireă devineă anex ă laă contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă ală
reprezentantului legal al cabinetului medical. 

    (4)ăÎnădesf şurareaăactivit ii,ămediculăînlocuitorăutilizeaz ăparafaăproprie,ăsemn turaăelectronic ă
proprieăpentruăprescriereaăelectronic ădeămedicamente,ăregistrulădeăconsulta iiăalăcabinetuluiăînăcareămediculă
înlocuitoră îşiă desf şoar ă activitatea,ă formulareleă cuă regimă specială aleă mediculuiă înlocuit,ă inclusivă
prescrip iileămedicaleăelectroniceăaleămediculuiăînlocuit,ănum rulădeăcontractăşiăştampilaăcabinetuluiămedicală
al medicului înlocuit. 

    ART. 5 
    (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual, organizat conform prevederilor 

legale în vigoare, medici care auădreptulăs ădesf şoareăactivitateăcaămediciădeăfamilieăpotrivită Legii nr. 
95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ăMediciiăangaja iănuă
auălist ăproprieădeăpersoaneăînscriseăşiănuăraporteaz ăactivitateămedical ăproprie;ăprescriereaămedicamenteloră
cuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăşi,ădup ăcaz,ăaăunorămaterialeăsanitareăseăfaceăconformăprevederilorălegaleă
în vigoare, folosindu-seă ştampilaă cabinetuluiă şiă parafaă mediculuiă angajat,ă respectivă semn turaă electronic ă
proprieă şiă prescrip iileă medicaleă aleă mediculuiă titular.ă Întreagaă activitateă aă cabinetuluiă medicală seă
desf şoar ă respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de 
asigur riădeăs n tate. 

    (2)ă Înă cazulă cabineteloră medicaleă individualeă careă auă medică angajat/mediciă angaja i,ă programulă deă
lucruăalămediculuiăangajat/medicilorăangaja iăseăpoateădesf şuraăînăafaraăprogramuluiădeălucruăalămediculuiă
titular sau concomitent cu acesta. Activitateaămedicilorăangaja iăînăcabinetulămedicalăindividualăorganizată
conformă prevederiloră legaleă înă vigoareă seă raporteaz ă laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă prină reprezentantulă
legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate al cabinetului medical individual. 
Programulădeăactivitateăalămediculuiătitularăcâtăşiăcelăalămediculuiăangajat/medicilorăangaja iătrebuieăs ăseă
încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa 
de asigur riădeăs n tate. 

    ART. 6 
    Pentruă stabilireaă valoriiă minimeă garantateă aă unuiă punctă "peră capita"ă şiă aă valoriiă minimeă garantateă

pentruăunăpunctăpeăserviciuămedical,ăfondulăaferentăasisten eiămedicaleăprimareălaănivelăna ionalăpentruăanulă
2015ăareăurm toareaăstructur : 

    1.ă50%ăpentruăplataă"perăcapita"ăşiă50%ăpentruăplataăpeăserviciuămedical,ădup ăceăs-auăre inutăsumeleă
ceărezult ăpotrivităpct.ă2; 



    2.ăvenitulăcabinetelorămedicaleăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămediciiădeăfamilieănou-veni iăîntr-
o localitate - unitate administrativ-teritorial /zon ăurban ,ăpentruăoăperioad ădeămaximumă3ăluni,ăperioad ă
considerat ănecesar ăpentruăîntocmireaălisteiăşiăpentruăcareămediculădeăfamilieăareăîncheiat ăoăconven ieădeă
furnizare de servicii medicale cu casaădeăasigur riădeăs n tate,ăformatădin: 

    a)ăsumaăechivalent ăcuămediaădintreăsalariulămaximăşiăcelăminimăprev zuteăînăsistemulăsanitarăbugetară
pentruăgradulăprofesionalăob inut,ălaăcareăseăaplic ăcorespunz torăcaăşiăprocentăajust rileăprev zuteălaăart.ă
1 alin. (2) lit. d) pct. 1; 

    b)ă sumaă pentruă cheltuielileă deă administrareă şiă func ionareă aă cabinetuluiă medical,ă inclusivă pentruă
cheltuielileădeăpersonalăaferenteăpersonaluluiăangajat,ăcheltuielileăcuămedicamenteleăşiămaterialeleăsanitareă
pentru trusa de urgen ,ăegal ăcuăvenitulămediculuiărespectivăstabilităpotrivitălit.ăa)ăînmul ităcuă1,5. 

    ART. 7 
    Pentruă calcululă trimestrială ală valoriiă definitiveă aă unuiă punctă peră capitaă şiă peă serviciuă medical,ă

fondulăanualăaferentăasisten eiămedicaleăprimareăseădefalcheaz ăpeătrimestre. 
    ART. 8 
    (1)ăValoareaăminim ăgarantat ăaăpunctuluiă"perăcapita",ăunic ăpeă ar ,ăesteădeă4ălei,ăvalabil ăpentruă

anul 2015. 
    (2)ăValoareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctăpentruăplataăpeăserviciuămedicalăesteăunic ăpeă ar ăşiăeste 

deă1,9ălei,ăvalabil ăpentruăanulă2015. 
    (3)ă Valoareaă definitiv ă aă unuiă punctă pentruă plataă peră capitaă şiă peă serviciuă medicală seă stabileşteă

trimestrial,ă pân ă laă dataă deă 25ă aă luniiă urm toareă încheieriiă fiec ruiă trimestru,ă caă raportă întreă fondulă
aferent trimestruluiărespectivăpentruăplataăperăcapitaăşiăpeăserviciuăaămedicilorădeăfamilieăşiănum rulădeă
puncteăperăcapitaăşiăpeă serviciuămedicalăefectivărealizate,ăcuărespectareaăcondi iilorăprev zuteălaăart.ă1ă
alin.ă (3),ă şiă reprezint ă valoareaă definitiv ă aă unuiă punctă peră capitaă şiă peă serviciu,ă unic ă peă ar ă pentruă
trimestrul respectiv. 

    Valoareaădefinitiv ăaăunuiăpunctăpentruăplataăperăcapitaăşiăpeăserviciuănuăpoateăfiămaiămic ădecâtă
valoareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctăpentruăplataăperăcapitaăşiăpeăserviciu. 

    (4)ăFondulătrimestrialăluatăînăcalculălaăstabilireaăvaloriiădefinitiveăaăunuiăpunctăperăcapitaăşiăperă
serviciuămedicalăseădetermin ăastfel: 

    Fondulă aferentă asisten eiă medicaleă primareă pentruă trimestrulă respectiv,ă dină careă seă scadeă venitulă
cabineteloră medicaleă înă careă îşiă desf şoar ă activitateaă mediciiă deă familieă nou-veni iă într-o localitate, 
pentruă oă perioad ă deă maximumă 3ă luni,ă perioad ă pentruă careă mediculă deă familieă areă încheiat ă oă conven ieă deă
furnizareădeăserviciiămedicaleăcuăcasaădeăasigur ri deăs n tate,ăseărepartizeaz ă50%ăpentruăplataăperăcapitaă
şiă50%ăpentruăplataăperăserviciu. 

    ART. 9 
    (1)ă Sumaă cuvenit ă lunară mediciloră deă familieă seă calculeaz ă prină totalizareaă sumeloră rezultateă caă

urmareăaăînmul iriiănum ruluiădeăpuncteă"perăcapita" efectivărealizateăşiăaănum ruluiădeăpuncteăpeăserviciuă
efectivă realizateă cuă valoareaă minim ă garantat ă pentruă ună punctă "peră capita",ă respectivă cuă valoareaă minim ă
garantat ăpentruăunăpunctăpeăserviciuămedical. 

    (2)ă Sumaă cuvenit ă mediciloră deă familieă pentruă ună trimestruă seă calculeaz ă prină totalizareaă sumeloră
rezultateă prină înmul ireaă num ruluiă deă puncteă "peră capita"ă şiă aă num ruluiă deă puncteă peă serviciuă medicală
efectivă realizateă înă trimestrulă respectivă cuă valoareaă definitiv ă aă punctuluiă "peră capita",ă respectiv cu 
valoareaădefinitiv ăaăpunctuluiăpeăserviciuămedical. 

    ART. 10 
    Lunar,ă mediculă deă familieă transmiteă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă pân ă laă termenulă prev zută înă

contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăprinăreprezentantulă
legal,ăîntreagaăactivitateăefectivărealizat ăînălunaăanterioar ,ăcareăseăverific ădeăc treăcaseleădeăasigur riă
deă s n tateă înă vedereaă decont riiă şiă seă valideaz ă conformă prevederiloră contractului-cadruă şiă aă prezenteloră
norme. Nerespectareaătermenuluiădeăraportareăatrageădup ăsineănedecontareaălaătermeneleăstabiliteăaăsumeloră
cuveniteăpentruăactivitateaădesf şurat ădeămediculărespectivăpentruăperioadaăaferent . 

    ART. 11 
    Persoaneleăînscriseăcareădorescăs ăîşiăschimbeămediculădeăfamilieăşiăpersoaneleăcareănuăsuntăînscriseă

peă listaă unuiă medică deă familieă şiă careă dorescă s ă seă înscrie,ă voră adresaă oă cerereă deă înscriereă prină
transfer/cerereădeăînscriere,ăaleăc rorămodeleăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ă2ăAălaăordin,ămediculuiădeăfamilieă
laăcareădorescăs ăseăînscrie,ăprecizândănumeleămediculuiădeălaăcareăpleac ,ădup ăcaz.ăÎnscrierea/înscriereaă
prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin 
transferăşiăaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 

    Pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă sauă careă dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin ă
refuz ăcardulăna ionalăsauăpentruăpersoaneleăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicat,ăprecumăşiăpentruă
copii 0-18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere 
prin transfer. 

    Pentruăsitua iileădeăînscriereăprinătransfer,ămediculădeăfamilieăprimitorăareăobliga iaăs ăanun eăînă
scrisă(prinăpoşt ),ăînămaximumă15ăzileălucr toare, medicul de familie de la care a plecat persoana. 

    Mediculă deă familieă deă laă careă pleac ă persoanaă areă obliga iaă s ă transmit ă fişaă medical ă înă copieă
certificat ă prină semn tur ă şiă paraf ă c ă esteă conformă cuă originalul,ă prină poşt /prină asigurat,ă medicului 
primitor,ă înă termenă deă 15ă zileă lucr toareă deă laă solicitare.ă Cabinetulă medicală deă laă careă pleac ă persoanaă
p streaz ăoriginalulăfişeiămedicale,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 

    ART. 12 
    (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestruăseăcorecteaz ălaăsfârşitulătrimestrului,ăoă

dat ăcuărecalculareaădrepturilorăb neştiăcuveniteămediculuiădeăfamilie. 
    (2)ăErorileădeăcalculăconstatateădup ăexpirareaăunuiătrimestruăseăcorecteaz ăpân ălaăsfârşitulăanuluiă

astfel:ă sumaă corespunz toareă num ruluiă deă puncteă pl tită eronat,ă înă plusă sauă înă minusă fa ă deă celă efectivă



realizat, într-unătrimestruăanteriorăseăcalculeaz ăînătrimestrulăînăcareăs-a constatat eroarea, la valoarea 
definitiv ă aă punctuluiă "peră capita"ă şiă laă valoareaă definitiv ă aă punctuluiă pe serviciuă stabilit ă pentruă
trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a 
punctului pentru trimestrul în care s-aăconstatatăeroareaăşiăimplicităvaloareaădefinitiv ăaăpunctuluiăpentruă
trimestrul respectiv.ă Înă situa iaă înă careă dup ă încheiereaă anuluiă financiară precedentă seă constat ă eroriă deă
calculăaferenteăacestuia,ăsumeleăpl titeăînăplusăsauăînăminusăseăregularizeaz ăînăaceleaşiăcondi iiăcuăceleă
din cursul anului curent. 

    (3) Eventualele erori deă validareă seă regularizeaz ă trimestrială laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă
s n tate. 

    ART. 13 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă direc iileă deă s n tateă public ă auă obliga iaă deă aă organizaă

trimestrialăşiăoriădeăcâteăoriăesteănevoie,ăîntâlniriăcuămedicii de familie pentru a analiza aspecte privind 
calitateaă furniz riiă serviciiloră medicaleă înă asisten aă medical ă primar ,ă precumă şiă respectareaă prevederiloră
acteloră normativeă înă vigoare.ă Acesteaă voră informaă asupraă modific riloră ap ruteă înă acteleă normativeă şi vor 
stabiliăîmpreun ăcuămediciiădeăfamilieăm surileăceăseăimpunăpentruăîmbun t ireaăactivit ii.ăNeparticipareaă
medicilorădeăfamilieălaăacesteăîntâlniriănuăîiăexonereaz ădeăr spundereaănerespect riiăhot rârilorăluateăcuă
acest prilej. 

    ART. 14 
    (1) În aplicarea art. 17 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă

400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă prină nerespectareaă programuluiă deă lucruă stabilită seă
în elegeăabsen aănemotivat ădeălaăprogramulădeălucruăafişatăşiăprev zutăînăcontractulăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tateăpentruăactivitateaădesf şurat ăînăcabinetulămedical. 

    (2)ăAbsen aămotivat ăseăiaăînăconsiderareăpentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă3ăalin.ă(2),ăprecumăşiă
pentruăurm toareleăsitua ii:ăcita iiădeălaăinstan eleăjudec toreştiăsauăalteăorganeăcareăauădreptul,ăpotrivită
legii,ă deă aă solicitaă prezen aă laă institu iileă respective,ă cuă condi iaă numiriiă unuiă înlocuitoră peă baz ă deă
conven ieădeăreciprocitateăsauăconven ieădeăînlocuire,ăaleăc ruiănum rădeătelefonăşiăadres ăvorăfiăafişateălaă
cabinetulămedical,ăprecumăşiăînăcazulăparticip riiălaămanifest riăorganizateăpentruăob inereaădeăcrediteădeă
educa ieămedical ăcontinu ,ăînăscopulărealiz riiăpunctajuluiănecesarăacredit riiădeăc treăColegiulăMediciloră
dină România.ă Pentruă acesteă situa iiă mediciiă deă familieă trebuieă s ă depun ă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă
copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are 
angajat medic/mediciă deă familie,ă pentruă perioadeleă deă absen ă prev zuteă anterioră poateă fiă înlocuită deă
medicul/mediciiădeăfamilieăangajat/angaja i. 

    ART. 15 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă dină asisten aă medical ă

primar ,ă careă auă competen aă şiă dotareaă necesar ,ă ecografiiă generaleă (abdomenă şiă pelvis)ă şi/sauă EKG,ă
spirometrie,ă laă tarifeleă şiă înă condi iileă asisten eiă medicaleă ambulatoriiă deă specialitateă pentruă
specialit ileăparaclinice. 

    Mediciiădeăfamilieăpotăefectuaăşiăinterpretaăacesteăserviciiănumaiăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicală
propriu,ăpentruăpersoaneleăasigurateădinălistaăproprie/dinălistaăconstituit ălaăsfârşitulăluniiăanterioare,ăînă
cazul medicilor de familie nou-veni iă într-o localitate care încheie cu casa de asigur riă deă s n tateă
conven ieă deă furnizareă deă serviciiă medicale,ă pentruă careă esteă necesară aă seă efectuaă acesteă investiga iiă înă
vedereaă stabiliriiă diagnosticului,ă dac ă înă cabineteleă medicaleă înă careă aceştiaă îşiă desf şoar ă activitateaă
exist ă aparaturaă medical ă necesar ;ă mediciiă deă familieă potă efectuaă ecografiiă generaleă (abdomenă şiă pelvis)ă
numaiădac ăauăob inutăcompeten ăconfirmat ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii. 

    Num rulă deă investiga iiă paracliniceă contractată nuă poateă dep şiă 3ă investiga iiă peă or ,ă cu obliga iaă
încadr riiăînăvaloareaăcontractat . 

    Serviciileămedicaleăparacliniceăseăexecut ăînăafaraăprogramuluiădeălucruăcontractatăpentruăserviciileă
medicaleădinăasisten aămedical ăprimar ,ăastfelăîncâtăs ănuăfieăafectatătimpulăalocatăconsulta iilorăstabilit 
potrivităart.ă1ăalin.ă(3)ălit.ăb),ăprinăprelungireaăcorespunz toareăaăprogramuluiădeălucruăcontractat. 

    ART. 16 
    Mediciiădeăfamilieăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăacord ăserviciiă

medicale pe baza unei program ri,ă înă conformitateă cuă prevederileă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 44/53/2010ă privindă aprobareaă unoră m suriă deă
eficientizareăaăactivit iiălaănivelulăasisten eiămedicaleăambulatoriiăînăvedereaăcreşteriiăcalit iiăactuluiă
medicalăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 

    ART. 17 
    Laă contractareă furnizorulă depuneă listaă cuă asigura iiă înscrişiă peă listaă proprieă aă fiec ruiă medică deă

familie,ăafla iăînăeviden ăcuăurm toareleăboli cronice:ăHTA,ădislipidemieăşiădiabetăzaharatătipă2,ăastmulă
bronşic,ăboalaăcronic ărespiratorieăobstructiv ă(BPOC)ăşiăboalaăcronic ădeărinichi,ăconformămodeluluiăprev zută
înă anexaă nr.ă 2ă Dă laă ordin.ă Lunară seă raporteaz ă modific rileă intervenite/mişcareaă lunar /intr ri/ieşiri,ă
utilizândă formulareleă deă raportareă aprobateă prină ordină ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate. 
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                             I. CERERE DE ÎNSCRIERE 



                                   - model - 
 
    Nr. înregistrare .................../...........                 VIZAT*), 
    Unitateaăsanitar ă................................ 
    CUI .............................................. 
    Sediu (localitate, str. nr.) .............................. 
    CasaădeăAsigur riădeăS n tateă............................. 
    Nr.ăcontract/conven ieă........................... 
    Medic de familie ................................. 
                            (semn tur ăşiăparaf ) 
 
 
                               Domnule/Doamn ăDoctor, 
 
    Subsemnatul(a)ă...............,ăcet enieă....................,ăC.N.P. 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/cod unic de asigurare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 
dataănaşterii..................,ădomiciliat( )ăînă................... str. ................ 
nr......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., jud./sector .........., act de identitate 
........, seria ......., nr. .........., eliberat de ................, la data ............, 
telefon ............., solicit înscrierea mea peălistaădumneavoastr  
 
    Declarăpeăpropriaăr spundere:ă**) 
    1.ăc ănuăsuntăînscris( )ăpeălistaăunuiămedicădeăfamilie.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[] 
    2. solicit înscrierea mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere 
deoarece: 
    ●ăaăsurvenitădecesulămediculuiăpeălistaăc ruiaăsuntăînscris( )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[] 
    ●ămediculădeăfamilieănuăseămaiăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur ri 
deăs n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[] 
    ●ăaăfostăpreluatăpraxisulămediculuiădeăfamilieăpeălistaăc ruiaăsuntăînscris( )ăăăăă[] 
    Anexezăprezenteiăcereriădocumenteleăjustificativeăcareăatest ăcalitateaădeăasigurat, 
înăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoareă(seăvaăbifaănumaiădeăc treăpersoanele 
asigurate).                                                                            [] 
 
    R spundădeăexactitateaădatelorăcuprinseăînăprezentaăcerere,ăpeăcareăoăsemnez. 
 
    Data:ăăăă/ăăăă/ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tura: 
*ST* 
────────── 
    *)ăSeăcompleteaz ăcuădateleăunit iiăsanitareăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămediculădeăfamilieăpeă

listaăc ruiaăseăsolicit ăînscrierea,ărespectivăsemn turaăşiăparafaăacestuia. 
    **)ăSeăbifeaz ăunaădinăsitua iileăînăcareăseăafl ăasiguratul 
────────── 
 
*T* 
*Font 9* 
 
                     II. CERERE DE ÎNSCRIERE PRIN TRANSFER 
                                    - model - 
 
    Nr. înregistrare ..................../............        VIZAT*), 
    Unitateaăsanitar ă................................ 
    CUI .............................................. 
    Sediu (localitate, str. nr.) .............................. 
    CasaădeăAsigur riădeăS n tateă............................. 
    Nr.ăcontract/conven ieă........................... 
    Medic de familie ................................. 
                            (semn tur ăşiăparaf ) 
 
 
                               Domnule/Doamn ăDoctor, 
 
    Subsemnatul(a)ă.................,ăcet enieă...........,ăC.N.P. 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/cod unic de asigurare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 
dataănaşterii..................,ădomiciliat( )ăînă...................ăstr.ă................ 
nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ....., jud./sector .........., act de identitate 
........, seria ......., nr. .........., eliberat de ................, la data ............, 
telefonă.............,ăsolicităînscriereaămeaăpeălistaădumneavoastr ăprinătransferădeăla 
mediculădeăfamilieă......................ădinăunitateaăsanitar ă.................ăstr. 
................. nr. ..... jud./sector ........../ 
 
    Declarăpeăpropriaăr spundereăc ănuăsolicitătransferulămaiădevremeădeă6ăluni 



calendaristice de la ultima înscriere. 
 
    Anexezăprezenteiăcereriădocumenteleăjustificativeăcareăatest ăcalitateaădeăasigurat, 
în conformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoareă(seăvaăbifaănumaiădeăc treăpersoanele 
asigurate).                                                                              [] 
 
    R spundădeăexactitateaădatelorăcuprinseăînăprezentaăcerere,ăpeăcareăoăsemnez. 
 
    Data:ăăăăă/ăăăăăă/ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tura: 
*ST* 
 
────────── 
    *)ăSeăcompleteaz ăcuădateleăunit iiăsanitareăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămediculădeăfamilieăpeă

listaăc ruiaăseăsolicit ătransferul,ărespectivăsemn turaăşiăparafaăacestuia. 
────────── 
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*T* 
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    Furnizor de servicii medicale ..................... 
    Sediulăsocial/Adresaăfiscal ă...................... 
 
                                  DECLARA IE 
 
    Subsemnatul(a)*1) ...................... legitimat( )ăcuăB.I./C.I.ăseriaă.........., 
nr.ă.............,ăînăcalitateădeăreprezentantălegal,ăcunoscândăc ăfalsulăînădeclara iiăse 
pedepseşteăconformălegii,ădeclarăpeăpropriaăr spundereăc ălistaăcuprinzândăpersoanele 
înscrise beneficiare ale pachetelor de serviciiămedicale,ădepus ăînăformatăelectronicăla 
CasaădeăAsigur riădeăS n tateă.................ăînăvedereaăîncheieriiăcontractuluiăde 
furnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ăpentruăanulă2015ăesteăvalabil  
şiăconform ăcuăeviden eleăproprii existente la data de *2) ......................... 
 
    Subsemnatul(a)*3)ă......................ălegitimat( )ăcuăB.I./C.I.ăseriaă.........., 
nr.ă.............,ăînăcalitateădeăreprezentantălegal,ăcunoscândăc ăfalsulăînădeclara iiăse 
pedepseşteăconformălegii,ădeclarăpeăpropriaăr spundere,ăc ălista/listeleăcuprinzând 
persoaneleăînscriseăbeneficiareăaleăpachetelorădeăserviciiămedicaleădepus /depuseăînăformat 
electronicălaăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă..............ăînăvedereaăîncheierii 
contractului de furnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ăpentru 
anulă2015ăesteăvalabil /suntăvalabileăşiăconform /conformeăcuăeviden eleăpropriiăexistente 
laădataădeă*4)ă.......................................,ăpentruăurm toriiămediciădeăfamilie: 
    - .......................................................................... 
    - .......................................................................... 
    - .......................................................................... 
 
    NOT : 
    *1) Pentru cabinetele medicale individuale 
    *2), *4) Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului 
anterior 
    *3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: 
    - cabinet asociat sau grupat 
    - societateăcivil  medical  
    - unitate medico-sanitar ăcuăpersonalitateăjuridic ,ăînfiin at ăpotrivităLegii 
societ ilorănr.ă31/1990ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare 
    - cabinetăcareăfunc ioneaz ăînăstructuraăsauăînăcoordonareaăuneiăunit iăsanitare 
apar inândăministerelorăşiăinstitu iilorăcentraleăcuăre eaăsanitar ăproprie. 
 
               Data                            Reprezentant legal 
         ................ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(semn turaăşiăştampila) 
*ST* 
 
 
 
    ANEXA 2 C 
 
    A. SERVICIILE PREVENTIVEăPENTRUăCOPIIăPEăGRUPEăDEăVÂRST ăŞIăSEX 
 



    Consulta iileăpreventiveăsuntăconsulta iiăperiodiceăactive,ăoferiteăpersoanelorăcuăvârstaăîntreă0ă- 18 
aniă şiă auă caă scopă identificareaă şiă interven iaă înă tulbur rileă deă creştereă şiă dezvoltareă şiă înă riscurile 
modificabileăspecificeăpeăgrupeădeăvârst /sex. 

 
    Evaluareaăcomplex ăaăcopiluluiăpeăgrupeădeăvârst /sexăvaăcuprindeăurm toarele: 
    a.ăConsulta iaăpreventiv ăaănou-n scutuluiălaăexternareaădinămaternitateăşiălaă1ălun  
    a1. - la externarea din maternitate: 
    ●ăînregistrare,ăluareăînăeviden ăpentruăproblemeădepistateălaănaştere; 
    ●ăexamenăclinicăcuăfocusăpe:ăfontanele,ăochi,ăcord/pulmon,ătegumente,ăneuro-musculo-scheletic (membre, 

dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremit i,ă morfologieă general ,ă evaluareaă
hidrat rii; 

    ●ăevaluareăalimenta iei,ăobservareaătehniciiădeăal ptareăşiăconsiliereăpentruăal ptareăeficient ; 
    ●ăevaluareaăcondi iilorădeăigien ă(surs ăap )ăşiărecomand ri; 
    ●ăverificareaăefectu riiăînămaternitate a screening-uluiăsurdit ii; 
    ●ăprofilaxiaărahitismului; 
    ●ă consiliereă şiă suportă pentruă al ptareă exclusiv ă (inclusivă observareaă tehniciiă deă al ptareă şiă

consiliereăpentruălacta ie); 
    ●ăconsiliereăpentruăimunizare,ăprezentareaăschemeiăna ionaleăşiăaăvaccinurilorăop ionale; 
    ●ă sfaturiă deă conduit ă pentruă prevenireaă accidenteloră şiă alteă situa iiă frecventeă laă aceast ă vârst ;ă

consiliereăşiăsuportăpentruăstilădeăvia ăfavorabilăal pt riiă(inclusivăpsiho-igien )ăpentruămam . 
 
    a2. - la 1 lun : 
    ●ăm surare:ăgreutateă(G),ălungimeă(T),ăcircumferin aăcranian ă- consemnareăînăgraficeleădeăcreştere 
    ●ăexamenăclinicăcuăfocusăpe:ăfontanele,ăochi,ăcord/pulmon,ătegumente,ăneuro-musculo-scheletic (membre, 

dezvoltare neuro-motorie conform vârstei);ă organeă genitale,ă extremit i,ă morfologieă general ,ă evaluareaă
hidrat rii; 

    ●ăevaluareăalimenta ie,ăobservareaătehniciiădeăal ptareăşiăconsiliereăpentruăal ptareăeficient  
    ●ăevaluareaăcondi iilorădeăigien ă(surs ăap )ăşiărecomand ri 
    ●ăprofilaxia rahitismului 
    ●ă consiliereă şiă suportă pentruă al ptareă exclusiv ă (inclusivă observareaă tehniciiă deă al ptareă şiă

consiliereăpentruălacta ie), 
    ●ăconsiliereăpentruăimunizare,ăprezentareaăschemeiăna ionaleăşiăaăvaccinurilorăop ionale; 
    ●ăsfaturiădeăconduit ăpentruăprevenireaăaccidentelorăşiăalteăsitua iiăfrecventeălaăaceast ăvârst , 
    ●ăconsiliereăşiăsuportăpentruăstilădeăvia ăfavorabilăal pt riiă(inclusivăpsiho-igien )ăpentruămam  
 
    b.ă Consulta iaă preventiv ă aă sugaruluiă laă vârstaă deă 2ă şiă 4ă luniă cuprindeă aceleaşiă examin riă caă laă

consulta iaădeălaă1ălun ăprev zut ălaăliteraăa.2,ălaăcareăseăadaug : 
    ●ăconsemnareălungimeăşiăgreutateăpeăgraficeleădeăcreştereăcorespunz toareăşiăinterpretareaătendin eloră

dup ăscorulăză(velocitateaăcreşterii) 
    ●ăconsemnare repere majore de dezvoltare motorie pe graficul pentru dezvoltarea neuropsihomotorie 
    ●ă evaluareaă practiciloră nutri ionale,ă înt rireaă mesajeloră privindă al ptareaă şiă îngrijireaă copiluluiă

(prevenireaăaccidentelorăşiărecunoaştereaăsimptomelorăcareătrebuieăraportateăf r ăîntârziere) 
    ●ăprofilaxiaăanemieiălaădismaturiă- prematuri începând cu vârsta de 2 luni 
    ●ă identificareaă eventualeloră deficien eă aleă dezvolt riiă psiho-motorii ale copilului prin aplicarea 

unuiă chestionară careă vizeaz ă ariiă deă dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de 
spectru autist. Chestionarul va fi aplicat adaptat vârstei. 

 
*T* 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┐ 
│Întreb riăadresateăp rintelui:ăăăăăăăăăăăăă                  │ăDaă│ăNuă│Uneori│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Copilulădvs.ăv ăpriveşteăînăochiăcândăvorbi iăcuăel?ăăăăăăăăă│ăă0ă│ăă2ă│ăăă1ăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│V-a iăgândităc ănuăaudeănormal?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2ă│ăă0ă│ăăă1ăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Copilulădvs.ăesteădificilălaămâncare?/ăPareălipsitădeăapetit?│ăă2ă│ăă0ă│ăăă1ăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Întindeămâinileăs ăfieăluatăînăbra e?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0ă│ăă2ă│ăăă1ăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Seăopuneăcândăesteăluatăînăbra eădeădvs.?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2ă│ăă0ă│ăăă1ăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Particip ălaăjoculă"cucu-bau"?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0ă│ăă2ă│ăăă1ăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Zâmbeşteăcândădvs.ăîiăzâmbi i?ă- întrebareăînlocuit ălaăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ 
│24ăluniăcuăîntrebarea:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ 
│Foloseşteăcuvântulă"mama"ăcândăv ăstrig ?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0ă│ăă2ă│ăăă1ăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Poateăs ăsteaăsingurăînăp tu ăcândăesteătreaz?ăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2ă│ăă0ă│ăăă1ăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Reac ioneaz ăîntotdeaunaăcândăesteăstrigatăpeănume?/ăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ 
│Întoarceăcapulăcândăesteăstrigat?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0ă│ăă2ă│ăăă1ăă│ 



├─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤ 
│Observa iileămediculuiădeăfamilieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┤ 
│Evit ăprivireaădirect /Nuăsus ineăcontactulăvizualăăăăăăăăăăă│ăă1ă│ăă0ă│ăăă-  │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Evident ălips ădeăinteresăpentruăpersoaneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1ă│ăă0ă│ăăă-  │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤ 
│Dup ă24ădeăluni:ăstereotipiiămotoriiă(flutur ămâinile,ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ 
│ op ie,ămergeăpeăvârfuri,ăseăînvârteăînăjurulăproprieiăaxe,ăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ 
│posturiăinadecvate,ăetc.)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1ă│ăă0ă│ăăă-  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┘ 
*ST* 
 
    Scor 
 
*T* 
┌──────┬─────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┐ 
│ăScoră│ăPunctajă│Nivelădeăriscă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăRecomand riăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ăScoră│ăă0-6ăăăă│Riscăminimăăăă│Nuăesteănecesar ămonitorizareaăulterioar ăăă│ 
├──────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ăScoră│ăă7-9ăăăă│Riscămediu    │Reevaluareălaăvârstaăcopiluluiădeă6ăluni,ăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│respectivă9ăluniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ăScoră│ă10-18ăăă│Riscăseverăăăă│Trimitereăc treămediculădeăspecialitateăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│psihiatrieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────┴─────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    Mediculă deă familieă parcurgeă toateă întreb rile,ă începândă cu prima întrebare, va nota varianta de 

r spunsă ceaă maiă apropiat ă deă comportamentulă copiluluiă men ionat ă deă c treă p rintele/apar in torul/tutoreleă
legală ală copiluluiă şiă completeaz ă ultimeleă 3ă coloaneă aleă chestionaruluiă cuă punctajulă corespunz toră dup ă
observareaădirect ăaăcomportamentuluiăcopilului. 

    Laă sfârşitulă complet riiă chestionaruluiă efectueaz ă adunareaă scoruriloră şiă bifeaz ă scorulă înă careă seă
încadreaz ăcopilulăînăcauz . 

    Mediculădeăfamilieăprezint ăp rintelui/apar in torului/tutoreluiălegalăatitudineaăterapeutic ănecesar ă
ulterior. 

    Înăcazulăînăcareăcopilulăeviden iaz ăunăriscăminim,ănuăesteănecesar ămonitorizareaăulterioar . 
    Înă cazulă înă careă copilulă eviden iaz ă ună riscă mediuă mediu/sever,ă medicală explic ă

p rintelui/apar in torului/tutoreluiă legală necesitateaă prezent riiă laă mediculă deă specialitateă psihiatrieă
pediatric ăpentruăevaluareăcomplex ăşiăstabilireaăterapieiăcomportamentaleăşi/sauămedicamentoase. 

 
    c.ăConsulta iaăpreventiv ăaăcopiilorălaăvârstaădeă6,ă9,ă12,ă15ăşiă18ăluniăcuprindeăaceleaşiăexamin riă

şiăînregistr riădeăparametriădeădezvoltareăcaăşiăconsulta iaălaă2ăşiă4ăluniăprev zut ălaăliteraăb,ălaăcareăseă
adaug : 

    ●ăevaluareăşiăconsiliereăprivindăalimenta iaăcomplementar ă(graficăşiătehniciădeăintroducereăalimenteă
noi, asigurarea Dietei Minim Acceptabile conform OMS), 

    ●ăcontinuareaăal pt riiărecomandat ădeăOMSăpân ălaăvârstaădeădoiăani 
    ●ă profilaxiaă anemieiă laă to iă copiiiă pân ă laă 9ă luniă inclusiv,ă evaluareaă dezvolt riiă denti iei,ă

recomand riăprivindăprofilaxiaăcarieiădentare,ăigienaăoral ,ăadministrareaădeăfluor 
    ●ăevaluareăsocio-emo ional  
    ●ăevaluareăşiăconsiliereăpentruăactivitateaăfizic  
    ●ă sfaturiă deă conduit ă pentruă familieă pentru:ă prevenireaă accidentelor,ă conduitaă înă afec iunileă

frecvente la aceste vârste 
    ●ă identificareaă eventualeloră deficien eă aleă dezvolt riiă psiho-motorii ale copilului, prin aplicarea 

unuiă chestionară careă vizeaz ă ariiă deă dezvoltareă psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de 
spectruăautistăşiăseăefectueaz ăconformălitereiăb. Pentruăunăscorăcareăindic ăunăriscămediuăreevaluareaăseă
faceălaă3ăluni,ăpân ălaăvârstaăcopiluluiădeă18ăluni. 

 
    d.ăConsulta iaăpreventiv ăaăcopiilorălaăvârstaădeă2ăani,ă3ăani,ă4ăaniăşiă5ăaniăşiăcuprindeăaceleaşiă

examin riăşiăînregistr riădeăparametriăde dezvoltareăcaălaăliteraăc,ălaăcareăseăadaug : 
    ●ăevaluareaăpracticilorănutri ionaleă(anamnezaănutri ional ăadresat ăp rin ilor)ăşiăconsiliereăpentruă

oăalimenta ieăs n toas ăşiăcomportamentăalimentarăs n tosăalăîntregiiăfamilii; 
    ●ăcontinu ăprofilaxia rahitismului numai în perioadele reci ale anului (septembrie - aprilie); 
    ●ăevaluareaădenti ieiăşiăigienaăoral ,ăadministrareaădeăfluorăpentruăprofilaxiaăcarieiădentare; 
    ●ăevaluareăşiăconsiliereăpentruăactivitateaăfizic ; 
    ●ăevaluareăşiăconsiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emo ional ; 
    ●ăscreening-ulătulbur rilorădeăvedereăşiăm surareaăTAă(celăpu inăoădat ăînăinterval); 
    ●ăsfaturiădeăconduit ădateămamelorăşiăfamilieiăpentruăsitua iiăfrecventeălaăaceast ăvârst ă(prevenireaă

accidentelor,ăconduitaăînăafec iunileăobişnuiteăvârstei,ărecunoaştereaăsimptomelorăcareătrebuieăraportateăf r ă
întârziere); 



    ●ă identificareaă eventualeloră deficien eă aleă dezvolt riiă psiho-motorii ale copilului prin aplicarea 
unuiă chestionară careă vizeaz ă ariiă deă dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de 
spectruăautist;ăseăefectueaz ăconformălitereiăb,ălaăvârstaăcopiluluiădeă2ăaniăşiă3ăani. 

    Pentruă ună scoră careă indic ă ună riscă mediuă şiă severă seă recomand ă trimitereaă c treă mediculă deă
specialitateăpsihiatrieăpediatric . 

    Înă cadrulă consulta iiloră preventive,ă copiiă beneficiaz ă deă investiga iileă paracliniceă - analize de 
laboratorăprev zuteălaănotaă1ălit.ăa)ăşiănotaă2ădeălaăpct.ă1.2.1ădinăanexaă1ălaăordin,ăpeăbazaăbiletuluiădeă
trimitere eliberat deămediculădeăfamilie,ădac ăînăanulăînăcareăseăacord ăconsulta iiăpreventiveădeăevaluareăaă
risculuiăindividul,ănuăaăefectuatăacesteăinvestiga ii. 

 
    e.ăConsulta iaăpreventiv ăaăcopiilorălaăvârstaădeă6ăani,ă7ăani,ă8ăani,ă10ăaniăşiă11ăani,ăcuprindeă

aceleaşiăexamin riăşiăînregistr riădeăparametriădeădezvoltareăcaălaăliteraăd,ălaăcareăseăadaug : 
    ●ăscreening-ulăobezit iiăprinăutilizareaăindiceluiădeămas ăcorporal ă- (IMC) 
    ●ăevaluareaădezvolt riiăpubertareă- scala Tanner 
    ●ă mesajeă deă consiliereă intiteă pentruă copiiă privindă stilulă deă via ă s n tosă (activitateă fizic ,ă

nutri ie,ăprevenireăaccidente,ăuzulădeăsubstan e) 
    ●ă examenulă deă bilan ă fundamental,ă laă împlinireaă vârsteiă deă intrareă înă clasaă preg titoare,ă cuă

alc tuireaăfişeiădeăînscriereăaăcopilului,ăcareăs ăcuprind ăschemaădeăvaccinareăefectuat  
    Înă cadrulă consulta iiloră preventiveă copiiiă beneficiaz ă deă investiga iiă paracliniceă - analize de 

laboratorăprev zuteălaănotaă1ălit.ăb)ăşiănotaă2ădeălaăpct.ă1.2.1ădinăanexaă1ălaăordin,ăpeăbazaăbiletuluiăde 
trimitereăeliberatădeămediculădeăfamilie,ădac ăînăanulăînăcareăseăacord ăconsulta iiăpreventiveădeăevaluareăaă
risculuiăindividul,ănuăaăefectuatăacesteăinvestiga ii. 

 
    f.ăConsulta iaăpreventiv ăaăcopiilorălaăvârstaădeă12ăani,ă13ăani,ă14ăani,ă15ăani,ă16 aniăşiă17ăaniă

cuprindeăaceleaşiăexamin riăşiăînregistr riădeăparametriădeădezvoltareăcaălaăliteraăe,ălaăcareăseăadaug : 
    ●ăconsiliereăşiăscreeningăITS,ădup ădebutulăvie iiăsexuale 
    ●ăscreening-ul depresiei 
    ●ăinformareaăfetelorăşiăp rin ilorăprivindăbeneficiileăvaccin riiăop ionaleăanti-HPV 
    ●ăconsiliereăprivindăstilulădeăvia ăs n tos:ăactivitateăfizic ,ănutri ie,ăprevenireăaccidente,ăfumat,ă

alcool,ădroguri,ăviolen  
    ●ăconsiliereăpentruăplanificareăfamilial ă(adolescen iăcareăauăînceputăvia aăsexual ) 
    Înă cadrulă consulta iiloră preventiveă copiiiă beneficiaz ă deă investiga iiă paracliniceă - analize de 

laboratorăprev zuteălaănotaă1ălit.ăc)ăşiănotaă2ădeălaăpct.ă1.2.1ădinăanexaă1ălaăordin,ăpeăbazaăbiletuluiădeă
trimitere eliberat de medicul de familie,ădac ăînăanulăînăcareăseăacord ăconsulta iiăpreventiveădeăevaluareăaă
risculuiăindividul,ănuăaăefectuatăacesteăinvestiga ii. 

 
    B.ăSERVICIILEăPREVENTIVEăPENTRUăADUL IăASIMPTOMATICI 
 
    Consulta iaă deă evaluareă aă risculuiă individuală laă adultulă asimptomatică areă caă scopă identificareaă şiă

interven iaă asupraă riscuriloră modificabileă asociateă afec iuniloră cuă pondereă important ă asupraă poveriiă
îmboln virilor:ăboliăcardiovasculareăşiămetabolice,ăcancer,ăs n tateaămintal ,ăs n tateaăreproducerii. 

    Evaluarea complex ă aă risculuiă individuală înă func ieă deă vârst /sexă seă realizeaz ă prină consulta ieă
şi/investiga iiăspecificeăconsemnateăînăriscogram . 

 
    B1.ăConsulta iiăpreventiveădeăevaluareăaărisculuiăindividualăaăadultuluiăasimptomaticăcuăvârstaăîntreă

18ăşiă39ăani 
    Înăcadrulăconsulta iilorăpreventiveăasigura iiăasimptomaticiăbeneficiaz ădeăinvestiga iiăparacliniceă- 

analizeădeălaboratorăprev zuteălaănotaă1ălit.ăa)ăşiăb)ăşiănotaă2ădeălaăpct.ă1.2.3.ădinăanexaă1ălaăordin,ăpeă
baza biletului de trimitere eliberat de mediculă deă familie,ă dac ă înă anulă înă careă seă acord ă consulta iiă
preventiveădeăevaluareăaărisculuiăindividul,ănuăaăefectuatăacesteăinvestiga ii. 

    Riscogramaăvaăcuprindeăurm toarele: 
    a.ăEvaluareaăcomportamentelorăcuăimpactăglobalăasupraăs n t iiă(stilulădeăvia ) 
    Consemnarea statusului curent privind: 
    ●ăfumatulă(pachete/an) 
    ●ăconsumulăproblematicădeăalcoolăevaluatăprinăcompletareaăchestionaruluiăstandardizat 
    ●ăactivitateaăfizic  
    ●ădieta 
    ●ăsfatăminimalăpentruăschimbareaăcomportamentelor 
    b.ăEvaluareaăRisculuiăCardiovasculară(RCV)ăconst ăîn: 
    ●ă calculareaă risculuiă cardiovasculară relativă utilizândă diagrameleă SCOREă deă evaluareă aă risculuiă

(EuropeanăHeartScore)ăprev zuteălaăpunctulă2; 
    ●ăîncadrareaăpacien ilorăîntr-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore; 
    ●ăaplicareaăm surilorădeăschimbareăaăstiluluiădeăvia ,ăindividualizat,ăînăfunc ieădeăm rimeaărisculuiă

stabilit; 
    ●ăincludereaăînăsistemulădeămonitorizareăactiv ăaăpacien ilorăcuăriscăcardiovascular înalt (SCORE >/= 

5ăsauăfactoriăindividualiăcrescu i) 
    Înăriscogram ăvorăfiăconsemnateăurm toarele: 
    1. Factorii de risc 
    ●ălaăto iăpacien ii:ăvaloareaătensiuniiăarteriale,ăIMC,ăistoricăfamilialădeădecesăprematurăprinăboalaă

cardiovascular ă(Ţă55ăaniălaăb rba i,ăŢă65ăaniălaăfemei)ăşi/sauăboliăfamilialeăaleămetabolismuluiălipidic 



    ●ăcolesterolulătotalăşiăglicemiaăpentruăpersoaneăcareăprezint ăurm toriiăfactoriădeărisc:ăTAă>ă140/90,ă
IMCă >ă 30,ă istorică familială deă decesă prematură prină boal ă cardiovascular ă şi/sauă boliă familialeă aleă
metabolismului lipidic 

    ●ăcreatininaăseric ă- toate persoanele cu TA > 140/90 
    2.ăCalculareaăşiăcomunicareaărisculuiărelativăutilizândăDiagramaăSCOREădeămaiăjos: 
 
*T* 
 
┌─────────┐ăăăăăăă┌───────────┐ăăăă┌───────────┐ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăNefum toră│ăăăă│ăăFum torăă│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăă└───────────┘ăăăă└───────────┘ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă┌──┬──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┬──┬──┬──┐ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│dă│dă│dă│că│că│ă│că│că│că│bă│bă│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăăăăăăă│ă180ă│ă3│ă3│ă4│ă5│ă6│ă│ă6│ă7│ă8│10│12│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă├──┼──┼──┼──┼──┤ă├──┼──┼──┼──┼──┤ 
│Tensiuneă│ăăăăă│eă│dă│dă│dă│dă│ă│dă│că│că│că│că│ă(C)ă2007ăESC 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ 
│arterial │ă160ă│ă2│ă3│ă3│ă4│ă4│ă│ă4│ă5│ă6│ă7│ă8│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă├──┼──┼──┼──┼──┤ă├──┼──┼──┼──┼──┤ 
│sistolic │ăăăăă│fă│eă│eă│eă│dă│ă│dă│dă│dă│că│că│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăă(mmHg)ă│ă140ă│ă1│ă2│ă2│ă2│ă3│ă│ă3│ă3│ă4│ă5│ă6│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă├──┼──┼──┼──┼──┤ă├──┼──┼──┼──┼──┤ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│fă│fă│fă│eă│eă│ă│eă│eă│dă│dă│dă│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăăăăăăă│ă120ă│ă1│ă1│ă1│ă2│ă2│ă│ă2│ă2│ă3│ă3│ă4│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┴──┴──┴──┘ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăă4ăă5ăă6ăă7ăă8ăăăă4ăă5ăă6ăă7ăă8 
│ăăăă     │ă┌───────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăă│ă│ăăăColesterolă(mmol/l)ă│ 
└─────────┘ă└───────────────────────┘ 
 
 
    b - roşuăînchis 
    c - roşu 
    d - portocaliu 
    e - galben 
    f - verde 
 
*ST* 
 
    3.ăInterven iiăasupraăriscurilorămodificabile: 
    ●ăpersoaneleăcuăRiscăSCOREăŢă5%ăvorăfiăreevaluateădup ăcumăurmeaz : 
    - pentruă persoaneleă cuă Riscă SCOREă Ţă 5%ă şiă maiă mareă 1%ă - seă formuleaz ă recomand riă referitoareă laăă

stilulădeăvia ;ăevaluareaăseăvaărealizaăanual. 
    - pentru RCV < 1% reevaluarea risculuiătotalăseărealizeaz ăoădat ălaă3ăani. 
    ●ăpersoaneleăcuăRiscăRiscăSCOREă>/ţă5%ăsauăniveleăînalteăaleăunuiăsingurăfactorădeăriscăseăincludăînă

sistemulă deă managementă intensivă ală risculuiă cardiovasculară înaltă (monitorizareă activ ă prină consulta iiă deă
management de caz). 

    NOT :ă Suntă exceptateă deă laă evaluareaă risculuiă cardiovasculară persoaneleă cuă urm toareleă afec iuni:ă
boalaăcardiovascular ădejaăcunoscut ,ădiabetăzaharatătipă2ăsauătipă1ăcuămicroalbuminurie,ăboalaăcronic ărenal ă
sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste 
persoaneă auă dejaă ună riscă crescută deă boal ă cardiovascular ă şiă necesit ă managementulă integrată ală tuturoră
factorilorădeăriscăînăcadrulăconsulta iilorădeămonitorizareăactiv ăadresateăbolilor cronice prioritare. 

 
    c. Evaluarea Riscului Oncologic 
    Înăriscogram ăvorăfiăconsemnate: 
    1. Factorii de risc: 
    ●ăantecedenteleăpersonaleăşiăheredocolateraleădeăneoplazieălaărudeleădeăgradulăIăprinăfilia ieădirect  
    ●ăexpunereaăprofesional ăparticular ă(azbest,ăanilineăetc.)ăsauăprinăstilulădeăvia  
    2.ăInterven ieăasupraăriscurilorămodificabile: 
    ●ă includereaă persoaneloră eligibileă pentruă interven iiă deă screeningă popula ională înă programeleă

na ionaleădeăs n tateăadecvate 
    ●ătrimitereaăpersoanelorăcuăriscăînaltăpentruăevaluareăşiămonitorizareădeăspecialitateă(riscăînaltădeă

cancer mamar, colorectal, ovarian etc.) 
    ●ăinterven iiăpreventiveăscadenteălaăpopula iaăcuăriscănormal: 
      - femei 25 - 39 ani - dataăultimuluiătestăBabeş-Papanicolau 
 
    d.ăEvaluareaăriscurilorăprivindăS n tateaăMintal  
    d.1. Factorii de risc: 



    d.1.1.ă antecedenteă personaleă şiă heredocolateraleă deă adic ieă laă rudeleă deă gradulă Iă prină filia ieă
direct  

    d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utilizândă chestionarulă standardizată cuă 3ă întreb riă
pentru depistarea consumului problematic de alcool. 

 
    Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C ) 
 
    Întreb ri: 
    1.ăCâtădeădesăconsuma iăoăb utur ăcon inândăalcool? 
    a.ăniciodat ă- 0 puncte 
    b. lunar sau mai rar - 1 punct 
    c. 2 - 4ăoriăpeălun ă- 2 puncte 
    d. 2 - 3ăoriăpeăs pt mân ă- 3 puncte 
    e.ă4ăsauămaiămulteăoriăpeăs pt mân ă- 4 puncte 
 
    2.ăCâteăb uturiăstandard*)ăconsuma iăîntr-oăziăobişnuit , atunciăcândăbe i? 
────────── 
    *)ăoăb utur ăstandardăcon ineă12ăgăalcoolăpurăşiăesteăechivalent ăcuă1ădoz ădeăbereă330ăml,ă1ăpahară

vinăaă125ămlăsauă1ăpaharădeăt rieăaă40ăml 
────────── 
    a.ăunaăsauădou ă- 0 puncte 
    b. trei sau patru - 1 punct 
    c. cinciăsauăşaseă- 2 puncte 
    d.ăşapteăsauănou ă- 3 puncte 
    e. zece sau mai mult - 4 puncte 
 
    3.ăCâtădeădesăbe iă6ăsauămaiămulteăb uturiăalcooliceăstandardălaăoăsingur ăocazie? 
    a.ăniciodat ă- 0 puncte 
    b. lunar sau mai rar - 1 punct 
    c. lunar - 2 puncte 
    d.ăs pt mânală- 3 puncte 
    e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte 
    Un scor mai mare de 4 - laăb rba iăşiă3ălaăfemeiăprinăpunctajulăcumulatălaăminimă2ăîntreb riăindic ăună

consum inadecvat. 
 
    d.2. Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 

întreb riăpentruăscreening-ul depresiei de mai jos 
 
    Chestionarulăstandardizatăcuă2ăîntreb riăpentruăscreening-ul depresiei 
    1. V-a iăpierdutăinteresulăsauăpl cereaăpentruăactivit ileăobişnuiteăînăultimaălun ă?ăă[]ăDAăă[]ăNU 
    2. V-a iăsim itătrist,ădemoralizatăsauăneajutoratăînăultimaălun ?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[]ăDAăă[]ăNU 
    R spunsulă afirmativă laă ambeleă întreb riă indic ă ună riscă înaltă deă depresieă şiă impuneă trimitereaă laă

consulta iiăde specialitate de psihiatrie. 
    2.ăÎnăriscogram ăseăconsemneaz ărisculăprivindăconsumulădeăalcoolăşiărisculădeădepresie 
    3.ăInterven iiăasupraăriscurilor: 
    - Sfatăminimalăînăceeaăceăpriveşteăconsumulăinadecvatădeăalcool 
    - Selectarea cazurilor eligibileăşiătrimitereăpentruăconsiliereăşiăconsulta iiădeăspecialitate 
 
    e.ăIdentificareaăunorăriscuriăsemnificativeălegateădeăs n tateaăreproducerii 
    e.1. Obiective: 
    ●ăevitareaăsarcinilorănedoriteălaăfemeileădeăvârst ăfertil ă(18ă- 39 ani) 
    ●ăplanificareaăsarcinilorădoriteălaăfemeileădeăvârst ăfertil ă(18ă- 39 ani) 
    ●ăevitareaăriscurilorădeăinfec iiădeăboliăcuătransmitereăsexual ălaăpopula iaăcuăriscăînalt 
    e.2.ăÎnăriscogram ăvorăfiăconsemnate: 
    ●ălaăfemeiă18ă- 39 ani: statusul privind inten iaădeăsarcin ,ăutilizareaăuneiămetodeădeăcontracep ie; 
    ●ăfemeiăşiăb rba iădeătoateăvârstele:ăstatusulăprivindăsitua iaădeăcupluă(partenerăstabil,ăparteneră

nou,ărela iiămultiple) 
    e.3.ăInterven ieăasupraăriscurilor: 
    ●ă femeiă 18ă - 39 ani: consiliereă înă cabinet/planificareă familial ă pentruă femeileă careă nuă dorescă s ă

r mân ă îns rcinateă şiă nuă folosescă nicioă metod ă contraceptiv ;ă consiliereă pentruă aportă acidă folică pentruă
femeileăcareăplanific ăoăsarcin  

    ●ăconsiliereăpentruăcomportamentăsexualăresponsabil (sex protejat) 
 
    B.2.ăConsulta iiăpreventiveădeăevaluareăaărisculuiăindividualălaăadultulăasimptomaticăcuăvârstaădeă40ă

deăaniăşiăpeste 
    Înăcadrulăconsulta iilorăpreventiveăasigura iiăasimptomaticiăbeneficiaz ădeăinvestiga iiăparacliniceă- 

analizeădeălaboratorăprev zuteălaănotaă1ălit.ăc)ăşiănotaă2ădeălaăpct.ă1.2.3.ădinăanexaă1ălaăordin,ăpeăbazaă
biletuluiădeătrimitereăeliberatădeămediculădeăfamilie,ădac ăînăanulăînăcareăseăacord ăconsulta iiăpreventiveă
de evaluare a riscului individul, nu a efectuatăacesteăinvestiga ii. 

 
    a.ăEvaluareaăcomportamentelorăcuăimpactăglobalăasupraăs n t iiă(stilulădeăvia ) 



    ●ăconsemnareaăstatusuluiăcurentăprivind: 
      - fumatul (pachete/an) 
      - consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionaruluiăstandardizat,ăprev zutălaă

punctul B1 subpunctul d.1.2. 
      - activitateaăfizic  
      - dieta 
    ●ăsfatăminimalăpentruăschimbareaăcomportamentelor 
    b.ăEvaluareaăRisculuiăCardiovasculară(RCV)ăconst ăîn: 
    ●ă calculareaă risculuiă cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului 

(EuropeanăHeartScore)ăprev zut ămaiăjos; 
    ●ăîncadrareaăpacien ilorăîntr-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore; 
    ●ăaplicareaăm surilorădeăschimbareăaăstiluluiădeăvia ,ăindividualizat,ăînăfunc ieădeăm rimeaărisculuiă

stabilit; 
    ●ăincludereaăînăsistemulădeămonitorizareăactiv ăaăpacien ilorăcuăriscăcardiovascularăînaltă(SCOREă>/ţă

5ăsauăfactoriăindividualiăcrescu i) 
    - Persoane >/= 40 ani: Risc global absolut (Diagrama SCORE - estimeaz ă risculă deă evenimentă

cardiovascularăfatalăînăurm toriiă10ăani) 
    Înăriscogram ăvorăfiăconsemnateăurm toarele: 
    1. Factorii de risc 
    ●ălaăto iăpacien ii:ăvaloareaătensiuniiăarteriale,ăIMC,ăistoricăfamilialădeădecesăprematur prin boala 

cardiovascular ă(Ţă55ăaniălaăb rba i,ăŢă65ăaniălaăfemei)ăşi/sauăboliăfamilialeăaleămetabolismuluiălipidic; 
    ●ăcolesterolulătotalăpentruăb rba iiăcuăvârstaămaiămareădeă40ăaniăşiăfemeileăcuăvârstaămaiămareădeă50ă

ani sau în post-menopauz .ăRepetareaăcolesteroluluiălaăpersoaneleăcuăriscănormalăseăvaăfaceăoădat ălaă5ăani. 
    ●ăglicemiaăpentruăpersoaneleăcareăprezint ăurm toriiăfactoriădeărisc:ăTAă>ă140/90,ăIMCă>ă30ăistorică

familialădeădecesăprematurăprinăboalaăcardiovascular ăşi/sauăboliăfamiliale ale metabolismului lipidic 
    ●ăcreatininaăseric ă- toate persoanele cu TA > 140/90 
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│ăăăăăăăăă│ăăăăă┌──┬──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┬──┬──┬──┐ăăăă┌──┬──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┬──┬──┬──┐ă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│gă│gă│gă│gă│gă│ă│gă│gă│gă│fă│fă│ăăăă│fă│fă│fă│eă│eă│ă│eă│eă│dă│dă│dă│ă└──────────────┘ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăăă(C)ă2007ăESC 
│ăăăăăăăăă│ă180ă│ă0│ă0│ă0│ă0│ă0│ă│ă0│ă0│ă0│ă1│ă1│ăăăă│ă1│ă1│ă1│ă2│ă2│ă│ă2│ă2│ă3│ă3│ă4│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă├──┼──┼──┼──┼──┤ă├──┼──┼──┼──┼──┤ăăăă├──┼──┼──┼──┼──┤ă├──┼──┼──┼──┼──┤ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│gă│gă│gă│gă│gă│ă│gă│gă│gă│gă│gă│ăăăă│fă│fă│fă│fă│fă│ă│fă│eă│eă│eă│dă│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăăăăăăă│ă160ă│ă0│ă0│ă0│ă0│ă0│ă│ă0│ă0│ă0│ă0│ă0│ăăăă│ă1│ă1│ă1│ă1│ă1│ă│ă1│ă2│ă2│ă2│ă3│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă├──┼──┼──┼──┼──┤ă├──┼──┼──┼──┼──┤ăăăă├──┼──┼──┼──┼──┤ă├──┼──┼──┼──┼──┤ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│gă│gă│gă│gă│gă│ă│gă│gă│gă│gă│gă│ăăăă│gă│fă│fă│fă│fă│ă│fă│fă│fă│eă│eă│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăăăăăăă│ă140ă│ă0│ă0│ă0│ă0│ă0│ă│ă0│ă0│ă0│ă0│ă0│ă40ă│ă0│ă1│ă1│ă1│ă1│ă│ă1│ă1│ă1│ă2│ă2│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăă├──┼──┼──┼──┼──┤ă├──┼──┼──┼──┼──┤ăăăă├──┼──┼──┼──┼──┤ă├──┼──┼──┼──┼──┤ 
└─────────┘     │gă│gă│gă│gă│gă│ă│gă│gă│gă│gă│gă│ăăăă│gă│gă│fă│fă│fă│ă│fă│fă│fă│fă│fă│ 
                │ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăăăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ă│ăă│ăă│ăă│ăă│ăă│ 
            120ă│ă0│ă0│ă0│ă0│ă0│ă│ă0│ă0│ă0│ă0│ă0│ăăăă│ă0│ă0│ă1│ă1│ă1│ă│ă1│ă1│ă1│ă1│ă1│ 
                └──┴──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┴──┴──┴──┘ăăăă└──┴──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┴──┴──┴──┘ 
                  4  5  6  7  8    4  5  6  7  8       4  5  6  7  8    4  5  6  7  8 
                       ┌─────────────────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă──────────────── 
                       │ăColesterolă(mmol/l)ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăă│ 
                       └─────────────────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă150ăăăă│ăăă250ăăă│ 
                                                                          200       300 
                                                                              mg/dl 
    a - maro 
    b - roşuăînchis 
    c - roşu 
    d - portocaliu 
    e - galben 
    f - verde 
    g - verde închis 
 
*ST* 
 
 
    2.ăInterven iiăasupraăriscurilorămodificabile: 
    ●ăpersoaneleăcuăRiscăSCOREăŢă5%ăvorăfiăreevaluate,ădup ăcumăurmeaz : 



      - pentruă persoaneleă cuă Riscă SCOREă Ţă 5%ă şiă maiă mareă 1%ă seă formuleaz ă recomand riă referitoareă laă
stilulădeăvia ăevaluareaăseăvaărealizaăanual. 

      - pentru RCV </= 1% reevaluareaărisculuiătotalăseărealizeaz ăodat ălaă3ăani. 
    ●ă persoaneleă cuă Riscă SCOREă >/ţă 5%ă sauă niveleă înalteă aleă unuiă singură factoră deă riscă seă includeă înă

sistemulă deă managementă intensivă ală risculuiă cardiovasculară înaltă (monitorizareă activ ă prină consulta ii de 
management de caz). 

    NOT :ă suntă exceptateă deă laă evaluareaă risculuiă cardiovasculară persoaneleă cuă urm toareleă afec iuni:ă
boalaăcardiovascular ădejaăcunoscut ,ădiabetăzaharatătipă2ăsauătipă1ăcuămicroalbuminurie,ăboalaăcronic ărenal ă
sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste 
persoaneă auă dejaă ună riscă crescută deă boal ă cardiovascular ă şiă necesit ă managementulă integrată ală tuturoră
factorilorădeăriscăînăcadrulăconsulta iilorădeămonitorizareăactiv ăadresate bolilor cronice prioritare. 

 
    c. Evaluarea Riscului Oncologic 
    Înăriscogram ăvorăfiăconsemnate: 
    1. Factorii de risc: 
    ●ăantecedenteleăpersonaleăşiăheredocolateraleădeăneoplazieălaărudeleădeăgradulăIăprinăfilia ieădirect  
    ●ăexpunereaăprofesional ăparticular ă(azbest,ăanilineăetc.)ăsauăprinăstilulădeăvia  
    ●ăantecedenteleăpersonaleădeătestareăprinăscreeningăpentruăcancereleăincluseăînăprogrameleăna ionaleă

deăs n tate 
    2.ăInterven ieăasupraăriscurilorămodificabile: 
    ●ă includereaă persoaneloră eligibileă pentruă interven iiă deă screeningă popula ională înă programeleă

na ionaleădeăs n tateăadecvate 
    ●ătrimitereaăpersoanelorăcuăriscăînaltăpentruăevaluareăşiămonitorizareădeăspecialitateă(riscăînaltădeă

cancer mamar, colo-rectal, ovarian etc.) 
    ●ăinterven iiăpreventiveăscadenteălaăpopula iaăcuăriscănormal: 
      - femei 40 - 64 ani - dataăultimuluiătestăBabeşăPapanicolau 
 
    d.ăEvaluareaăriscurilorăprivindăS n tateaăMintal  
    d.1. Factorii de risc: 
    d.1.1.ă antecedenteă personaleă şi heredo-colateraleă deă adic ieă (rudeleă deă gradulă Iă prină filia ieă

direct ) 
    d.1.2.ă comportamentulă privindă consumulă deă alcoolă utilizândă chestionarulă standardizată cuă 3ă întreb riă

pentru depistarea consumului problematic de alcool. 
 
    Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C) 
 
    Întreb ri: 
    1.ăCâtădeădesăconsuma iăoăb utur ăcon inândăalcool? 
    a.ăniciodat ă- 0 puncte 
    b. lunar sau mai rar - 1 punct 
    c. 2 - 4ăoriăpeălun ă- 2 puncte 
    d. 2 - 3ăoriăpeăs pt mân ă- 3 puncte 
    e.ă4ăsauămaiămulteăoriăpeăs pt mân ă- 4 puncte 
 
    2.ăCâteăb uturiăstandard*)ăconsuma iăîntr-oăziăobişnuit ,ăatunciăcândăbe i? 
────────── 
    *)ăoăb utur ăstandardăcon ineă12ăgăalcoolăpurăşiăesteăechivalent ăcuă1ădoz ădeăbereă330ăml,ă1ăpahar 

vinăaă125ămlăsauă1ăpaharădeăt rieăaă40ăml 
────────── 
    a.ăunaăsauădou ă- 0 puncte 
    b. trei sau patru - 1 punct 
    c.ăcinciăsauăşaseă- 2 puncte 
    d.ăşapteăsauănou ă- 3 puncte 
    e. zece sau mai mult - 4 puncte 
 
    3.ăCâtădeădesăbe iă6ăsauămai multeăb uturiăalcooliceăstandardălaăoăsingur ăocazie? 
    a.ăniciodat ă- 0 puncte 
    b. lunar sau mai rar - 1 punct 
    c. lunar - 2 puncte 
    d.ăs pt mânală- 3 puncte 
    e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte 
    Unăscorămaiămareădeă4ălaăb rba iăşiă3 laăfemeiăprinăpunctajulăcumulatălaăminimă2ăîntreb riăindic ăună

consum inadecvat. 
 
    d.2. Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 

întreb riăpentruăscreening-ul depresiei de mai jos. 
 
    Chestionarul standardizatăcuă2ăîntreb riăpentruăscreening-ul depresiei 
    1. V-a iăpierdutăinteresulăsauăpl cereaăpentruăactivit ileăobişnuiteăînăultimaălun ă?ăă[]ăDAăă[]ăNU 
    2. V-a iăsim itătrist,ădemoralizatăsauăneajutoratăînăultimaălun ă?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[] DA  [] NU 
 



    R spunsulă afirmativă laă ambeleă întreb riă indic ă ună riscă înaltă deă depresieă şiă impuneă trimitereaă laă
consulta iiădeăspecialitateădeăpsihiatrie. 

    Înăriscogram ăseăconsemneaz ărisculăprivindăconsumulădeăalcoolăşiărisculădeădepresie. 
    Interven iiăasupraăriscurilor: 
    - sfatăminimalăînăceeaăceăpriveşteăconsumulăinadecvatădeăalcool 
    - selectareaăcazurilorăeligibileăşiătrimitereăpentruăconsiliereăşiăconsulta iiădeăspecialitate 
 
    e.ăRiscuriăsemnificativeălegateădeăs n tateaăreproducerii 
    e.1. Obiective: 
    ●ăevitareaăsarcinilorănedoriteălaăfemeileădeăvârst ăfertil ă(40ă- 44 ani) 
    ●ăconsiliereăprivindăplanificareaăsarcinilorădoriteălaăfemeileădeăvârst ăfertil ă(40ă- 44 ani) 
    ●ăevitareaăriscurilorădeăinfec iiădeăboliăcuătransmitere sexual ălaăpopula iaăcuăriscăînalt 
    e.2.ăÎnăriscogram ăvorăfiăconsemnate: 
    ●ăLaăfemeiă40ă- 44ăani:ăstatusulăprivindăinten iaădeăsarcin ,ăutilizareaăuneiămetodeădeăcontracep ie 
    e.3.ăInterven ieăasupraăriscurilor: 
    ●ăFemeiă40ă- 44 ani - consiliereăînăcabinet/planificareăfamilial ăpentruăfemeileăcareănuădorescăs ă

r mân ă îns rcinateă şiă nuă folosescă nicioă metod ă contraceptiv ;ă consiliereă pentruă aportă acidă folică pentruă
femeileăcareăplanific ăoăsarcin  

 
    NOT :ăÎnăcadrulăconsulta ieiăpreventiveăconform celor de mai sus, se pot elibera bilete de trimitere 

înă ambulatoriuă pentruă specialit ileă clinice,ă bileteă deă trimitereă pentruă investiga iiă paracliniceă şiă
prescrip iiămedicaleăpentruăprofilaxiaăanemieiălaăgravideăşiăaărahitismuluiăşiăanemieiălaăsugari,ă utilizând 
codul 999 din Clasificarea CIM revizia a 10-a,ăvariantaă999ăcoduriădeăboal . 

 
 
    ANEXA 2 D 
 
*T* 
    Casaădeăasigur riădeăs n tate 
    ............................... 
    Furnizorul de servicii medicale     Reprezentantul legal al furnizorului 
    ...............................     ................................... 
    Localitate .................... 
    Jude ă.........................ăăăăăMedicădeăfamilie/ 
                                        Medic de specialitate din ambulatoriu 
                                        .................................... 
                                                     (nume prenume) 
 
                                        CNP medic de familie/ 
                                        medic de specialitate din ambulatoriu 
                                        .................................... 
 
 
             LISTA PERSOANELORăCUăAFEC IUNIăCRONICEăPENTRUăCAREăSE 
             ORGANIZEAZ ăEVIDEN ăDISTINCT ăLAăNIVELULăMEDICULUIăDE 
               FAMILIE/MEDICULUI DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIU 
 
┌──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐ 
│ăNr.ăă│ăăă  Codănumericăăăăă│ăVârsta*)ă│ăăăăDataăintr riiăăăă│ 
│crt.ăă│ăăăăăăpersonal/ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăînăeviden aăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăCodăunicădeăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăămediculuiădeăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăasigurare/ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăfamilie/ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăă   Num rădeăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăămediculuiădeăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăidentificareăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăspecialitateăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăpersonalăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăădinăambulatoriuăăă│ 
├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ 
│1.ăHTAăăăă                                                   │ 
├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ 
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă2ăăăă│ăăă                  │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă...ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ 
│2.ăDiabetulăzaharatătipăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ 
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă2ăăăă│ăăă                  │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă...ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ 
│3.ăDislipidemieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ 
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă2ăăăă│ăăă                  │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă...ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ 
│4.ăBPOCăăă                                                   │ 
├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ 
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă2ăăăă│ăăă                  │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă...ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ 
│5.ăAstmăbronşicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ 
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă2ăăăă│ăăă                  │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă...ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ 
│6.ăBoal ăcronic ădeărinichiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ 
│ă1.ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă2ăăăă│ăăă                  │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 
│ă...ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ăSeăvaămen ionaăvârstaăîmplinit ăaăpersoaneiăcuăafec iuneăcronic .ăPentruăasigura iiă0ă- 1 an se va 

completa vârsta în luni. 
────────── 
 
    NOTE: 
    1.ăÎnăsitua iaăînăcareăoăpersoan ăprezint ămaiămulteăafec iuniăincluseăînălist ,ăeviden aăvaăcon ineă

raportareaădistinct ăpentruăfiecareăafec iuneăînăparte. 
    2.ă Înă cazulă mediculuiă deă familie,ă eviden aă cuprindeă toateă persoaneleă careă suntă înscriseă peă listaă

mediculuiădeăfamilieăşiăcareăprezint ăunaăsauămaiămulteădinăafec iunileăenumerate. 
    3. În cazulămediculuiădeăspecialitateădinăambulatoriu,ăeviden aăcuprindeătoateăpersoaneleămonitorizateă

conformă prevederiloră legaleă înă vigoareă şiă careă seă prezint ă pentruă consulta ieă laă mediculă deă specialitateă
respectiv, în vederea controlului periodic. 

    4. Formularulă seă transmiteă înă formată electronică laă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă vedereaă
contract rii,ădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeăserviciiămedicale. 

    5. Datele se vor completa cu majuscule. 
 
 
                               R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelor 
 
                                    Reprezentantul legal al furnizorului, 
                                     ................................... 
 
                                         Data: ...................... 
 
 
 
 
    ANEXA 3 
    - model - 
 
 
                             CONTRACT DE FURNIZARE 
               deăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar  
 
    I.ăP r ileăcontractante 



    Casaă deă Asigur riă deă S n tateă .............,ă cuă sediulă înă municipiul/oraşul ............, str. 
..........ă nr.ă ......,ă jude ul/sectorulă .........,ă tel./faxă ............,ă reprezentat ă prină preşedinteă - 
director general ................, 

    şi 
    Cabinetulămedicalădeăasisten ămedical ăprimar ă.................,ăorganizatăastfel: 
    - cabinetă individuală ..............,ă cuă sauă f r ă punctă secundară deă lucruă ............,ă reprezentată

prin medicul titular ......... 
    - cabinetă asociată sauă grupată ............,ă cuă sauă f r ă punctă secundară deă lucruă ...............,ă

reprezentat prin medicul delegat ............ 
    - societateă civil ă medical ă ...............,ă cuă sauă f r ă punctă secundară deă lucruă ...........,ă

reprezentat ăprinăadministratorulă............. 
    - unitate medico-sanitar ă cuă personalitateă juridic ,ă înfiin at ă potrivită Legiiă societ iloră nr.ă

31/1990 republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă ...................,ă reprezentat ă prină
..........., 

    - cabinetă careă func ioneaz ă înă structuraă sauă înă coordonareaă uneiă unit iă sanitareă apar inând 
ministerelorăşiăinstitu iilorăcentraleăcuăre eaăsanitar ăproprieă.................,ăcuăsauăf r ăpunctăsecundară
de lucru .............., reprezentat prin ................. 

    avândă sediulă cabinetuluiă medicală înă municipiul/oraşul/comunaă ................, str. ................ 
nr.ă ...,ă bl.ă ...,ă sc.ă ...,ă et.ă ...,ă ap.ă ....,ă jude ul/sectorulă ...................,ă telefonă fix/mobilă
................,ă adres ă e-mailă .............,ă şiă sediulă punctuluiă secundară deă lucruă înă localitateaă
..............., str. ..............ănr.ă.......,ătelefonăfix/mobilă...............,ăadres ăe-mail ........... 
. 

 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectulă prezentuluiă contractă îlă constituieă furnizareaă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă

primar ,ă conformă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014 - 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăOrdinuluiă
ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ........./.......ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    III. Servicii medicale furnizate 
    ART. 2 
    Serviciileă medicaleă furnizateă înă asisten aă medical ă primar ă suntă cuprinseă înă pachetulă deă serviciiă

medicale de baz ăşiăînăpachetulăminimalădeăserviciiăprev zuteăînăanexaănr.ă1ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiă
şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......./2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    ART. 3 
    Furnizareaă serviciiloră medicaleă seă face,ă pentruă persoaneleă careă beneficiaz ă deă serviciileă medicaleă

prev zuteă înă pacheteleă deă serviciiă medicale,ă pentruă pacien iiă din statele membre ale Uniunii 
Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulariă aiă carduluiă europeană deă asigur riă
socialeă deă s n tate,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă cardului,ă respectivă beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emiseă înă bazaă Regulamentuluiă CEă nr.ă 883ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă social ,ă precumă şiă pentruă
pacien iiă dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven ii sau protocoale 
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale,ădeăc treăurm toriiămediciădeăfamilie: 

    1.ă................,ăavândăunănum rădeă..............ăpersoaneăbeneficiareăaleăpachetului minimal de 
serviciiă medicale,ă ună num ră deă ................ă persoaneă asigurateă beneficiareă aleă pachetuluiă deă serviciiă
medicaleă deă baz ,ă ună num ră deă ........ă persoaneă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera ia Elve ian ăbeneficiariăaiăformularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă
CE 883/2004, înscrise pe lista proprie; 

    2.ă................,ăavândăunănum rădeă..............ăpersoaneăbeneficiareăaleăpachetuluiăminimalădeă
servicii medicale, un num ră deă ................ă persoaneă asigurateă beneficiareă aleă pachetuluiă deă serviciiă
medicaleă deă baz ,ă înscriseă peă listaă proprie,ă ună num ră deă ........ă persoaneă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian ăbeneficiari ai formularelor/documentelor europene 
emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie; 

    3.ă................,ăavândăunănum rădeă..............ăpersoaneăbeneficiareăaleăpachetuluiăminimalădeă
serviciiămedicale,ăunănum rădeă........... persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale 
deă baz ,ă ună num ră deă ........ă persoaneă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaăElve ian ăbeneficiariăaiăformularelor/documentelorăeuropeneăemise în baza Regulamentului 
CE 883/2004, înscrise pe lista proprie; 

 
    IV. Durata contractului 
    ART. 4 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăpân ălaă31ădecembrieă2015. 
    ART. 5 
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordulăp r ilorăpeătoat ădurataădeăaplicabilitateă

a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 



 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    A.ăObliga iileăcaseiădeăasigur riădeăs n tate 
    ART. 6 
    Casa de asigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă autoriza iă şiă evalua iă şiă s ă fac ă

publiceăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăweb 
şiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ălistaănominal ăaăacestoraăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ă
list ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ă
conform legii; 

    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicale,ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă
facturiiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînă
formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă contravaloarea serviciilor medicale 
contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validate;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă
raportareaăînăvedereaădecont riiăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 

    c)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăaăserviciiloră
medicaleă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă
modific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpagina web 
aăcaselorădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiă medicaleăcuăprivireălaădocumenteleă
comunitareăînăvigoare,ăprecumăşiădespreăacordurile,ăîn elegerile,ăconven iileăsauăprotocoaleleăinterna ionaleă
cuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate. 

    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileă
deă acordareă aă serviciiloră medicaleă şiă cuă privireă laă oriceă inten ieă deă schimbareă înă modulă deă acordareă aă
acestora,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ăs ăacordeăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăsumeăcareăs ă in ăseamaăşiădeăcondi iileădeădesf şurareă
aă activit iiă înă zoneă izolate,ă înă condi iiă greleă şiă foarteă grele,ă pentruă careă suntă stabiliteă drepturiă
suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

    f)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o 
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surile dispuse se 
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    g) s ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândăcontravaloareaă
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 şi îngrijiriă medicaleă laă domiciliu,ă 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 treă aceştia,ă înă situa iaă înă
careănuăauăfostăîndepliniteăcondi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiă
bileteloră deă trimitere,ă prescrip iiloră medicaleă şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă
conform prevederilor legale în vigoare; 

    h)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    i)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizorilor,ă motivareaă cuă privireă laă erorileă deă raportareă şiă
refuzulădecont riiăanumitorăservicii;ăs ăcomuniceăînăformatăelectronicăfurnizorilorăcuăocaziaăregulariz riloră
trimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunoră
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; 

    j)ă s ă actualizezeă înă formată electronică - SIUI, la începutul contractului anual, lista persoanelor 
asigurateă înscriseă peă list ,ă iară lunar,ă înă vedereaă actualiz riiă listeloră proprii,ă s ă actualizezeă înă formată
electronic - SIUI,ă listaă cuă persoaneleă careă nuă maiă îndeplinescă condi iileă deă asigurată şiă persoaneleă nou-
asigurateăintrateăpeălist ,ăînăcondi iileălegii; 

    k)ă s ă fac ă public ă valoareaă definitiv ă aă punctului peră capitaă şiă peă serviciu,ă rezultat ă înă urmaă
regulariz riiă trimestriale,ă valorileă fonduriloră aprobateă înă trimestrulă respectivă pentruă plataă puncteloră peră
capitaă şiă peră serviciu,ă prină afişareă atâtă laă sediulă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă câtă şiă peă pagina 
electronic ăaăacestora,ăîncepândăcuăziuaăurm toareătransmiteriiăacesteiaădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riă
deăS n tate,ăprecumăşiănum rulătotalălaănivelăna ionalădeăpuncteărealizateătrimestrial,ăatâtăperăcapita,ăcâtă
şiăpeăserviciu,ăafişatăpeăpaginaăweb aăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 

    l)ăs ă in ăeviden aădistinct ăaăpersoanelorădeăpeălisteleămedicilorădeăfamilieăcuăcareăauăîncheiateă
contracteădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînăfunc ieădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăaceştiaăse 
afl ă înă eviden .ă Pentruă asigura iiă careă seă afl ă înă eviden aă Caseiă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă
OrdiniiăPublice,ăSiguran eiăNa ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreştiăşiăcareăsuntăînscrişiăpeălisteleămediciloră
de familie care au contracte cu casele 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 transmis lunar, atât pe 
suportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic.ăPentruăpersoaneleăbeneficiareăaleăpachetelorădeăserviciiămedicaleă
careăseăafl ăînăeviden aăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăjude eneăsauăaămunicipiuluiăBucureştiăşiăcareăsuntă
înscrise pe listele medicilorădeăfamilieăafla iă înărela ieăcontractual ă cuăCasaăAsigur rilorădeă S n tateăaă



Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă confirmareaă dreptuluiă deă
asigurareăseăfaceădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăjude eneăsauăaămunicipiuluiăBucureşti,ăpeăbaz ădeă
tabelăcentralizatorătransmisălunar,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic; 

    m)ă s ă contracteze,ă respectivă s ă decontezeă dină fondulă alocată asisten eiă medicaleă paraclinice,ă
contravaloareaăinvestiga iilorămedicaleăparacliniceănumaiădac ămediciiădeăfamilieăauăînădotareaăcabinetuluiă
aparaturaămedical ăcorespunz toareăpentruărealizareaăacestoraăşiăauăcompeten aălegal ănecesar ădup ăcaz; 

    n)ăs ămonitorizezeăperioadeleădeăabsen ăaămedicilorădeăfamilieăpentruăcareăînlocuireaăseăasigur ăpeă
baz ădeăreciprocitateăpentruăperioadaăcumulat ădeămaximumă60ădeăzileăcalendaristiceăpeăan; 

    o)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ă
numeleă şiă codulă deă paraf ă aleă mediciloră careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 

    p)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăpersoanelorăînscriseăpeălisteleămedicilorădeăfamilie,ăcaăurmareăaăpuneriiăînă
aplicareă aă reglement riloră prev zuteă laă art. 12 alin. (1) - (3) din textul de H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăposibilitateaădeăaăoptaăpentruăînscriereaăpeălisteleăaltorămediciădeă
familieăşiăs ăpun ălaădispozi iaăacestoraălistaămedicilorădeăfamilieăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeă
asigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăaăcabinetelorămedicaleăînăcareăaceştiaăîşiădesf şoar ăactivitatea,ăinclusivă
datele de contact ale acestora. 

 
    B.ăObliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicale 
    ART. 7 
    Furnizorulădeăserviciiămedicaleăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ăînăconformitateăcuăprevederileă

legale în vigoare; 
    b)ă s ă informezeă asigura iiă cuă privireă laă obliga iileă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă şiă aleă

asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiăpersoaneă

beneficiareăaleăpachetuluiăminimal,ăprecumăşiăintimitateaăşiădemnitateaăacestora;ăs ăasigure securitatea în 
procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 

    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă activitateaă
realizat ă conformă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă medicale;ă facturaă esteă înso it ă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ileă realizateă înă modă distinct,ă conformă prevederiloră H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînă
formatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauă
semn tur ăelectronic ăextins ăfacturaăşiădocumenteleăjustificativeăseătransmitănumaiăînăformatăelectronic; 

    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă desf şur riiă
activit iiăînăasisten aămedical ,ăpotrivităformularelorădeăraportareăstabiliteăconformăreglement rilorălegaleă
înă vigoare;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins  raportarea se face numai în format 
electronic; 

    f)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- biletădeătrimitereăc treăalteă
specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă conformă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemulă de 
asigur riăsocialeădeăs n tate,ăşiăs ăleăeliberezeăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruă
serviciileă medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă
formularelor electronice - bilet de trimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ădeălaădataălaă
careăacesteaăseăimplementeaz ;ăbiletulădeătrimitereăînăvedereaăintern riiăseăelibereaz ăpentruăcazurileăcareă
nuăpotăfiădiagnosticate,ăinvestigateăşiătratateăînăambulatoriu;ăpentruăurgen eleămedico-chirurgicaleăşiăpentruă
bolileă cuă poten ială endemo-epidemică prezentateă laă nivelulă cabinetuluiă pentruă careă seă consider ă necesar ă
internareaădeăurgen ,ămediculădeăfamilieăelibereaz ăoăscrisoareămedical ăînăacestăsens; 

    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ă
respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuăregimăspecialăşiăpeăceleătipizate; 

    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăunuiă

formularăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă45ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../ă2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeă
aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprogramăasumatăprină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    j)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
laăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 

    k)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tate; 

    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă
f r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateăşiăs ăîlăelibereze,ăcaăoăconsecin ăaă
actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigur riă
deăs n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteăformularăcuăregimăspecială
unică peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă pân ă laă dataă
implement riiă prescrip ieiă electroniceă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă
psihotrope;ă s ă furnizezeă tratamentul,ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă înă vigoare,ă şiă s ă prescrieă
medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă deă careă beneficiaz ă asigura ii,ă corespunz toare denumirilor 



comuneăinterna ionaleăaprobateăprinăhot râreăaăGuvernului,ăinformândăînăprealabilăasiguratulădespreătipurileă
şiăefecteleăterapeuticeăaleămedicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 

    m)ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ăcareăesteă
formulară cuă regimă specială unică peă ar ,ă şiă s ă recomandeă investiga iileă paracliniceă înă concordan ă cuă
diagnosticul,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriu,ănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectul 
contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă biletă deă
trimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ădeălaădataălaăcareăacestaăseăimplementeaz ; 

    n)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăurgen ămedico-chirurgical ,ăoriădeăcâteăoriăseă
solicit ăînătimpulăprogramuluiădeălucru,ăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot rilorăexistente; 

    o)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura iloră f r ă nicioă discriminare,ă folosindă formeleă
cele mai eficiente de tratament; 

    p)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    q)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilăprogramulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă

afl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ă
web; 

    r)ă s ă asigureă eliberareaă acteloră medicale,ă înă condi iileă stabiliteă înă H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    s)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontareaătratamentuluiăînăcazulăunoră
afec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 

    ş)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă acestaă vaă fiă pusă înă
func iune; 

    t)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă 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/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăasisten ă
medical ăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 

    )ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    u)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpacheteleădeăserviciiămedicale; 
    v)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsociale deăs n tateă- 

biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iileă
paraclinice,ă şiă prescrip iaă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentul ambulatoriu, cuătoateădateleăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăconformăprevederilorălegaleăînă
vigoare.ăÎnăcazulănerespect riiăacesteiăobliga ii,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateărecupereaz ădeălaăfurnizoriă
contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescrise,ăceă
auăfostăefectuate/eliberateădeăal iăfurnizoriăînăbazaăacestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateădinăFond;ăs ăcompletezeăformulareleăelectroniceămen ionateăanterior,ădeălaădataălaăcare acestea se 
implementeaz ; 

    w)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă modalit ileă deă
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 

    x)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractului dovada de evaluare a furnizorului, 
dovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor. 

    y)ăs ăcompletezeădosarulăelectronicădeăs n tateăalăpacientului,ădeălaădataăimplement riiăacestuia; 
    z)ă s ă nuă încasezeă sumeă pentruă serviciileă medicaleă furnizateă prev zuteă înă pacheteleă deă serviciiă

decontateă dină Fondă şiă pentruă acteleă administrativeă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră medicale,ă
pentruăcareănuăesteăstabilit ăoăreglementareăînăacestăsens; 

    aa)ăs ăacordeăserviciiăprev zuteăînăpachetulăminimalădeăserviciiăşiăpachetulădeăserviciiădeăbaz ,ăînă
limitaă competen eiă profesionale,ă comunicândă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă deă identificareă aă
persoanelorăc 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,ăprecumăşiăs ăactualizezeălistaăproprieăînăfunc ieădeăcomunic rileătransmiseădeăcaseleădeăasigur riă
deăs n tate; 

    ac)ăs ăînscrieădinăoficiuăcopiiiăcareănuăauăfostăînscrişiăpeălistaăunuiămedică deăfamilie,ăodat ăcuă
primaăconsulta ieăaăcopiluluiăbolnavăînălocalitateaădeădomiciliuăsau,ădup ăcaz,ădeăreşedin ăaăacestuia.ăNou-
n scutulăvaăfiăînscrisăpeălistaămediculuiădeăfamilieăcareăaăîngrijităgravida,ăimediatădup ănaştereaăcopilului,ă
dac ăp rin iiănuăauăalt ăop iuneăexprimat ăînăscris;ăînscriereaănou-n scutuluiăvaăfiăefectuat ăînăaplica iaă
informatic ăaămediculuiăşiăvaăfiătransmis ăînăsistemulăinformaticăunicăintegratăodat ăcuăînscriereaăpeălistaă
proprieăînăcazulămedicilorăcareăutilizeaz ăsemn turaăelectronic ; 

    ad)ăs ăînscrieăpeălistaăproprieăgravideleăşiălehuzeleăneînscriseăpeălistaăunuiămedicădeăfamilie,ălaă
primaăconsulta ieăînălocalitateaădeădomiciliuăsau,ădup ăcaz,ădeăreşedin ăaăacestora; 

    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 stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică



European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă
Regulamentului (CE) nr. 883/2004; 

    af)ăs ărespecteădreptulăasiguratuluiădeăa-şiăschimbaămediculădeăfamilieădup ăexpirareaăaăcelăpu ină6ă
luniă deă laă dataă înscrieriiă peă listaă acestuia;ă înă situa iaă înă careă nuă seă respect ă aceast ă obliga ie,ă laă
sesizarea asiguratului, casaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăfurnizorulăaăîncheiatăcontractădeăfurnizareădeă
serviciiămedicaleăvaăefectuaăactualizareaălisteiămediculuiădeăfamilieădeălaăcareăasiguratulădoreşteăs ăplece,ă
prinăeliminareaăasiguratuluiădeăpeălist .ăSchimbareaămediculuiădeăfamilieăseăfaceăpeăbazaăcarduluiăna ionalădeă
asigur riăsocialeădeăs n tateăşiăaăcereriiădeăînscriereăprinătransfer.ăPentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost 
emisă cardulă sauă careă dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin ă refuz ă cardulă na ională sauă pentruă persoanele 
c roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicat,ăprecumăşiăpentruăcopiiă0-18 ani schimbarea medicului de familie 
se face pe baza cererii de înscriere prin transfer. 

    Asiguratulă îşiă poateă schimbaă mediculă deă familieă înainteaă expir riiă termenuluiă deă 6ă luni, în 
urm toareleăsitua ii:ădecesulămediculuiăpeălistaăc ruiaăseăafl ăînscris,ămediculădeăfamilieănuăseămaiăafl ăînă
rela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiăînăsitua iaăînăcareăaăfostăpreluatăpraxisulămediculuiă
deăfamilieăpeălistaăc ruia se afla înscris; 

    ag)ăs ăprescrieămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăşi,ădup ăcaz,ăuneleămaterialeăsanitare,ă
precumăşiăinvestiga iiăparacliniceănumaiăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriu.ăExcep ieăfacăsitua iileăînă
care pacientul urmeaz ă oă schem ă deă tratamentă stabilit ă pentruă oă perioad ă maiă mareă deă 30ă deă zileă
calendaristice,ăini iat ădeăc treămediculădeăspecialitateăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăbazaăuneiărela iiă
contractualeăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăprinăprescriereaăprimei re eteăpentruămedicamenteăcuăsauăf r ă
contribu ieăpersonal ăşi,ădup ăcaz,ăpentruăuneleămaterialeăsanitare,ăprecumăşiăsitua iileăînăcareămediculădeă
familieăprescrieămedicamenteălaărecomandareaămediculuiădeămedicin ăaămuncii.ăPentruăacesteăcazuri,ămediculăde 
specialitateă dină ambulatoriu,ă precumă şiă mediculă deă medicinaă munciiă suntă obliga iă s ă comuniceă recomand rileă
formulate,ă folosindă exclusivă formularulă tipizată deă scrisoareă medical ,ă iară laă externareaă dină spitală
recomand rileăvorăfiăcomunicateăutilizându-se formularulătipizatădeăscrisoareămedical ăsauăbiletulădeăieşireă
dinăspital,ăcuăobliga iaăcaăacestaăs ăcon in ăexplicitătoateăelementeleăprev zuteăînăscrisoareaămedical .ăÎnă
situa iaăînăcareăînăscrisoareaămedical /biletulădeăieşireădinăspitalănuăexist ămen iunea privind eliberarea 
prescrip ieiă medicale,ă laă externareaă dină spitală sauă urmareă aă unuiă actă medicală propriuă laă nivelulă
ambulatoriuluiă deă specialitate,ă mediculă deă familieă poateă prescrieă medicamenteleă prev zuteă înă scrisoareaă
medical /biletulă deă ieşireă dină spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin 
scrisoareaămedical ăcareănuărespect ămodelulăprev zutăînăanexaănr.ă43ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă....../2015ăpentruăaprobarea Normelor metodologice 
de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşi/sauăesteăeliberat ă
deămediciăcareănuădesf şoar ăactivitateăînărela ieăcontractual /conven ieăcuăcasa deăasigur riădeăs n tate.ă
Modelulă formularuluiă tipizată deă scrisoareă medical ă esteă stabilită înă anexaă nr.ă 43ă laă Ordinulă ministruluiă
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ....../ă 2015ă pentruă aprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.ăPentruăpersoaneleăcareăseăîncadreaz ăînăProgramulăpentruăcompensareaăînăprocentădeă90%ăaăpre uluiă
deăreferin ăalămedicamentelorăacordateăpensionarilorăcuăvenituriărealizateănumaiădinăpensiiădeăpân ălaă700ă
lei/lun ,ă mediculă deă familieă prescrieă medicamenteleă recomandateă deă c treă al iă mediciă afla iă înă rela ieă
contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă numaiă dac ă acesteaă auă fostă comunicate pe baza scrisorii 
medicale;ă înă situa iaă înă careă mediculă deă familieă prescrieă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă laă
recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv 
medicului/medicilor care a/auăindicatătratamentulăprinăscrisoareămedical ; 

    Înăsitua iaăînăcareăunăasigurat,ăcuăoăboal ăcronic ăconfirmat ,ăînscrisăpeălistaăproprieădeăasigura iă
aă unuiă medică deă familie,ă esteă internată înă regimă deă spitalizareă continu ă într-oă sec ieă deă acu i/sec ie de 
croniciă înă cadrulă uneiă unit iă sanitareă cuă paturiă aflat ă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate,ămediculădeăfamilieăpoateăelibera,ăprescrip ieămedical ăpentruămedicamenteleăşiămaterialeleăsanitareă
dină programeleă na ionaleă deă s n tate, pentruă medicamenteleă aferenteă boliloră pentruă careă esteă necesar ă
aprobareaăcomisiilorădeălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riădeăs n tate,ă
precumăşiăpentruămedicamenteleăaferenteăafec iunilorăcroniceăalteleădecâtăceleăcuprinse în lista cu DCI-urile 
peă careă oă depuneă spitalulă laă contractare,ă înă condi iileă prezent riiă unuiă documentă eliberată deă spital,ă c ă
asiguratulăesteăinternat,ăalăc ruiămodelăesteăstabilităînăanexaănr.ă22ăCălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiă
ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ....../ă 2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăcuă
respectareaăcondi iilorădeăprescriere de medicamente pentru bolile cronice; 

    ah)ă s ă recomandeă dispozitiveă medicaleă deă protezareă stomiiă şiă incontinen ă urinar ,ă cuă excep iaă
cateteruluiă urinar,ă numaiă caă urmareă aă scrisoriiă medicale/biletuluiă deă ieşireă dină spitală comunicată deă c treă
mediculădeăspecialitateăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăbazaăuneiărela iiăcontractualeăcuăcasaădeăasigur riă
deăs n tate,ăînăcondi iileăprev zuteăînăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 
a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    ai)ă s ă întocmeasc ă biletă deă trimitereă c treă societ iă deă turismă balneară şiă deă recuperareă şiă s ă
consemnezeă înă acestă biletă sauă s ă ataşeze,ă înă copie,ă rezultateleă investiga iiloră efectuateă înă regimă
ambulatoriu,ă precumă şiă dataă laă careă auă fostă efectuate,ă pentruă completareaă tablouluiă clinică ală pacientuluiă
pentruă careă faceă trimiterea;ă înă situa iaă ataş riiă laă biletulă deă trimitereă aă rezultateloră investiga iilor,ă
mediculăvaămen ionaăpeăbiletulădeătrimitereăc ăaăanexatărezultateleăinvestiga iilorăşiăvaăinformaăasiguratulă
asupraăobligativit iiădeăaăleăprezentaămediculuiăc ruiaăurmeaz ăs ăiăseăadreseze; 

    aj)ăs ăorganizezeălaănivelulăcabinetuluiăeviden aăbolnavilorăcuăafec iuniăcroniceăşiăs ăraportezeăînă
formată electronică aceast ă eviden ă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă atâtă laă contractareă - lista,ă câtă şiă
modific rileă ulterioareă privindă mişcareaă lunar ă aă bolnaviloră cronici.ă Condi iileă desf şur riiă acesteiă



activit iăşiălistaăafec iunilorăcroniceăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ă2ăDălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiă
alăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    ak)ăînăcazulăîncet rii/rezilieriiăcontractului/conven iei,ărespectivăalăexcluderiiămedicului/medicilor 
dinăcontractul/conven iaăîncheiat/încheiat ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleă
dinăasisten aămedical ăprimar ăsuntăobliga iăs ăanun eăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăreferitorălaăpredareaă
documentelor medicale, conform prevederilorălegaleăînăvigoare,ăc treămediciiădeăfamilieăpentruăcareăauăoptată
persoaneleăcareăauăfostăînscriseăpeălisteleămedicului/medicilorăşiăcareănuăseămaiăafl ăînărela ieăcontractual ă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    al)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile,ădac ăesteăcazul; 
    am)ăs ărecomandeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    an)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă

acestădocument/ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ă
cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăartă212ăalin.ă(1)ădinăLegea nr. 95/2006 
pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă acord riiă serviciiloră
medicale; serviciile medicale din pachetulădeăbaz ,ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateăanterioră
nuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    ao)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă prescrip iaă
medical ăelectronic ăoff-lineăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,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 privind 
semn turaăelectronic .ăÎnăsitua iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ,ăprescrip iaă
medical ă seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şi semnat ă deă mediculă prescriptoră înă condi iileă
prev zuteăînăanexaănr.ă36ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăaă H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    ap)ăs ăintroduc ăînăsistemulăinformaticătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăprescriseăoff-lineăşiă
prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră
stupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăprescrierii. 

    aq)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatformaă
informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iilor Legii nr. 455/2001 privindă semn turaă electronic ,ă
republicat .ăServiciileămedicaleăînregistrateăoff-line,ăseătransmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăacord riiăserviciului medical, pentru serviciile acordate în luna 
pentruăcareăseăfaceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleă
men ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederile sunt 
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă
înlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaă
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în vederea 
acord riiăserviciilorămedicale. 

 
    VI. Modalit iădeăplat  
    ART. 8 
    Modalit ileădeăplat ăînăasisten aămedical ăprimar ăsunt: 
    1. Plata "per capita" - prinătarifăpeăpersoan ăasigurat  
    1.1. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului 

s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......./2015ă pentruă aprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 

    1.2. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorial /zon ăurban  
    - înăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăcondi iileăprevederilorăart.ă11ădeălaăcapitolulăIă

din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare: 
    DA/NU .................. 
    1.3. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorial /zon ăurban  
    - înăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăcondi iileăprevederilorăart.ă14ădeălaăcapitolul I 

din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăcareăîncheieăcontractădup ă
expirareaăconven ieiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăconven ieăîncheiat ăpeăoăperioad ădeămaximumă3ăluni: 

    DA/NU .................. 
    Perioadaă deă plat ă înă condi iileă prevederiloră art.ă 1ă alin.ă (2)ă lit.ă c)ă dină anexaă nr.ă 2ă laă Ordinulă

ministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........../2015ăpentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare:ădeălaă.............ăpân ălaă................ 

    1.4.ăValoareaăminim ăgarantat ăaăpunctuluiă"perăcapita",ăunic ăpeă ar ,ăesteădeă4ălei,ăvalabil ăpentruă
anul 2015. 

    1.5.ăNum rulătotalădeăpuncteăcalculatăconformăart.ă1ăalin.ă(2)ălit.ăa),ăb)ăsauăc),ădup ăcaz,ădinăanexaă
nr.ă 2ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăseăajusteaz ăînăraport: 



    a)ăcuăcondi iileăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămedicul de familie: .......%*): 
────────── 
    *)ă Pentruă cabineteleă medicaleă organizateă înă localit ileă careă seă g sescă totală sauă par ială înă ariaă

Rezerva ieiă Biosfereiă "Deltaă Dun rii"ă seă aplic ă ună procentă deă majorareă deă 200%,ă indiferentă deă punctajulă
ob inut potrivităOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr.ă......;ăînăcondi iileăînăcare,ăpentruăcabineteleăcuăpunct/puncteădeă lucru/puncteăsecundareădeălucruăseă
stabileşteă ună sporă deă zon ă diferită pentruă localitateaă undeă seă afl ă cabinetul,ă respectivă pentruă
localitatea/localit ileă undeă seă afl ă punctul/puncteleă deă lucru/puncteleă secundareă deă lucru,ă seă vaă treceă
sporulădeăzon ăpentruăfiecareăsitua ie. 

────────── 
    b) cu gradul profesional: 
    - medic primar .......%; 
    - medic care nu a promovat un examen de specialitate .......%. 
    1.6.ă Înă situa iaă înă careă num rulă deă persoaneă asigurateă înscriseă peă listaă mediculuiă deă familieă

dep şeşteă2.200ăşiănum rulădeăpuncteă"perăcapita"/anădep şeşteă18.700ăpuncte,ănum rulădeăpuncteăceădep şeşteă
acestănivelăseăreduceădup ăcumăurmeaz : 

    1.6.1 - cuă25%,ăcândănum rulădeăpuncteă"perăcapita"/anăesteăcuprinsăîntreă18.701ă- 22.000; 
    1.6.2 - cuă50%,ăcândănum rulădeăpuncteă"perăcapita"/anăesteăcuprinsăîntreă22.001ă- 26.000; 
    1.6.3 - cuă75%,ăcândănum rulădeăpuncteă"perăcapita"/anăesteădeăpesteă26.000. 
    Num rulădeăpuncteă"perăcapita"ăpentruăcabineteleămedicaleăindividuale,ăorganizateăconformăOrdonan eiă

Guvernului nr. 124/1998 privind organizareaăşiăfunc ionareaăcabinetelorămedicale,ărepublicat ,ăcuămodific rileă
ulterioare,ăcareăauăcelăpu inăunămedicăangajatăcuănorm ăîntreag ăşiăpentruăcabineteleămedicaleăcareăseăafl ă
într-o unitate administrativ-teritorial /zon ăurban ăcuădeficitădinăpunctădeăvedereăalăprezen eiămediculuiădeă
familie,ăstabiliteădeăc treăcomisiaăprev zut ălaăart.ă1ăalin.ă(3)ădeălaăcapitolulăIădinăanexaănr.ă2ălaăH.G. 
nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăseăreduceădup ăcumăurmeaz : 

    - pentruămediciiădeăfamilieăcareăauăînscrişiăpeălistaăproprieăpesteă2.200ăasigura iăşiăunănum rădeă
puncte/anăceădep şeşteă18.700,ădarănuămaiămultădeă22.000ăpuncteăinclusiv,ăplataăperăcapitaăseăfaceă100%; 

    - pentru medicii de familie care au înscrişiăpeălistaăproprieăpesteă2.200ăasigura iăşiăunănum rădeă
puncte/anăceădep şeşteă22.000ădarănuămaiămultădeă26.000ăpuncteăinclusiv,ănum rulădeăpuncteăceădep şeşteăacestă
nivelăseădiminueaz ăcuă25%; 

    - pentruămediciiădeăfamilieăcareăauăînscrişiăpeălistaăproprieăpesteă2.200ăasigura iăşiăunănum rădeă
puncte/anăceădep şeşteă26.000ădarănuămaiămultădeă30.000ăpuncteăinclusiv,ănum rulădeăpuncteăceădep şeşteăacestă
nivelăseădiminueaz ăcuă50%; 

    - pentruămediciiădeăfamilieăcareăauăînscrişiăpeălistaăproprieăpesteă2.200ăasigura iăşiăunănum rădeă
puncte/anăceădep şeşteă30.000ăpuncte,ănum rulădeăpuncteăceădep şeşteăacestănivelăseădiminueaz ăcuă75%; 

    2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru unele servicii medicale 
prev zuteăînăpacheteleăde servicii medicale, servicii nominalizate la art. 1 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2 
laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare: 

    2.1.ăPlataăpeăserviciuămedicalăpentruăserviciileăenun ateălaăpct.ă2ăseăfaceăconformăart.ă1ăalin.ă(3)ă
dinăanexaănr.ă2ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, 
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    2.2.ăValoareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctă pentruăplataăpeăserviciuămedicalăesteăunic ăpeă ar ăşiă
esteădeă1,9ălei,ăvalabil ăpentruăanulă2015. 

    3. Clauze speciale - seăcompleteaz ăpentruăfiecareăcabinetămedicalăşiămedicădeăfamilieădinăcomponen aă
cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: 

    a) Medic de familie 
    Numele ............................., prenumele ................. 
    Cod numeric personal ............................................ 
    Gradul profesional .............................................. 
    Codulădeăparaf ăalămediculuiă.................................... 
    Programul de lucru .............................................. 
    Medic de familie angajat*) 
────────── 
    *) În cazul cabinetelor medicale individuale. 
────────── 
    Numele ............................., prenumele ................. 
    Cod numeric personal ............................................ 
    Gradul profesional .............................................. 
    Codulădeăparaf ăalămediculuiă.................................... 
    Programul de lucru .............................................. 
 
    1.ăAsistentămedical/sor ămedical /moaş  
    Numele ............................., prenumele .......................... 
    Cod numeric personal ..................................................... 
    2. ....................................................................... 
    b) Medic de familie 
    Numele ............................., prenumele .......................... 
    Cod numeric personal ..................................................... 



    Gradul profesional ....................................................... 
    Codulădeăparaf ăalămediculuiă............................................. 
    Programul de lucru ....................................................... 
    Medic de familie angajat*) 
────────── 
    *) În cazul cabinetelor medicale individuale. 
────────── 
    Numele ............................., prenumele .......................... 
    Cod numeric personal ..................................................... 
    Gradul profesional ....................................................... 
    Codul de paraf ăalămediculuiă............................................. 
    Programul de lucru ....................................................... 
 
    1.ăAsistentămedical/sor ămedical /moaş  
    Numele ............................., prenumele .......................... 
    Cod numeric personal ..................................................... 
    2. ....................................................................... 
    c) ...................................................................... 
    ART. 9 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obliga iaă s ă deconteze,ă înă termenă deă maximumă 20ă deă zileă

calendaristiceă deă laă încheiereaă fiec reiă luni,ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă furnizate,ă potrivită
contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicaleă dină asisten aă medical ă primar ă şiă caseleă deă
asigur riă deă s n tate,ă înă limitaă fonduriloră aprobateă cuă aceast ă destina ie,ă laă valoareaă minim ă garantat ă
pentruăunăpunctă"perăcapita",ărespectivălaăvaloareaăminim ăgarantat ăpentruăunăpunctăpeăserviciuămedical, pe 
bazaă documenteloră necesareă decont riiă serviciiloră medicaleă furnizateă înă lunaă anterioar ,ă depuse/transmiseă
lunarădeăc treăfurnizorălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ălaădataădeă...............ă. 

    Toateădocumenteleănecesareădecont riiăseăcertific  pentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateă
prinăsemn turaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 

    (2)ă Pân ă laă dataă deă 30ă aă luniiă urm toareă încheieriiă trimestruluiă seă faceă decontareaă drepturiloră
b neştiăaleămedicilorădeăfamilieăcaăurmareăaăregulariz rilorăînăfunc ieădeăvaloareaădefinitiv ăaăpunctuluiăperă
capitaăşiăaăpunctuluiăpeăserviciuămedical. 

    (3)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dină motiveă imputabileă
furnizorului/medicului, a programului de lucru prev zută înă contractă şiă nerespectareaă art. 11 alin. (2) din 
anexa 2 la HG nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă5%ăvaloareaăminim  garantat ăaăunuiăpunctăperăcapita,ăpentruă
luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăfamilieălaăcareăacesteaăauăfostăînregistrate; 

    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctăperăcapita,ăpentruă
luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăfamilieălaăcareăacesteaăauăfostăînregistrate. 

    (4)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectareaă obliga iiloră prev zuteă laă
art. 7 lit. a) - c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae),ăah),ăaj),ăal)ăşiăam),ăprecumăşiăprescrieriădeă
medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă dină parteaă asiguratuluiă şiă aleă unoră materialeă sanitareă şi/sauă
recomand riă deă investiga iiă paraclinice,ă careă nuă suntă înă conformitateă cuă reglement rileă legale în vigoare 
aplicabileă înă domeniulă s n t ii,ă inclusivă prescriereă deă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă dină
parteaăasiguratuluiăf r ăaprobareaăcomisiilorădeălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleă
deă Asigur riă deă S n tate,ă acoloă undeă esteă cazul,ă precumă şiă transcriereaă deă prescrip iiă medicaleă pentruă
medicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăaăasiguratuluiăşiăpentruăuneleămaterialeăsanitare,ăprecumăşiădeă
investiga iiă paraclinice,ă careă suntă consecin eă aleă unoră acteă medicaleă prestateă deă al iă medici,ă înă alteă
condi iiădecâtăceleăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăag),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctăperăcapita, pentru 

luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăfamilieălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua ii. 
    (5)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă

serviciile specializate ale caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă c ă
serviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiăacestoraănuăauăfostăefectuate,ăcuărecuperareaă
contravaloriiă acestoră servicii,ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10% valoareaă minim ă garantat ă aă unuiă
punct per capita, pentru luna în care s-auă produsă acesteă situa ii,ă pentruă mediciiă deă familieă laă careă seă
înregistreaz ăacesteăsitua ii. 

    (6)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga iei de la art. 7 lit. 
ap),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctăperăcapita,ăpentruă
luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăfamilieălaăcareăacesteaăauăfostăînregistrate; 

    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă20%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăunuiăpunctăperăcapita,ăpentruă
luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăfamilieălaăcareăacesteaăauăfostăînregistrate. 

    (7) Pentru punerea în aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (6),ă nerespectareaă obliga ieiă deă laă
art.ă 7ă 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 tate,ă aă componentei prescriere cu 
componentaăeliberareăpentruătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleă
cuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 

    (8)ăRe inereaăsumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareăurmeaz ăaăfiă
efectuat ,ăpentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 



    (9) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face prinăplat ădirect ăsauăexecutareă
silit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (10)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (3)ă - (6) se 
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 

    (11)ă Pentruă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (3)ă - (6),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă ină eviden aă
distinct pe fiecare medic de familie. 

 
    VII. Calitatea serviciilor 
    ART. 10 
    Serviciile medicaleă furnizateă înă bazaă prezentuluiă contractă trebuieă s ă respecteă criteriileă privindă

calitatea serviciilor medicale, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 11 
    Pentruă neîndeplinireaă obliga iiloră contractualeă parteaă înă culp ă datoreaz ă celeilalteă p r iă daune-

interese. 
 
    IX.ăClauz ăspecial  
    ART. 12 
    Oriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractuluiăşiăcareă

împiedic ă executareaă acestuia,ă esteă considerat ă caă for ă major ă şiă exonereaz ă deă r spundereă parteaă careă oă
invoc .ă Suntă considerateă caă for ă major ,ă înă sensulă acesteiă clauze,ă împrejur riă ca:ă r zboi,ă revolu ie,ă
cutremur,ămarileăinunda ii,ăembargo. 

    Parteaăcareăinvoc ăfor aămajor ătrebuieăs ăanun eăcealalt ăparteăînătermenădeă5ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăapari ieiărespectivuluiăcazădeăfor ămajor ăşiăs ăprezinteăunăactăconfirmativăeliberatădeăautoritateaă
competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă municipiulă Bucureşti,ă prină careă s ă seă certificeă realitateaă şiă
exactitateaă fapteloră şiă împrejur riloră careă auă condusă laă invocareaă for eiă majoreă şi,ă deă asemenea,ă deă laă
încetarea acestui caz. 

    Dac ă nuă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă
for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă celeilalteă p r iă prină neanun areaă înă
termen. 

    Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

 
    X.ăRezilierea,ăîncetareaăşiăsuspendareaăcontractului 
    ART. 13 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăseăreziliaz ădeăplinădreptăprintr-oănotificareăscris ăaă

caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă înă termenă deă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiă
m suri,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcaăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ă dac ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă nuă începeă activitateaă înă termenă deă celă multă 30ă deă zile 
calendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 

    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ămaiămareădeă
30 de zile calendaristice; 

    c) expirarea perioadei de 30 de zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
autoriza ieiădeăfunc ionare/autoriza ieiăsanitareădeăfunc ionareăsauăaădocumentuluiăsimilar,ărespectivădeălaă
încetareaăvalabilit iiăacestora; 

    d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
dovezii de evaluare a furnizorului; 

    e)ănerespectareaătermenelorădeădepunere/transmitereăaăfacturilorăînso iteădeădocumenteleăjustificativeă
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 ă deă dou ă luniă consecutiveă înă cadrulă unuiă trimestru,ă
respectiv 3 luni într-un an; 

    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcereriiăînăscrisăaădocumentelorăsolicitateă
privindă acteleă deă eviden ă financiar-contabil ă aă serviciiloră furnizateă conformă contracteloră încheiateă întreă
furnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădocumenteleăjustificativeăprivindăsumeleădecontateădinăFond,ă
precumăşiădocumenteleămedicaleăşiăadministrativeăexistenteălaănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiă
de control; 

    g) la a doua constatare a faptuluiăc ăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiă
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 

    h)ădac ăseăconstat ănerespectareaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontractulăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tateă prină lipsaă nejustificat ă aă mediculuiă timpă deă 3ă zileă consecutive,ă înă cazulă cabineteloră medicaleă
individuale;ă înă cazulă celorlalteă formeă deă organizareă aă cabineteloră medicale,ă contractulă seă modific ă înă modă
corespunz toră prină excludereaă medicului/medicilor înă cazulă c ruia/c roraă s-a constatat nerespectarea 
nejustificat ăaăprogramuluiădeălucruătimpădeă3ăzileăconsecutive; 

    i)ă înă cazulă nerespect riiă obliga iiloră prev zuteă laă art.ă 7ă lit.ă z)ă şiă af)ă şiă aă nerespect riiă
obliga ieiăprev zut ălaăart.ă6ăalin.ă(2)ădin anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare; 

    j)ăodat ăcuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaăart.ă9ăalin.ă(3),ă(4)ăşiă(6)ă
pentruăoricareăsitua ie,ăprecumăşiăodat ăcuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaăm suriiăprev zuteălaăart.ă9ăalin.ă
(5). 



    ART. 14 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-teritorial ă aă

caseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ă încetareaă prină faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiin areă sau reprofilare a 

furnizorilorădeăserviciiămedicale,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua 

activitatea în condi iileălegii; 
    a5)ă mediculă titulară ală cabinetuluiă medicală individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă membruă ală

Colegiului Medicilor din România; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d) denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă serviciiă

medicaleă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă
anterioareădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 

    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă
s n tateăprintr-oănotificareăscris ăprivindăexpirareaătermenuluiădeăsuspendareăaăcontractuluiăînăcondi iile 
art. 15 lit. a) - cuăexcep iaărevoc riiădoveziiădeăevaluareăaăfurnizorului. 

    f)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă
printr-oă notificareă scris ă privindă urm toareaă situa ie:ă înă cazulă înă careă num rul persoanelor asigurate 
înscriseălaăunămedicădeăfamilieăseămen ineătimpădeă6ăluniăconsecutivălaăunănivelămaiămicăcuă20%ădinănum rulă
minim stabilit pe unitate administrativ-teritorial /zon ăurban ădeăc treăcomisiaăconstituit ăpotrivităart.ă1ă
alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăsitua iileă
înăcareăseăjustific ăaceast ădecizie. 

    g)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă
s n tateăprintr-oănotificareăscris ăînăcazulămediculuiădeăfamilieănou-venit care la expirarea celor 3 luni de 
laăîncheiereaăcontractuluiănuăaăînscrisănum rulăminimădeăasigura iăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuă
excep iaăsitua iilorăstabiliteădeăcomisiaăconstituit ăpotrivităprevederilorăart.ă1ăalin.ă(3)ădeălaăcapitolulăIă
din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăsitua iileăînăcareăseă
justific ăaceast ădecizie. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăîncetatăprină
reziliereăcaăurmareăaănerespect riiăobliga iilorăcontractualeăasumateădeăfurnizoriăprinăcontractulăîncheiat,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăcontractului. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific  prin 
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractulăîncheiatăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
dinămotiveăimputabileăacestoraăşi careăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră acceptaă înregistrareaă înă niciună altă contractă deă acelaşiă tipă aă
persoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădar nuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaă
dataămodific riiăcontractului. 

    (4)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoulăcontractăseăreziliaz /seămodific ăînă
condi iileă alin.ă (2)ă şiă (3),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă încheiaă contracteă cu furnizorii 
respectivi,ărespectivănuăvorămaiăacceptaăînregistrareaăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(3)ăînăcontracteleădeă
acelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriăsauăcuăal iăfurnizoriăpentruăacesteăpersoaneăcareăprinăactivitateaă
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 

    (5)ăÎnăcazulăînăcareăfurnizoriiăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateă
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2) - 
(4) se aplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreăsediileăsecundare/puncteleăsecundareădeălucru. 

    ART. 15 
    Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă seă suspend ă laă dataă laă careă aă intervenită unaă dintreă

urm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă dintreă

documenteleăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioareăşiănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăx),ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulă
s ăfac ădovadaădemersurilorăîntreprinseăpentruăactualizareaăacestuia;ăsuspendareaăopereaz ăpentruăoăperioad ă
deămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 

    b)ă înă cazurileă deă for ă major ă confirmateă deă autorit ileă publiceă competente,ă pân ă laă încetareaă
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

    c) la solicitarea furnizorului sau la constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcazăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 

    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă contribu ieiă laă
Fond,ăconstatat ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateălaă furnizori,ă
pân ălaădataălaăcareăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaăziăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ă
suspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăaăefectuată
ultimaăplat ăc treăfurnizor; 

    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiăteritorială
alămedicilorădeăsuspendareădinăcalitateaădeămembruăsauăsuspendareădinăexerci iulăprofesieiăaămediculuiătitulară



al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se 
aplic ă corespunz toră numaiă mediculuiă aflată înă contractă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă careă seă afl ă înă
aceast ăsitua ie. 

    ART. 16 
    Situa iileă prev zuteă laă art.ă 13ă şiă laă art.ă 14ă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă subpct.ă a2)ă - a5)ă şiă lit.ă f)ă seă

constat ă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă dină oficiu,ă prină organeleă abilitateă pentruă efectuareaă
controluluiăsauălaăsesizareaăoric reiăpersoaneăinteresate.ăSitua iileăprev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- 
subpct.ăa1)ăşiălit.ăd)ăseănotific ăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăcelăpu ină30ă deăzileă calendaristiceă
înainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului. 

 
    XI.ăCoresponden a 
    ART. 17 
    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentuluiă contractă seă efectueaz ă înă scris,ă prină scrisoriă

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăşiălaăsediulăcabinetuluiămedicalădeclaratăînăcontract. 

    Fiecareă parteă contractant ă esteă obligat ă caă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă dină momentul în care 
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulăcontractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
schimbareaăsurvenit . 

 
    XII. Modificarea contractului 
    ART. 18 
    Înăcondi iileăapari ieiăunorănoiăacteănormativeăînămaterie,ăcareăintr ăînăvigoareăpeădurataăderul riiă

prezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 19 
    Valoareaădefinitiv ăaăunuiăpunctăperăcapitaăşiăaăunuiăpunctăpeăserviciuămedicalăesteăceaăcalculat ădeă

CasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateăşiănuăesteăelementădeănegociereăîntreăp r i. 
    ART. 20 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceă clauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiăbineăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

    ART. 21 
    Prezentulăcontractăseăpoateămodificaăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareăcuăcelă
pu ină......ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea. 

    Modificarea se face printr-unăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r iăşiăesteăanex ăaăacestui contract. 
 
    XIII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 22 
    (1)ă Litigiileă legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIV. Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de 

asigur riăsocialeădeăs n tateăaăfostăîncheiatăast ziă...............ăînădou ăexemplareăaăcâteă................ă
paginiăfiecare,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparteăcontractant . 

*T* 
 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăFURNIZORăDEăSERVICIIăMEDICALE 
    Preşedinteă- director general,         Reprezentant legal, 
    ..............................         ............................. 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiăeconomice, 
    ............................... 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiărela iiăcontractuale, 
    ............................... 
 
    Vizat 
    Juridic, Contencios 
    ......................... 
 
*ST* 
 
                                 ACTăADI IONAL 
 



    pentruă serviciileă medicaleă paraclinice:ă ecografiiă generaleă (abdomenă şiă pelvis),ă spirometrieă şi/sauă
efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie. 

    Seăîntocmeşteădup ămodelulăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăparacliniceăadaptat. 
 
 
    ANEXA 4 
    - model - 
 
    Vizat 
    CasaădeăAsigur riădeăS n tateă.......... 
 
 
                            CONVEN IEăDEăÎNLOCUIRE*) 
                 (anex ălaăContractulădeăfurnizareădeăservicii 
               medicaleădinăasisten aămedical ăprimar ănr.ă.....) 
────────── 
    *)ăConven iaădeăînlocuireăseăîncheieăpentruăperioadeădeăabsen ăînălimitaăaădou ăluni/an. 
────────── 
 
    între reprezentantulălegalăalăcabinetuluiămedicalăşiămediculăînlocuitor 
 
    I.ăP r ileăconven ieiădeăînlocuire: 
    Dr.ă....(numeleăşiăprenumele)...., 
    reprezentantălegalăalăcabinetuluiămedicală............,ăcuăsediulăînămunicipiul/oraşulă.........,ăstr.ă

............ănr.ă....,ăbl.ă....,ăsc.ă....,ăet.ă....,ăap.ă....,ăjude /sectoră..........,ătelefon:ăfix,ămobil,ă

.............. adresa de e-mail ............. fax ............., cu contract de furnizare de servicii medicale 
înăasisten aămedical ăprimar ănr.ă......,ăîncheiatăcuăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă................,ăcontănr.ă
........... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. .............. deschis la Banca ................., cod 
deăidentificareăfiscal ă- cod unic de înregistrare ............ sau codul numeric personal al reprezentantului 
legal ............. 

    Mediculăînlocuită......(numeleăşiăprenumele)...... 
    şi 
    Medicăînlocuitoră....(numeleăşiăprenumele)......, 
    Codulădeăparaf ă................... 
    Codul numeric personal ........... 
    cu Licen aădeăînlocuireătemporar ăcaămedicădeăfamilieănr.ă.......... 
 
    II.ăObiectulăconven iei: 
    1.ăPreluareaăactivit iiămedicaleăaămediculuiădeăfamilieă..........,ăcuăcontractulănr.ă......,ăpentruă

oăperioad ădeăabsen ădeă.........,ădeăc treămediculăde familie ........... . 
    2.ă Prezentaă conven ieă seă depuneă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă odat ă cuă înregistrareaă primeiă

perioadeădeăabsen ăînăcadrulăderul riiăcontractuluiăşiăseăactualizeaz ,ădup ăcaz. 
 
    III.ăMotiveleăabsen ei 
    1. incapacitate temporar ădeămunc ăînălimitaăaădou ăluni/ană....... 
    2.ăvacan ăpentruăoăperioad ădeămaximumă30ădeăzileălucr toare/anăcalendaristică....... 
    3.ăstudiiămedicaleădeăspecialitateăpentruăoăperioad ădeămaximumădou ăluni/ană......... 
    4. perioada cât ocup ăfunc iiădeădemnitateăpublic ,ăaleseăsauănumite,ăînălimitaăaădou ăluni/ană...... 
    5.ăparticip riălaămanifest riăorganizateăpentruăob inereaădeăcrediteădeăeduca ieămedical ăcontinu ,ăînă

scopulărealiz riiăpunctajuluiănecesarăacredit riiădeăc treăColegiul MedicilorădinăRomânia,ăînălimitaăaădou ă
luni/an ....... 

    6.ă cita iiă deă laă instan eleă judec toreştiă sauă alteă organeă careă auă dreptul,ă potrivită legii,ă deă aă
solicitaăprezen aălaăinstitu iileărespective. 

 
    IV.ăLoculădeădesf şurareăaăactivit ii 
    Serviciileămedicaleăseăacord ăînăcabinetulămedicală- (al medicului înlocuit) - ........ 
 
    V.ăObliga iileămediculuiăînlocuitor 
    Obliga iileămediculuiăînlocuitorăsuntăceleăprev zuteăînăcontractulăîncheiatăîntreămediculădeăfamilieă

înlocuităşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
    Înă desf şurareaă activit ii,ă mediculă înlocuitoră utilizeaz ă parafaă proprie,ă semn turaă electronic ă

proprieăpentruăprescriereaăelectronic ădeămedicamente,ăregistrulădeăconsulta ii,ăformulareleăcuăregimăspecială
ale medicului înlocuit, inclusivă prescrip iileă medicaleă electroniceă aleă mediculuiă înlocuit,ă num rulă deă
contractăşiăştampilaăcabinetuluiămedicalăalămediculuiăînlocuit. 

 
    VI.ăModalitateaădeăplat ăaămediculuiădeăfamilieăînlocuitor 
    1.ă Venitulă "peră capita"ă şiă peă serviciuă medicală pentruă perioadaă deă absen ă seă vireaz ă deă Casaă deă

Asigur riă deă S n tateă ........ă înă contulă titularuluiă contractuluiă nr.ă ....,ă acestaă obligându-seă s ă achiteă
mediculuiăînlocuitoră..........ălei/lun . 

    2.ăTermenulădeăplat ă................ 
    3. Documentul de plat ă.............. 



 
    VII.ăPrezentaăconven ieădeăînlocuireăaăfostăîncheiat ăast zi,ă........,ăînă3ăexemplare,ădintreăcareăună

exemplară devineă actă adi ională laă contractulă nr.ă ........ă ală mediculuiă înlocuită şiă câteă ună exemplară revineă
p r ilorăsemnatare. 

*T* 
         Reprezentantul legal al             Medicul înlocuitor 
           cabinetului medical, 
             ................                  ............... 
*ST* 
 
    Vizat, 
    CasaădeăAsigur riădeăS n tate...... 
 
 
                         CONVEN IE DE RECIPROCITATE *) 
 
    încheiat ă înă conformitateă cuă prevederileă Art.ă 3ă (3)ă dină Anexaă 2ă aă Ordinuluiă nr.ă .....ă privindă

aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii medicale si a Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă
cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014-2015,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare 

 
    I.ăP r ileăconven ieiădeăreciprocitate: 
    Dr. ............, cu CNP ............., reprezentant legal al cabinetului medical ............, C.U.I. 

.........,ăcuăsediulăînălocalitateaă.........,ăadresaăcabinetuluiămedicală.......ăjude ulă.......,ătelefon:ă

......., având contractul nr.ă.....ădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ăîncheiată
cuăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă......,ăînăcalitateădeămedicăînlocuit. 

    şi 
    Dr. ........., cu CNP .........., reprezentant legal al cabinetului medical .........., C.U.I. 

........,ăcuăsediulăînălocalitateaă.........,ăadresaăcabinetuluiămedicală.........ăjude ulă......,ătelefon:ă

.......,ăavândăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ăîncheiatăcuăCasaădeă
Asigur riădeăS n tateă......ănr.ă......, în calitate de medic înlocuitor. 

 
    II.ăObiectulăconven iei: 
    Preluareaăactivit iiămedicaleăînăperioadaă......,ăpentruăunănr.ădeă...ăzileălucr toare. 
 
    III.ăMotiveleăabsen ei 
    1.ăincapacitateătemporar ădeămunc ăînălimitaăaădou ăluni/ană...... 
    2.ăvacan ăpentruăoăperioad ădeămaximumă30ădeăzileălucr toare/anăcalendaristică..... 
    3.ăstudiiămedicaleădeăspecialitateăpentruăoăperioad ădeămaximumădou ăluni/ană...... 
    4.ă perioadaă câtă ocup ă func iiă deă demnitateă public ,ă aleseă sauă numite,ă înă limitaă aă dou ă luni/ană

........ 
    5.ăparticip riălaămanifest riăorganizateăpentruăob inereaădeăcrediteădeăeduca ieămedical ăcontinu ,ăînă

scopulărealiz riiăpunctajuluiănecesarăacredit riiădeăc treăColegiulăMedicilorădinăRomânia,ăînălimitaăaădou ă
luni/an ........ 

    6.ă cita iiă deă laă instan eleă judec toreştiă sauă alteă organeă careă auă dreptul,ă potrivită legii,ă deă aă
solicitaăprezen aălaăinstitu iileărespective. 

 
    IV.ăLoculădeădesf şurareăaăactivit ii: 
    Serviciileă medicaleă seă acord ă înă cabinetulă medical ........, adresa cabinetului .........., medicul 

înlocuitor prelungindu-şiăprogramulădeălucruădup ănecesit i. 
 
    V.ăObliga iileămediculuiăînlocuitor: 
    Înă desf şurareaă activit ii,ă mediculă înlocuitoră utilizeaz ă parafaă proprie,ă semn turaă electronic ă

proprieă pentruă prescriereaă electronic ă deă medicamente,ă registrulă deă consulta iiă şiă formulareleă cuă regimă
specialăaleămediculuiăînlocuit,ăinclusivăprescrip iileămedicaleăelectroniceăaleămediculuiăînlocuit,ănum rulădeă
contractăşiăştampilaăcabinetuluiămedicalăal medicului înlocuit. 

 
    VI.ă Prezentaă conven ieă deă înlocuireă aă fostă încheiat ă ast zi,ă .....,ă înă 3ă exemplare,ă dintreă careă ună

exemplarădevineăactăadi ionalălaăcontractulănr.ă......ăşiăcâteăunăexemplarărevineăp r ilorăsemnatare. 
 
*T* 
         Medic înlocuit,             Medic înlocuitor, 
*ST* 
 
────────── 
    Preciz ri: 
    *)ăConven iaădeăreciprocitateăseăîncheieăpentruăperioadeădeăabsen ămaiămiciădeă30ădeăzileălucr toare. 
    Înlocuireaămediculuiăabsentăpeăbazaădeăreciprocitateăseăfaceăpentruăoăperioad ăcumulat ădeămaximumă60ă

de zile calendaristice, pe an calendaristic. 



    Pentruăsitua iileădeăînlocuireăpeăbaz ădeăreciprocitate,ămediculădeăfamilieăînlocuităvaădepuneălaăcasaă
deă asigur riă deă s n tate,ă cuă celă pu ină oă ziă lucr toareă anterioră perioadeiă deă absen ,ă ună exemplară ală
conven ieiădeăreciprocitateăşiăvaăafişaălaăcabinetulămedicalănumeleăşiăprogramulămediculuiăînlocuitor,ăprecumă
şiăadresaăcabinetuluiăundeăîşiădesf şoar ăactivitatea. 

────────── 
 
 
    ANEXA 5 
    - model - 
 
                            CONVEN IEăDEăÎNLOCUIRE*) 
                 (anex ălaăContractulădeăfurnizareădeăservicii 
               medicaleădinăasisten aămedical ăprimar ănr.ă.....) 
                     întreăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşi 
                               medicul înlocuitor 
────────── 
    *)ăConven iaădeăînlocuireăseăîncheieăpentruăperioadeădeăabsen ămaiămariădeădou ăluni/an. 
────────── 
 
 
    I.ăP r ileăconven ieiădeăînlocuire: 
    CasaădeăAsigur riădeăS n tateă...........,ăcuăsediulăînămunicipiul/oraşulă.......,ăstr.ă.......... nr. 

....,ă jude ul/sectorulă ......,ă telefon:ă fix,ă mobilă ........ă adresaă deă e-mail ........ fax ........, 
reprezentat ăprinăpreşedinteă- director general .......... 

    pentru 
    Mediculăînlocuită..(numeleăşiăprenumele)........ 
    din cabinetul medicală ...........,ă cuă sediulă înă municipiul/oraşulă ...........,ă str.ă .........ă nr.ă

....,ăbl.ă....,ăsc.ă....,ăet.ă....,ăap.ă....,ăjude ul/sectorulă.........,ătelefon/faxă.......,ăcuăcontractădeă
furnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ănr. .......,ăîncheiatăcuăCasaădeăAsigur riădeă
S n tateă ........,ă contă nr.ă .......ă deschisă laă Trezoreriaă Statuluiă sauă contă nr.ă ........ă deschisă laă Bancaă
..........,ă codă deă identificareă fiscal ă - codă unică deă înregistrareă ..........,ă ală c ruiă reprezentantă legală
este: 

    ....(numeleăşiăprenumele)...., 
    având codul numeric personal nr. ......... 
    şi 
    Medicăînlocuitoră....(numeleăşiăprenumele)...., 
    Codulădeăparaf ă.......... 
    Codul numeric personal .......... 
    Licen aă deă înlocuireă temporar ă caă medic de familie nr. ..... sau contract de furnizare de servicii 

medicaleăînăasisten aămedical ăprimar ăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateănr.ă.... 
 
    II.ăObiectulăconven iei 
    Preluareaă activit iiă medicaleă aă mediculuiă deă familieă ........,ă cuă contract nr. ....., pentru o 

perioad ădeăabsen ădeă.......,ădeăc treămediculădeăfamilieă....... 
 
    III.ăMotiveleăabsen ei: 
    1.ăincapacitateătemporar ădeămunc ,ăcareădep şeşteădou ăluni/ană........ 
    2.ăconcediuădeăsarcin ăsauălehuzieă........ 
    3. concediuăpentruăcreştereaăşiăîngrijireaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaă2ăaniă........ 
    4.ă perioadaă câtă ocup ă func iiă deă demnitateă public ă aleseă sauă numite,ă careă dep şeşteă dou ă luni/ană

....... 
    5.ă perioadaă înă careă unulă dintreă so iă îlă urmeaz ă peă cel laltă trimisă înă misiuneă permanent ă înă

str in tateăsauăs ălucrezeăîntr-oăorganiza ieăinterna ional ăînăstr in tateă........... 
    6.ă perioadaă deă reziden iată înă specialitateaă medicin ă deă familieă sauă alteă studiiă medicaleă deă

specialitate ........... 
    7. concediuăpentruăcreştereaăşiăîngrijireaăcopiluluiăcuăhandicapăpân ălaăîmplinireaădeăc treăacestaăaă

vârstei de 3 ani 
 
    IV.ăLoculădeădesf şurareăaăactivit ii 
    Serviciileămedicaleăseăacord ăînăcabinetulămedicală(alămediculuiăînlocuit)ă....... 
    Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al 

cabinetuluiăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea.**) 
────────── 
    **)ă Pentruă situa iaă înă careă preluareaă activit iiă s-aă f cută deă c treă ună medică aflată înă rela ieă

contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăprogramulădeăactivitateăalămediculuiăînlocuitorăseăprelungeşteă
corespunz tor,ăînăfunc ieădeănecesit i. 

────────── 
 
    V.ăObliga iileămediculuiăînlocuitor 
    Obliga iileămediculuiăînlocuitorăsuntăceleăprev zute în contractul încheiat între medicul de familie 

înlocuităşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 



    Mediculă înlocuitoră areă obliga iaă fa ă deă cabinetulă medicală ală mediculuiă înlocuită deă aă suportaă
cheltuielileădeăadministrareăşiădeăpersonalăcareăreveneauătitularului cabinetului respectiv. 

    Înă desf şurareaă activit ii,ă mediculă înlocuitoră utilizeaz ă parafaă proprie,ă semn turaă electronic ă
proprieă pentruă prescriereaă electronic ă deă medicamente,ă registrulă deă consulta iiă ală cabinetuluiă înă careă îşiă
desf şoar ăactivitatea,ăformulareleăcuăregimăspecialăaleămediculuiăînlocuit,ăinclusivăprescrip iileămedicaleă
electroniceăaleămediculuiăînlocuit,ănum rulădeăcontractăşiăştampilaăcabinetuluiămedicalăalămediculuiăînlocuit. 

 
    VI.ăModalitateaădeăplat ăaămediculuiădeăfamilieăînlocuitor 
    1.ă Veniturileă "peră capita"ă şiă peă serviciuă aferenteă perioadeiă deă absen ă seă vireaz ă deă casaă deă

asigur riă deă s n tateă înă contulă mediculuiă înlocuitoră nr.ă ......,ă deschisă laă Bancaă .......ă /Trezoreriaă
statului. 

    2.ăPentruăpunctajulă"perăcapita"ăşi punctajul pe serviciu, se va lua în calcul gradul profesional al 
mediculuiăînlocuitorăpentruăperioadaădeăvalabilitateăaăconven iei. 

    3.ăTermenulădeăplat ă............. 
    4.ăDocumentulădeăplat ă........... 
 
    VII.ă Prezentaă conven ieă deă înlocuireă aă fostă încheiat ă ast zi,ă .........,ă înă dou ă exemplare,ă dintreă

careăunăexemplarădevineăactăadi ionalălaăcontractulănr.ă.......ăalămediculuiăînlocuităşiăunăexemplarărevineă
medicului înlocuitor. 

 
*T* 
           CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăăăăăMediculăînlocuitor, 
            Preşedinteă- director general,               ............ 
                 ................ 
      DirectorăexecutivăalăDirec ieiăeconomiceăăăăăăăăăăăăăDeăacord, 
              ................                       Reprezentant legal al 
                                                    cabinetului medical***) 
                                                      .............. 
    Director executiv al 
    Direc ieiărela iiăcontractuale, 
        .............. 
 
    Vizat 
    Juridic, Contencios 
*ST* 
 
────────── 
    ***)ăCuăexcep iaăsitua iilorăînăcareăacestaăseăafl ăînăimposibilitateaădeăaăfiăprezent. 
────────── 
 
 
    ANEXA 6 
    - model - 
 
                             CONVEN IEăDEăFURNIZARE 
               de servicii medicale în asisten aămedical ăprimar  
 
    I.ăP r ileăcontractante 
    CasaădeăAsigur riădeăS n tateă.........,ăcuăsediulăînămunicipiul/oraşulă...........,ăstr.ă............ă

nr.ă ....ă jude ul/sectorulă ........,ă telefon/faxă ........,ă reprezentat ă prină preşedinteă - director general 
............, 

    şi 
    Unitateaă sanitar ă deă asisten ă medical ă primar ă ..........,ă cuă sauă f r ă punctă deă lucruă secundară

............,ăreprezentat ăprină................,ăavândăsediulăcabinetuluiămedicalăînămunicipiul/oraşul/comunaă

........., str. ..........ănr.ă...,ăbl.ă...,ăsc.ă...,ăet.ă...,ăap.ă...,ăjude ul/sectorulă........,ătelefonă

.......,ăşiăsediulăpunctuluiădeălucruăsecundarăînăcomunaă........,ăstr.ă.........ănr.ă...,ătelefon:ăfix/mobilă

.........,ăadres ădeăe-mail ............ 
 
    II. Obiectulăconven iei 
    ART. 1 
    Obiectulă prezenteiă conven iiă îlă constituieă furnizareaă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă

primar ,ă conformă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicaleă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăOrdinuluiă
ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ....../2015ă pentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hot râriiăGuvernuluiănr.ă400/2014,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare. 

 
    III. Servicii medicale furnizate 
    ART. 2 



    (1)ăServiciileămedicaleăfurnizateăînăasisten aămedical ăprimar ăsuntăcuprinseăînăpachetulădeăserviciiă
medicaleădeăbaz ăşiăînăpachetulăminimalădeăserviciiămedicaleăprev zuteăînăanexaănr.ă1ălaăOrdinulăministruluiă
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ....../2015ă pentruă aprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 

    (2) Furnizareaăserviciilorămedicaleăseăface,ăpentruăpersoaneleăcareăbeneficiaz ădeăserviciileămedicaleă
prev zuteă înă pacheteleă deă serviciiă medicale,ă pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă Elve ian ,ă titulari aiă carduluiă europeană deă asigur riă
socialeă deă s n tate,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă cardului,ă respectivă beneficiariă aiă
formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă Regulamentuluiă CEă nr.ă 883ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului din 29 aprilie 2004ă privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă social ,ă precumă şiă pentruă
pacien iiă 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,ădeăc treăurm toriiămediciădeăfamilie: 

    1.ă ..........,ă avândă ună num ră deă .....ă persoaneă beneficiareă aleă pachetuluiă minimală deă serviciiă
medicale,ăunănum rădeă.....ăpersoaneăasigurateăbeneficiareăaleăpachetuluiădeăserviciiămedicaleădeăbaz ,ăună
num ră deă ......ă persoaneă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă
Elve ian ăbeneficiariăaiăformularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiăCEă883/2004,ăînscriseă
pe lista proprie; 

    2.ă ..........,ă avândă ună num ră deă ....ă persoaneă beneficiareă aleă pachetuluiă minimală deă serviciiă
medicale,ăunănum rădeă......ăpersoaneăasigurateăbeneficiareăaleăpachetuluiădeăserviciiămedicaleădeăbaz ,ăună
num ră deă .....ă persoaneă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă
Elve ian ăbeneficiariăaiăformularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiăCEă883/2004,ăînscriseă
pe lista proprie; 

    3.ă ........,ă avândă ună num ră deă .......ă persoaneă beneficiareă aleă pachetului minimal de servicii 
medicale,ă ună num ră deă .....ă persoaneă beneficiareă aleă pachetuluiă deă serviciiă medicaleă deă baz ,ă ună num ră deă
.....ă persoaneă 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 883/2004, înscrise pe lista 
proprie. 

 
    IV.ăDurataăconven iei 
    ART. 3 
    Prezentaăconven ieăesteăvalabil ăoăperioad ădeămaximumă3ăluniădeălaădataăîncheierii. 
 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    A.ăObliga iileăcaseiădeăasigur riădeăs n tate 
    ART. 4 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă încheieă conven iiă numaiă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă autoriza iă şiă evalua iă şiă s ă fac ă

publice în termen de maximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăconven iilor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebă
şiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ălistaănominal ăaăacestoraăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ă
list ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ă
conform legii; 

    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicale,ă laă termeneleă prev zuteă înă conven ie,ă peă bazaă
facturiiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformat electronic, în 
formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă
contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validate;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă
raportareaăînăvedereaădecont riiăseăface numai în format electronic; 

    c)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileădeăîncheiereăaăconven iilorăaă
serviciiloră medicaleă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă
eventualele modific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeă
paginaă webă aă caseloră deă asigur riă deă 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 webă aă caseloră deă asigur riă deă
s n tate; 

    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileă
deă acordareă aă serviciiloră medicaleă şiă cuă privireă laă oriceă inten ieă deă schimbareă înă modulă deă acordareă aă
acestora,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ăs ăacordeăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăsumeăcareăs ă in ăseamaăşiădeăcondi iileădeădesf şurareă
aă activit iiă înă zoneă izolate,ă înă condi iiă greleă şiă foarteă grele,ă pentruă careă suntă stabiliteă drepturiă
suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

    f)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmiteăînătermenădeămaximumăoă
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c tre Casa 
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
la data primirii raportului de controlădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 



    g)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândăcontravaloareaă
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 şiă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu,ă 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 treă aceştia,ă înă situa iaă înă
careănuăauăfostăîndepliniteăcondi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiă
bileteloră deă trimitere,ă prescrip iiloră medicaleă şi recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă
conform prevederilor legale în vigoare; 

    h)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    i)ă s ă comuniceă furnizoriloră motivareaă înă formată electronic,ă cuă privireă laă erorileă deă raportareă şiă
refuzulădecont riiăanumitorăservicii;ăs ăcomuniceăînăformatăelectronicăfurnizorilorăcuăocaziaăregulariz riloră
trimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunoră
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; 

    j)ă s ă contracteze,ă respectivă s ă decontezeă dină fondulă alocată asisten eiă medicaleă paraclinice,ă
contravaloareaăinvestiga iilorămedicaleăparacliniceănumaiădac ămediciiădeăfamilieăauăînădotareaăcabinetuluiă
aparaturaămedical ăcorespunz toareăpentruărealizareaăacestoraăşiăauăcompeten aălegal ănecesar ădup ăcaz; 

    k)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ă
numeleă şiă codulă deă paraf ă aleă mediciloră careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 

    l)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăpersoanelorăînscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii în 
aplicareă aă reglement riloră prev zuteă laă art. 12 alin. (1) - (3) din textul de H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăposibilitateaădeăaăopta pentru înscrierea pe listele altor medici de 
familieăşiăs ăpun ălaădispozi iaăacestoraălistaămedicilorădeăfamilieăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeă
asigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăaăcabinetelorămedicaleăînăcareăaceştiaăîşiădesf şoar ăactivitatea, inclusiv 
datele de contact ale acestora. 

 
    B.ăObliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicale 
    ART. 5 
    Furnizorulădeăserviciiămedicaleăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ăînăconformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 
    b)ă s ă informezeă asigura iiă cuă privireă laă obliga iileă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă şiă aleă

asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiăpersoaneă

beneficiareăaleăpachetuluiăminimal,ăprecumăşiăintimitateaăşiădemnitateaăacestora;ăs ăasigureăsecuritateaăînă
procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 

    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă activitateaă
realizat ă conformă conven ieiă deă furnizareă deă serviciiă medicale;ă facturaă esteă înso it ă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ileă realizateă înă modă distinct,ă conformă prevederiloră H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă...../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă
2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformată
electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate;ă pentruă furnizoriiă careă auă
semn tur ăelectronic  extins ăfacturaăşiădocumenteleăjustificativeăseătransmitănumaiăînăformatăelectronic; 

    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă desf şur riiă
activit iiăînăasisten aămedical ,ăpotrivităformularelorădeăraportareăstabiliteăconformăreglement rilorălegaleă
înă vigoare;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă raportareaă seă faceă numaiă înă formată
electronic; 

    f)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- biletădeătrimitereăc treăalte 
specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă conformă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemulă deă
asigur riăsocialeădeăs n tate,ăşiăs ăleăeliberezeăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruă
serviciile medicale care fac obiectul conven ieiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă
formularelor electronice - biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ădeălaădataălaă
careăacesteaăseăimplementeaz ;ăbiletulădeătrimitereăînăvedereaăintern riiăseăelibereaz ăpentruăcazurileăcareă
nuăpotăfiădiagnosticate,ăinvestigateăşiătratateăînăambulatoriu;ăpentruăurgen eleămedico-chirurgicaleăşiăpentruă
bolileă cuă poten ială endemo-epidemică prezentateă laă nivelulă cabinetuluiă pentruă careă seă consider ă necesar ă
internarea deăurgen ,ămediculădeăfamilieăelibereaz ăoăscrisoareămedical ăînăacestăsens; 

    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ă
respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuăregimăspecialăşiăpeăceleătipizate; 

    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăunuiă

formularăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă45ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă...../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă programă asumată prină conven iaă
încheiat ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    j)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
laă bazaă încheieriiă conven ieiă deă furnizare deă serviciiă medicale,ă înă maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăconven iei; 



    k)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tate; 

    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă
f r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateăşiăs ăîlăelibereze,ăcaăoăconsecin ăaă
actului medicalăpropriu,ănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulăconven ieiăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteăformularăcuăregimăspecialăunică
peă ar ,ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope,ăpân ălaădataăimplement riiă
prescrip ieiă electroniceă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope;ă s ă
furnizezeătratamentul,ăcuărespectareaăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăşiăs ăprescrieămedicamenteleăcuăşiăf r ă
contribu ieă personal ă deă careă beneficiaz ă asigura ii,ă corespunz toareă denumiriloră comuneă interna ionaleă
aprobateăprinăhot râreăaăGuvernului,ăinformândăînăprealabilăasiguratulădespreătipurileăşiăefecteleăterapeuticeă
ale medicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 

    m)ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ăcareăesteă
formulară cuă regimă specială unică peă ar ,ă şiă s ă recomandeă investiga iileă paracliniceă înă concordan ă cuă
diagnosticul,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriu,ănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulă
conven ieiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă biletă deă
trimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 

    n)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăurgen ămedico-chirurgical ,ăoriădeăcâteăoriăseă
solicit ăînătimpulăprogramuluiădeălucru,ăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot rilorăexistente; 

    o)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura iloră f r ă nicioă discriminare,ă folosindă formeleă
cele mai eficiente de tratament; 

    p)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    q)ăs ăafişezeăîntr-un loc vizibil programul de lucru, numele caseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă

afl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ă
web; 

    r)ă s ă asigureă eliberareaă acteloră medicale,ă înă condi iileă stabiliteă înă H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    s)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontareaătratamentuluiăînăcazulăunoră
afec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 

    ş)ă s ă utilizezeă sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în 
func iune; 

    t)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă titulariloră carduluiă europeană deă asigur riă
socialeă deă s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniunii Europene/Spa iuluiă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă cardului,ă respectivă beneficiariloră
formularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
persoanelor asigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăasisten ă
medical ăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 

    )ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    u)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpacheteleădeăserviciiămedicale; 
    v) s ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă- 

biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iileă
paraclinice,ă şiă prescrip iaă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentulăambulatoriu,ăcuătoateădateleăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăconformăprevederilorălegaleăînă
vigoare.ăÎnăcazulănerespect riiăacesteiăobliga ii,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateărecupereaz ădeălaăfurnizoriă
contravaloareaăserviciilorămedicaleărecomandate/medicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescrise,ăceă
auăfostăefectuate/eliberateădeăal iăfurnizoriăînăbazaăacestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateădinăFond;ăs ăcompletezeăformulareleăelectroniceămen ionateăanterior,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseă
implementeaz ; 

    w)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă modalit ileă deă
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 

    x)ăs ăreînnoiasc ăpeătoat ăperioadaădeăderulareăaăconven ieiădovadaădeăevaluareăaăfurnizorului,ădovadaă
asigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînă
domeniul medical pentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 

    y)ăs ăcompletezeădosarulăelectronicădeăs n tateăalăpacientului,ădeălaădataăimplement riiăacestuia; 
    z)ă s ă nuă încasezeă sumeă pentruă serviciileă medicaleă furnizateă prev zuteă înă pacheteleă de servicii 

decontateă dină Fondă şiă pentruă acteleă administrativeă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră medicale,ă
pentruăcareănuăesteăstabilit ăoăreglementareăînăacestăsens; 

    aa)ăs ăacordeăserviciiăprev zuteăînăpachetulăminimalădeăserviciiăşiăpachetul deăserviciiădeăbaz ,ăînă
limitaă competen eiă profesionale,ă comunicândă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă deă identificareă aă
persoanelorăc roraăliăs-au acordat serviciile medicale; 

    ab)ă s ă îşiă constituieă oă list ă proprieă cuprinzândă persoaneleă beneficiare ale pachetelor de servicii 
medicaleăşiăs ăcomuniceălunarăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădateleădeăidentificareăaăpersoanelorăc roraăle-a 
acordat servicii medicale; 



    ac)ăs ăînscrieădinăoficiuăcopiiiăcareănuăauăfostăînscrişiăpeălistaăunuiămedicădeăfamilie,ăodat ăcuă
primaăconsulta ieăaăcopiluluiăbolnavăînălocalitateaădeădomiciliuăsau,ădup ăcaz,ădeăreşedin ăaăacestuia.ăNou-
n scutulăvaăfiăînscrisăpeălistaămediculuiădeăfamilieăcareăaăîngrijităgravida,ăimediatădup ănaştereaăcopilului,ă
dac ăp rin iiănuăauăalt ăop iuneăexprimat ăînăscris;ăînscriereaănou-n scutuluiăvaăfiăefectuat ăînăaplica iaă
informatic ăaămediculuiăşiăvaăfiătransmis ăînăsistemulăinformaticăunicăintegratăodat ăcuăînscriereaăpeălistaă
proprieăînăcazulămedicilorăcareăutilizeaz ăsemn turaăelectronic ; 

    ad)ăs ăînscrieăpeălistaăproprieăgravideleăşiălehuzeleăneînscriseăpeălistaăunuiămedicădeăfamilie,ălaă
primaăconsulta ieăînălocalitateaădeădomiciliuăsau,ădup ăcaz,ădeăreşedin ăaăacestora; 

    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 stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă
Regulamentului (CE) nr. 883/2004; 

    af)ăs ăprescrieămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăşi,ădup ăcaz,ăuneleămaterialeăsanitare,ă
precumăşiăinvestiga iiăparacliniceănumaiăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriu.ăExcep ieăfacăsitua iileăînă
careă pacientulă urmeaz ă o schem ă deă tratamentă stabilit ă pentruă oă perioad ă maiă mareă deă 30ă deă zileă
calendaristice,ăini iat ădeăc treămediculădeăspecialitateăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăbazaăuneiărela iiă
contractualeăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăprinăprescriereaăprimeiăre eteăpentruămedicamenteăcuăsauăf r ă
contribu ieăpersonal ăşi,ădup ăcaz,ăpentruăuneleămaterialeăsanitare,ăprecumăşiăsitua iileăînăcareămediculădeă
familieăprescrieămedicamenteălaărecomandareaămediculuiădeămedicin ăaămuncii.ăPentruăacesteăcazuri,ămediculădeă
specialitateă dină ambulatoriu,ă precumă şiă mediculă deă medicinaă munciiă suntă obliga iă s ă comuniceă recomand rileă
formulate,ă folosindă exclusivă formularulă tipizată deă scrisoareă medical ,ă iară laă externareaă dină spitală
recomand rileăvorăfiăcomunicateăutilizându-se formularulătipizatădeăscrisoareămedical ăsauăbiletulădeăieşireă
dinăspital,ăcuăobliga iaăcaăacestaăs ăcon in ăexplicitătoateăelementeleăprev zuteăînăscrisoareaămedical .ăÎnă
situa iaăînăcareăînăscrisoareaămedical /biletulădeăieşireădinăspitalănuăexist ămen iunea privind eliberarea 
prescrip ieiă medicale,ă laă externareaă dină spitală sauă urmareă aă unuiă actă medicală propriuă laă nivelulă
ambulatoriuluiă deă specialitate,ă mediculă deă familieă poateă prescrieă medicamenteleă prev zuteă înă scrisoareaă
medical /biletulă deă ieşireă dină spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin 
scrisoareaămedical ăcareănuărespect ămodelulăprev zutăînăanexaănr.ă43ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......../2015ă pentruă aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşi/sauă
esteăeliberat ădeămediciăcareănuădesf şoar ăactivitateăînărela ieăcontractual /conven ieăcuăcasaădeăasigur riă
deă s n tate.ă Modelulă formularuluiă tipizată deă scrisoareă medical ă esteă stabilită înă anexaă nr.ă 43ă laă Ordinulă
ministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......../2015ăpentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare.ăPentruăpersoaneleăcareăseăîncadreaz ăînăProgramulăpentruăcompensareaăînăprocentădeă90%ăaăpre uluiă
deăreferin ăalămedicamentelorăacordateăpensionarilorăcuăvenituriărealizateănumaiădinăpensiiădeăpân ălaă700ă
lei/lun ,ă mediculă deă familieă prescrieă medicamenteleă recomandateă deă c treă al iă mediciă afla iă înă rela ieă
contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă numaiă dac ă acesteaă auă fostă comunicate pe baza scrisorii 
medicale;ă înă situa iaă înă careă mediculă deă familieă prescrieă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă laă
recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv 
medicului/medicilor care a/auăindicatătratamentulăprinăscrisoareămedical ; 

    Înăsitua iaăînăcareăunăasigurat,ăcuăoăboal ăcronic ăconfirmat ăînscrisăpeălistaăproprieădeăasigura iăaă
unuiămedicădeăfamilie,ăesteăinternatăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăîntr-oăsec ieădeăacu i/sec ieăde cronici 
înăcadrulăuneiăunit iăsanitareăcuăpaturiăaflat ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ă
mediculă deă familieă poateă elibera,ă prescrip ieă medical ă pentruă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă dină
programeleăna ionaleădeăs n tate,ă pentruămedicamenteleăaferenteăbolilorăpentruăcareăesteănecesar ăaprobareaă
comisiilorădeălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiă
pentruămedicamenteleăaferenteăafec iunilorăcroniceăalteleădecâtăceleăcuprinse în lista cu DCI-urile pe care o 
depuneăspitalulălaăcontractare,ăînăcondi iileăprezent riiăunuiădocumentăeliberatădeăspital,ăc ăasiguratulăesteă
internat,ăalăc ruiămodelăesteăstabilităînăanexaănr.ă22ăCălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedintelui 
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăcuărespectareaăcondi iilorădeă
prescriere de medicamente pentru bolile cronice; 

    ag)ă s ă recomandeă dispozitiveă medicaleă deă protezareă stomiiă şiă incontinen ă urinar ,ă cuă excep iaă
cateteruluiă urinar,ă numaiă caă urmareă aă scrisoriiă medicale/biletuluiă deă ieşireă dină spitală comunicată deă c treă
mediculădeăspecialitateăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăbazaăuneiărela iiăcontractualeăcuăcasaădeăasigur riă
deăs n tate,ăînăcondi iileăprev zuteăînăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. 
nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    ah)ă s ă întocmeasc ă biletă deă trimitereă c treă societ iă deă turismă balneară şiă deă recuperareă şi s ă
consemnezeă înă acestă biletă sauă s ă ataşeze,ă înă copie,ă rezultateleă investiga iiloră efectuateă înă regimă
ambulatoriu,ă precumă şiă dataă laă careă auă fostă efectuate,ă pentruă completareaă tablouluiă clinică ală pacientuluiă
pentruă careă faceă trimiterea;ă înă situa iaă ataş riiă laă biletulă deă trimitereă aă rezultateloră investiga iilor,ă
mediculăvaămen ionaăpeăbiletulădeătrimitereăc ăaăanexatărezultateleăinvestiga iilorăşiăvaăinformaăasiguratulă
asupraăobligativit iiădeăaăleăprezentaămediculuiăc ruiaăurmeaz ăs ăiăseăadreseze; 

    ai)ă s ă organizezeă laă nivelulă cabinetuluiă eviden aă bolnaviloră cuă afec iunileă croniceă prev zuteă înă
Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......../2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioareăşiăs ăraportezeăaceast ăeviden ălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ălaăsfârşitulăprimeiă
luni - listaă câtă şiă modific rileă ulterioareă privindă mişcarea lunar ă aă bolnaviloră cronici.ă Condi iileă
desf şur riiă acesteiă activit iă şiă listaă afec iuniloră croniceă suntă prev zuteă înă anexaă nr.ă 2ă Dă laă Ordinulă



ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......./2015ă pentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare; 

    aj)ă înă cazulă încet rii/rezilieriiă conven iei,ă respectivă ală excluderiiă medicului/mediciloră dină
conven iaăîncheiat ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleădinăasisten aămedical ă
primar ăsuntăobliga iăs ăanun eăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăreferitorălaăpredareaădocumentelorămedicale,ă
conformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăc tre medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost 
înscriseăpeălisteleămedicului/medicilorăşiăcareănuăseămaiăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    ak)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile,ădac ăesteăcazul; 
    al)ăs ărecomandeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    am)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă

acest document/adeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ă
cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 
pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă acord riiă serviciiloră
medicale;ăserviciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ,ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateăanterioră
nuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    an)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă prescrip iaă
medical ăelectronic ăoff-line pentru medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,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 privind 
semn turaăelectronic .ăÎnăsitua iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ,ăprescrip iaă
medical ă seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şiă semnat ă deă mediculă prescriptoră înă condi iileă
prev zuteăînăanexaănr.ă36ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateă nr.ă ........./2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă anulă 2015ă aă H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    ao)ăs ăintroduc ăînăsistemulăinformaticătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăprescriseăoff-lineăşiă
prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparatelor 
stupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăprescrierii. 

    ap)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatformaă
informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001 privindă semn turaă electronic ,ă
republicat .ăServiciileămedicaleăînregistrateăoff-line,ăseătransmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordate în luna 
pentruăcareăseăfaceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleă
men ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederileăsuntă
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă
înlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaă
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul, în vederea 
acord riiăserviciilorămedicale. 

 
    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 6 
    (1) Modalit ileădeăplat ăînăasisten aămedical ăprimar ăpentruămediciiănou-veni iăsunt: 
    Medicii de familie nou-veni iăîntr-oălocalitateăbeneficiaz ădeăunăvenităformatădin: 
    a)ă oă sum ă echivalent ă cuă mediaă dintreă salariulă maximă şiă celă minimă prev zuteă înă sistemul sanitar 

bugetarăpentruăgradulăprofesionalăob inutădeămedic,ălaăcareăseăaplic ăajust rileăprev zuteălaăart.ă1ăalin.ă(2)ă
lit.ă d)ă pct.ă 1ă dină anexaă nr.ă 2ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tateănr.ă...../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. 
nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    b)ăoăsum ănecesar ăpentruăcheltuielileădeăadministrareăşiăfunc ionareăaăcabinetului medical, inclusiv 
pentruă cheltuieliă deă personală aferenteă personaluluiă angajat,ă cheltuieliă cuă medicamenteleă şiă materialeleă
sanitareăpentruătrusaădeăurgen ,ăegal ăcuăvenitulămediculuiărespectiv,ăstabilit ăpotrivitălit.ăa),ăînmul ită
cu 1,5. 

    (2) Clauze speciale - seăcompleteaz ăpentruăfiecareăcabinetămedicalăşiămedicădeăfamilieănou-venit în 
componen aăcabinetuluiămedicalăcuăcareăs-aăîncheiatăconven ia: 

    a) Medic de familie nou-venit 
    Numele ..........., prenumele ........... 
    Codul numeric personal .................. 
    Gradul profesional .................. 
    Codulădeăparaf ăalămediculuiă............ 
    Programul de lucru .............. 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) ........ lei 
    Sporul acordatăînăraportăcuăcondi iileăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaă........% 
    Sumaălunar ăaferent ăcheltuielilorădeăadministrareăşiăfunc ionareăaăcabinetuluiămedicalăînăcareăîşiă

desf şoar ăactivitateaămediculădeăfamilieănou-venit ......... lei 



    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venităseăpl teşteălaădataădeă........,ăpeăbazaăfacturiiă
şiăaădocumentelorănecesareădecont riiădepuseălunarădeăfurnizorălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaădataădeă
........... 

    b) Medic de familie nou-venit 
    Numele ..........., prenumele ............ 
    Codul numeric personal ............... 
    Gradul profesional ................... 
    Codulădeăparaf ăalămediculuiă......... 
    Programul de lucru ................ 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) ............ lei 
    Sporulăacordatăînăraportăcuăcondi iileăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaă..........% 
    Sumaălunar ăaferent ăcheltuielilorădeăadministrareăşiăfunc ionareăaăcabinetuluiămedicalăînăcareăîşiă

desf şoar ăactivitateaămediculădeăfamilieănou-venit ......... lei 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venită seă pl teşteă laă dataă deă .........,ă peă bazaă

facturiiăşiăaădocumentelorănecesareădecont riiădepuseălunarădeăfurnizorălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaă
data de ....... . 

    Toateădocumenteleănecesareădecont riiăseăcertific ăpentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateă
prinăsemn turaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 

    c) ...................... 
    ART. 7 
    (1) În cazul în care înă derulareaă conven ieiă seă constat ă nerespectarea,ă dină motiveă imputabileă

furnizorului/medicului,ăaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăconven ie,ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă5%ăsumaăstabilit ăpotrivităart.ă14ălit.ăa)ăşiăb)ădinăH.G.ănr.ă

400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînăcazulămedicilorănou-veni iăîntr-o localitate, pentru 
luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăfamilieălaăcareăacesteaăauăfost înregistrate; 

    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăsumaăstabilit ăpotrivităart.ă14ălit.ăa)ăşiăb)ădinăH.G.ă
nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cazulă mediciloră nou-veni iă într-o localitate, 
pentru luna în care s-auă produsă acesteă situa ii,ă pentruă mediciiă deă familieă laă careă acesteaă auă fostă
înregistrate; 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăconven ieiăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă
5 lit. a) - c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae),ăag),ăai),ăak)ăşiăal),ăprecumăşiăprescrieriădeămedicamenteă
cuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădinăparteaăasiguratuluiăşiăaleăunorămaterialeăsanitareăşi/sauărecomand riădeă
investiga iiă paraclinice,ă careă nuă suntă înă conformitateă cuă reglement rile legale în vigoare aplicabile în 
domeniulă s n t ii,ă inclusivă prescriereă deă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă dină parteaă
asiguratuluiă f 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 precumă şiă transcriereaă deă prescrip iiă medicaleă pentruă
medicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăaăasiguratuluiăşiăpentruăuneleămaterialeăsanitare,ăprecumăşiădeă
investiga iiă paraclinice,ă careă suntă consecin eă aleă unoră acteă medicaleă prestateă deă al iă medici,ă înă alteă
condi iiădecâtăceleăprev zuteălaăart.ă5ălit.ăaf),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăsumaăstabilit ăpotrivităart.ă14ălit.ăa)ăşiăb)ădinăH.G.ă

nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cazulă mediciloră nou-veni iă într-o localitate, 
pentru luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăfamilieălaăcareăseăînregistreaz ăacesteă
situa ii. 

    (3)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă conven ieiă seă constat ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă
serviciileă specializateă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă c ă
serviciile raportate conform conven ieiăînăvedereaădecont riiăacestoraănuăauăfostăefectuate,ăcuărecuperareaă
contravaloriiăacestorăservicii,ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăsumaăstabilit ăpotrivităart. 14 lit. 
a)ă şiă b)ă dină H.G.ă nr.ă 400/2014, cu modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cazulă mediciloră nou-veni iă
într-o localitate, pentru luna în care s-auă produsă acesteă situa ii,ă pentruă mediciiă deă familieă laă careă seă
înregistreaz ăacesteăsitua ii. 

    (4)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăconven ieiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaăart.ă5ălit.ă
ao),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăsumaăstabilit ăpotrivităart.ă14ălit.ăa)ăşiăb)ădinăH.G.ănr.ă
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînăcazulămedicilorănou-veni iăîntr-o localitate, pentru 
luna în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruămediciiădeăfamilieălaăcareăacesteaăauăfostăînregistrate; 

    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă20%ăsumaăstabilit ăpotrivit art.ă14ălit.ăa)ăşiăb)ădinăH.G.ă
nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cazulă mediciloră nou-veni iă într-o localitate, 
pentru luna în care s-auă produsă acesteă situa ii,ă pentruă mediciiă deă familieă laă care 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.ă 5ă lit.ă ao)ă seă constat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prină comparareaă pentruă fiecareă medică
prescriptor aflat în rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă aă componenteiă prescriereă cuă
componentaăeliberareăpentruătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleă
cuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elor şiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 

    (6)ăRe inereaăsumeiăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ă- (4)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareăurmeaz ăaăfiă
efectuat ,ăpentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    (7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauăexecutareă
silit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (8)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă - (4) se 
utilizeaz 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 aă
distinct pe fiecare medic de familie. 

 
    VII. Calitatea serviciilor 
    ART. 8 
    Serviciileă medicaleă furnizateă înă bazaă prezenteiă conven iiă trebuieă s ă respecteă criteriileă privindă

calitateaă serviciiloră medicaleă acordateă asigura ilor,ă elaborateă înă conformitateă cuă prevederileă legaleă înă
vigoare. 

 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 9 
    Pentruă neîndeplinireaă obliga iiloră contractualeă parteaă înă culp ă datoreaz ă celeilalteă p r iă daune-

interese. 
 
    IX.ăClauz ăspecial  
    ART. 10 
    Oriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăconven ieiăşiăcareă

împiedic ă executareaă acesteia,ă esteă considerat ă caă for ă major ă şiă exonereaz ă deă r spundereă parteaă careă oă
invoc .ă Suntă considerateă caă for ă major ,ă înă sensulă acesteiă clauze,ă împrejur riă ca:ă r zboi,ă revolu ie,ă
cutremur,ămarileăinunda ii,ăembargo. 

    Parteaăcareăinvoc ăfor aămajor ătrebuieăs ăanun eăcealalt ăparteăînătermenădeă5ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăapari ieiărespectivuluiăcazădeăfor ămajor ăşiăs ăprezinteăunăactăconfirmativăeliberatădeăautoritateaă
competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă municipiulă Bucureşti,ă prină careă s ă certificeă realitateaă şiă
exactitateaă fapteloră şiă împrejur riloră careă auă condusă laă invocareaă for eiă majoreă şi,ă deă asemenea,ă deă laă
încetarea acestui caz. 

    Dac ă nuă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă
for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă celeilalteă p r iă prină neanun areaă înă
termen. 

 
    X.ăÎncetarea,ăreziliereaăşiăsuspendareaăconven iei 
    ART. 11 
    Conven iaădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăseăreziliaz ădeăplinădreptăprintr-oănotificareăscris ăaă

caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă înă termenă deă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiă
m suri,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcaăurmare aăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ă dac ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă nuă începeă activitateaă înă termenă deă celă multă 30ă deă zileă
calendaristiceădeălaădataăsemn riiăconven ieiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 

    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ămaiămareădeă
30 de zile calendaristice; 

    c)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
autoriza ieiădeăfunc ionare/autoriza ieiăsanitareădeăfunc ionare sau a documentului similar, respectiv de la 
încetareaăvalabilit iiăacestora; 

    d)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
dovezii de evaluare a furnizorului; 

    e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitereăaăfacturilorăînso iteădeădocumenteleăjustificativeă
privindă activit ileă realizateă conformă conven iei,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tateă aă serviciiloră realizate,ă pentruă oă perioad ă deă dou ă luniă consecutiveă înă cadrul unui trimestru, 
respectiv 3 luni într-un an; 

    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcereriiăînăscrisăaădocumentelorăsolicitate 
privindă acteleă deă eviden ă financiar-contabil ă aă serviciiloră furnizateă conformă conven iiloră încheiateă întreă
furnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădocumenteleăjustificativeăprivindăsumeleădecontateădinăFond,ă
precumăşiădocumenteleămedicale şiăadministrativeăexistenteălaănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiă
de control; 

    g)ălaăaădouaăconstatareăaăfaptuluiăc ăserviciileăraportateăconformăconven ieiăînăvedereaădecont riiă
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 

    h)ădac ăseăconstat ănerespectareaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăconven iaăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tateă prină lipsaă nejustificat ă aă mediculuiă timpă deă 3ă zileă consecutive,ă înă cazulă cabineteloră medicaleă
individuale; în cazul celorlalteă formeă deă organizareă aă cabineteloră medicale,ă conven iaă seă modific ă înă modă
corespunz toră prină excludereaă medicului/mediciloră înă cazulă c ruia/c roraă s-a constatat nerespectarea 
nejustificat ăaăprogramuluiădeălucruătimpădeă3ăzileăconsecutive; 

    i) în cazulă nerespect riiă obliga iiloră prev zuteă laă art.ă 5ă lit.ă z)ă şiă aă nerespect riiă obliga ieiă
prev zut ă laă art.ă 6ă alin.ă (2)ă dină anexaă nr.ă 2ă laă H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 

    j)ăodat ăcuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaăart.ă7ăalin.ă(1),ă(2)ăşiă(4)ă
pentruăoricareăsitua ie,ăprecumăşiăodat ăcuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaăm suriiăprev zuteălaăart.ă7ăalin.ă
(3). 

    ART. 12 
    (1)ăConven iaădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-teritorial ă aă

caseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 



    a2)ă încetareaă prină faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilareă aă
furnizorilorădeăserviciiămedicale,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)ă mediculă titulară ală cabinetuluiă medicală individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă membruă ală

Colegiului Medicilor din România; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ă denun areaă unilateral ă aă conven ieiă deă c treă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă serviciiă

medicaleă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate, printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă
anterioareădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăconven iei,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 

    e)ădenun areaăunilateral ăaăconven ieiădeăc treăreprezentantulălegalăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tateă
printr-oănotificareăscris ăprivindăexpirareaătermenuluiădeăsuspendareăaăconven ieiăînăcondi iileăart.ă13ălit.ă
a) - cuăexcep iaărevoc riiădoveziiădeăevaluareăaăfurnizorului. 

    (2)ă Înă cazulă înă careă conven iaă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă aă încetată prină
reziliereăcaăurmareăaănerespect riiăobliga iilorăcontractualeăasumateădeăfurnizoriăprinăconven iaăîncheiat ,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăconven iei. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăconven iaădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăconven ieăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăconven iaăîncheiat ăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacesteiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
dină motiveă imputabileă acestora,ă 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 contract/conven ieă deă
acelaşiătipăaăpersoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ă
luniădeălaădataămodific riiăconven iei. 

    (4)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoulăcontractăseăreziliaz /seămodific ăînă
condi iileă alin.ă (2)ă şiă (3),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă încheiaă contracteă cuă furnizoriiă
respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrareaăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(3)ăînăcontracteleădeă
acelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriăsauăcuăal iăfurnizoriăpentruăacesteăpersoaneăcareăprinăactivitateaă
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 

    (5) În cazul în care furnizoriiăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateă
pentruămaiămulteăsediiăsecundare/puncteăsecundareădeălucru,ănominalizateăînăconven ie,ăprevederileăalin.ă(2)ă- 
(4)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreăsediileăsecundare/punctele secundare de lucru. 

    ART. 13 
    Conven iaăseăsuspend ălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă dintreă

documenteleăprev zuteălaăart. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioareăşiănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă5ălit.ăx),ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulă
s ăfac ădovadaădemersurilorăîntreprinseăpentruăactualizareaăacestuia;ăsuspendareaăopereaz ăpentruăoăperioad ă
deămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 

    b)ă înă cazurileă deă for ă major ă confirmateă deă autorit ileă publiceă competente,ă pân ă la încetarea 
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăconven iei; 

    c)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcazăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 

    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă contribu ieiă la 
Fond,ăconstatat ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateălaă furnizori,ă
pân ălaădataălaăcareăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaăziăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ă
suspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăaăefectuată
ultimaăplat ăc treăfurnizor; 

    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiăteritorială
al medicilor de suspendare din calitatea de membruăsauăsuspendareădinăexerci iulăprofesieiăaămediculuiătitulară
al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se 
aplic ă corespunz toră numaiă mediculuiă aflată înă contractă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă careă seă afl ă înă
aceast ăsitua ie. 

    ART. 14 
    Situa iileăprev zuteălaăart.ă11ăşiălaăart.ă12ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa2)ă- a5)ăseăconstat ădeăc treă

casaădeăasigur riădeăs n tateădinăoficiu,ăprinăorganeleăsaleăabilitate,ă sauălaăsesizareaăoric rei persoane 
interesate. 

    Situa iileă prev zuteă laă art.ă 12ă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă subpct.ă a1)ă şiă lit.ă d)ă seă notific ă caseiă deă
asigur riădeăs n tateăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaă
conven iei. 

 
    XI. Coresponden a 
    ART. 15 
    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezenteiă conven iiă seă efectueaz ă înă scris,ă prină scrisoriă

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăşiălaăsediulăcabinetuluiămedicalădeclaratăînăconven ie. 



    Fiecareă parteă contractant ă esteă obligat ă caă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă dină momentulă înă careă
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentaăconven ieăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
schimbarea survenit . 

 
    XII.ăModificareaăconven iei 
    ART. 16 
    Înăcondi iileăapari ieiăunorănoiăacteănormativeăînămaterie,ăcareăintr ăînăvigoareăpeădurataăderul riiă

prezenteiăconven ii,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 17 
    Dac ăoăclauz ăaăacesteiăconven iiăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăconven ieiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiăbineăcuăputin ăspirituluiăconven iei. 

 
    XIII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 18 
    (1)ă Litigiileă legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetareaă prezenteiă conven iiă voră fiă supuseă uneiă

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2) Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIV. Alte clauze 
    ...................................... 
    Prezentaăconven ieădeăfurnizareăaăserviciilorămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeă

s n tateăaăfostăîncheiat ăast zi,ă...........,ăînădou ăexemplareăaăcâteă....ăpaginiăfiecare,ăcâteăunulăpentruă
fiecareăparteăcontractant . 

*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăăFURNIZORăDEăSERVICIIăMEDICALE 
    Preşedinteă- director general,              Reprezentant legal, 
         ....................                   ................... 
 
         Director executiv al 
          Direc ieiăeconomice 
           ................ 
 
        Director executiv al 
     Direc ieiărela iiăcontractuale, 
        ....................... 
 
          Vizat 
    Juridic, Contencios 
*ST* 
 
 
                                 ACTăADI IONAL 
 
    pentruă serviciileă medicaleă paraclinice:ă ecografiiă generaleă (abdomenă şiă pelvis),ă spirometrieă şi/sauă

efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie. Se 
întocmeşteădup ămodelulăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăparacliniceăadaptat. 

 
 
    ANEXA 7 
 
                   CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăMINIMALăŞI 
                    DEăBAZ ăDEăSERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN 
           AMBULATORIULăDEăSPECIALITATEăPENTRUăSPECIALIT ILEăCLINICE 
 
    A.ă PACHETULă MINIMALă DEă SERVICIIă MEDICALEă ÎNă ASISTEN Aă MEDICAL ă AMBULATORIEă DEă SPECIALITATEă PENTRUă

SPECIALIT ILEăCLINICE 
    1. Pachetul de servicii medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă cuprindeă urm toareleă tipuriă deă

servicii medicale: 
    1.1ăconsulta iiăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical  
    1.2ăconsulta iiăpentruăsupraveghereaăşiădepistareaădeăboliăcuăpoten ialăendemo-epidemic 
    1.3ăconsulta iiădeăsupraveghereăaăevolu ieiăsarciniiăşiălehuziei 
    1.1ă 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 rii tehnice a 
cabinetuluiămedicalăînăcadrulăc ruiaăîşiădesf şoar ăactivitateaămediculădeăspecialitate.ăAsisten aămedical ădeă
urgen ă seă refer ă laă cazurileă deă codă roşu,ă codă galbenă şiă codă verdeă prev zuteă înă anexaă nr.ă 9ă laă Ordinulă
ministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăministruluiăinternelorăşiăreformeiăadministrativeănr.ă2021/691/2008ăpentruă
aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă aleă titluluiă IVă "Sistemulă na ională deă asisten ă medical ă deă



urgen ă şiă deă primă ajutoră calificat"ă dină Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăcareămediculădeăspecialitateăacord ăprimulăajutorăşiădac ăesteă
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 anexaă nr.ă 9ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă
publiceă şiă ală ministruluiă interneloră şiă reformeiă administrativeă nr.ă 2021/691/2008,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 

    NOT :ă Consulta iaă includeă toateă serviciileă medicaleă necesare,ă înă limitaă competen eiă mediculuiă deă
specialitateă acordateă pentruă rezolvareaă situa ieiă careă puneă înă pericolă via aă pacientuluiă şi/sauă biletă deă
trimitereăpentruăinternareăînăspitalăpentruăcazurileăcareădep şescăposibilit ileădeărezolvareăînăambulatoriulă
de specialitate. 

    1.1.1:ă Seă acord ă oă singur ă consulta ieă peră persoan ă pentruă fiecareă situa ieă deă urgen ă constatat ,ă
pentru care s-a asigurat primulăajutorăsauăcareăaăfostărezolvat ălaănivelulăcabinetuluiămedical. 

    1.1.2.ăServiciileămedicaleăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical ăpermităprezentareaădirectă
la medicul de specialitate din ambulatoriu. 

    1.2 Depistarea bolilor cu poten ială endemo-epidemic - include,ă dup ă caz,ă examenă clinic,ă diagnostică
prezumtiv,ătrimitereaălaăspitaleleădeăspecialitateăpentruăconfirmareăşiătratament.ăBolileăcuăpoten ialăendemo-
epidemicăsuntăceleăprev zuteălaăpunctulăIIădinăanexaălaăHot râreaăGuvernuluiănr.ă1186/2000. 

    1.2.1:ă Seă acord ă oă singur ă consulta ieă peră persoan ă pentruă fiecareă boal ă cuă poten ială endemoă - 
epidemicăsuspicionat ăşiăconfirmat . 

    1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
    1.3ă Consulta iiă pentruă supraveghereaă evolu ieiă sarciniiă şiă lehuzieiă - oă consulta ieă pentruă fiecareă

trimestruădeăsarcin ăşiăoăconsulta ieăînăprimulătrimestruădeălaănaştere. 
    1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea directălaămediculădeăspecialitateăobstetric ăginecologieă

din ambulatoriu. 
    2.ă Persoaneleă careă beneficiaz ă deă pachetulă minimală deă serviciiă medicale,ă suport ă integrală costurileă

pentruăinvestiga iileăparacliniceărecomandateăşiătratamentulăprescrisădeămedicii de specialitate. 
 
    B.ăPACHETULăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăACORDATEăÎNăASISTEN AăMEDICAL ăAMBULATORIEăDEăSPECIALITATEă

PENTRUăSPECIALIT ILEăCLINICE 
    1.ă Pachetulă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă pentruă specialit ileă cliniceă

cuprindeăurm toareleătipuriădeăserviciiămedicale: 
    1.1. servicii medicale - consulta iiăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical , 
    1.2. servicii medicale curative - consulta iiă pentruă afec iuniă acute,ă subacuteă şiă acutiz riă aleă

bolilor cronice 
    1.3. servicii medicale curative - consulta iiăpentruăafec iuniăcronice 
    1.4.ădepistareaădeăboliăcuăpoten ialăendemo-epidemic 
    1.5.ăserviciiădeăplanificareăfamilial  
    1.6.ăserviciiădiagnosticeăşiăterapeutice 
    1.7.ăserviciiădeăs n tateăconexeăactului medical 
    1.8.ăServiciiădeăsupraveghereăaăsarciniiăşiălehuziei 
 
    1.1ăServiciiămedicaleăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical  
    asisten ămedical ădeăurgen ă- anamnez ,ăexamenăclinicăşiătratamentă- seăacord ăînălimitaăcompeten eiă

şiă aă dot riiă tehniceă aă cabinetuluiă medicală înă cadrulă c ruiaă îşiă desf şoar ă activitateaă mediculă deă
specialitate.ă Asisten aă medical ă deă urgen ă seă refer ă laă cazurileă deă codă roşu,ă codă galbenă şiă codă verdeă
prev zuteăînăanexaănr.ă9ălaăOrdinulăministruluiă s n t iiăpubliceăşiăală ministruluiăinternelorăşiăreformeiă
administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul 
na ionalădeăasisten ămedical ădeăurgen ăşiădeăprimăajutorăcalificat"ădinăLegea nr. 95/2006 privind reforma 
înădomeniulăs n t ii,ăpentruăcareămediculădeăspecialitateăacord ăprimulăajutorăşiădac ăesteăcazul,ăasigur ă
trimitereaăpacientuluiăc treăstructurileădeăurgen ăspecializateăsauăsolicit ăserviciileădeăambulan , precum 
şiă laă cazurileă deă codă verdeă prev zuteă înă anexaă nr.ă 9ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală
ministruluiă interneloră şiă reformeiă administrativeă nr.ă 2021/691/2008,ă ceă potă fiă rezolvateă laă nivelulă
cabinetului medical. 

    1.1.1ăSeădeconteaz ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăpentruăfiecareăsitua ieădeăurgen ăconstatat ,ă
pentru care s-aăacordatăprimulăajutorăsauăcareăaăfostărezolvat ălaănivelulăcabinetuluiămedical,ăcuăexcep iaă
copiilor 0-18ăaniăpentruăcareăseădeconteaz ămaximumă2ăconsulta ii. 

    Medica iaă pentruă cazurileă deă urgen ă seă asigur ă dină trusaă medical ă deă urgen ,ă organizat ă conformă
legii.ăPentruăcopiiiăcuăvârstaăcuprins ăîntreă0ă- 16ăani,ăcareăseăprezint ăînăregimădeăurgen ălaămediciiădină
specialit ileăclinice,ăaceştiaăpotăeliberaăprescrip iiămedicaleăpentruăoăperioad ădeă3ăzile. 

    Cazurileă deă urgen ă medico-chirurgical ă careă seă trimită c treă structurileă deă urgen ă specializate,ă
inclusivăceleăpentruăcareăseăsolicit ăserviciileădeăambulan ,ăsuntăconsemnateăcaă"urgen "ădeăc treămedicul 
deă specialitateă înă documenteleă deă eviden ă deă laă nivelulă cabinetului,ă inclusivă medica iaă şiă procedurileă
medicaleăadministrateălaănivelulăcabinetului,ădup ăcaz. 

    1.1.2.ăServiciileămedicaleăpentruăsitua iileădeăurgen ămedico-chirurgical ăpermităprezentarea direct 
la medicul de specialitate din ambulatoriu. 

 
    1.2ăConsulta iaămedical ădeăspecialitateăpentruăafec iuniăacuteăşiăsubacuteăprecumăşiăacutiz riăaleă

bolilor cronice, cuprinde: 
    - anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialit iiă respective,ă stabilireaă

protocoluluiă deă explor riă şi/sauă interpretareaă integrativ ă aă explor riloră şiă aă analizeloră deă laboratoră



disponibileă efectuateă laă solicitareaă mediculuiă deă familieă şi/sauă aă mediculuiă deă specialitate,ă înă vedereaă
stabilirii diagnosticului; 

    - uneleămanevreăspecificeăpeăcareămediculăleăconsider ănecesare; 
    - stabilireaăconduiteiăterapeuticeăşi/sauăprescriereaătratamentuluiămedicalăşiăigieno-dietetic, precum 

şiăinstruireaăînăleg tur ăcuăm surileăterapeuticeăşiăprofilactice; 
    - recomandareăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ădup ăcaz; 
    - recomandareăpentruădispozitiveămedicale,ădup ăcaz; 
    - biletădeăinternare,ădup ăcaz; 
    - biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit i,ădup ăcaz; 
    - bilet de trimitere pentru investiga iiăparaclinice,ădup ăcaz; 
    - eliberareădeăconcediuămedical,ădup ăcaz. 
    1.2.1:ă Pentruă acelaşiă episodă deă boal ă acut /subacut /acutiz riă aleă boliloră cronice,ă peă ună biletă deă

trimitere,ă seă deconteaz ă maximumă 3ă consulta iiă peă asigurat,ă într-un interval de maxim 60 de zile 
calendaristiceă deă laă dataă acord riiă primeiă consulta ii,ă necesareă pentruă stabilireaă diagnosticului,ă aă
tratamentuluiă şiă aă evolu ieiă cazului,ă indiferentă deă codulă deă diagnostică stabilită deă c treă mediculă deă
specialitateădinăspecialit ileăclinice. 

    1.2.2:ăConsulta iaămedical ădeăspecialitateăseăacord ăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereădeălaămediculădeă
familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de 
trimitereăini ialăeliberatădeămediculădeăfamilieăşiănumaiăînăcondi iileăînăcareămediculătrimi torăseăafl ăînă
rela ieă contractual ă - contractă sauă conven ieă - cuă casaă deă asigur riă deă s n tate.ă Facă excep ieă deă laă
prevederileă anterioareă consulta iileă pentruă afec iunileă stabiliteă înă anexaă nr. 13, care permit prezentarea 
direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 

    1.2.3:ăPrezentareaăpacientuluiălaămediculădeăspecialitateălaăsolicitareaăacestuia,ăpentruăaădouaăşiăaă
treiaăconsulta ieăînăvedereaăstabiliriiădiagnosticuluiăşi/sauătratamentului,ăseăfaceădirect,ăf r ăaltăbiletădeă
trimitere. 

    1.2.4:ăPentruăasigura iiăcuădiagnosticădejaăconfirmatălaăexternareaădinăspital,ăseădeconteaz ămaximumă
dou ăconsulta iiăpentru: 

    - urm rireaăevolu ieiăsubătratamentulăstabilităînăcursulăintern rii 
    - efectuarea unor manevre terapeutice 
    - dup ăoăinterven ieăchirurgical ăsauăortopedic ,ăpentruăexamenulăpl gii,ăscoatereaăfirelor,ăscoatereaă

ghipsului. 
    1.2.4.1:ă Mediculă deă specialitateă areă obliga iaă deă aă informaă mediculă deă familie,ă prină scrisoare 

medical ,ădespreăplanulăterapeuticăstabilităini ialăprecumăşiăoriceămodificareăaăacestuia,ălaămomentulăînăcareă
aceasta a survenit. 

    1.2.4.2:ăPentruăsitua iileăprev zuteălaăpunctulă1.2.4ănuăesteănecesarăbiletădeătrimitere. 
 
    1.3ăConsulta iaămedical  deăspecialitateăpentruăafec iuniăcronice,ăcuprinde: 
    - anamneza,ă examenulă clinică general,ă examenulă clinică specifică specialit iiă respective,ă stabilireaă

protocoluluiă deă explor riă şi/sauă interpretareaă integrativ ă aă explor riloră şiă aă analizeloră deă laborator 
disponibileă efectuateă laă solicitareaă mediculuiă deă familieă şi/sauă aă mediculuiă deă specialitate,ă înă vedereaă
stabilirii diagnosticului; 

    - uneleămanevreăspecificeăpeăcareămediculăleăconsider ănecesare; 
    - stabilireaăconduiteiăterapeuticeăşi/sauăprescriereaătratamentuluiămedicalăşiăigieno-dietetic, precum 

şiăinstruireaăînăleg tur ăcuăm surileăterapeuticeăşiăprofilactice; 
    - recomandareăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ădup ăcaz; 
    - recomandareăpentruădispozitiveămedicale,ădup ăcaz; 
    - evaluareă clinic ă şiă paraclinic ,ă prescriereaă tratamentuluiă şiă urm rireaă evolu ieiă bolnaviloră cuă

afec iuniăcronice,ăînălimitaăcompeten elor,ătrimestrialăsau,ădup ăcaz,ălunar,ăconformăprevederilorălegaleăînă
vigoare. 

    - biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit i/internare,ădup ăcaz. 
    - eliberareădeăconcediuămedical,ădup ăcaz. 
    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 tratateă în cadrulă aceleiaşiă
specialit i,ăseădeconteaz ăpeăunăbiletădeătrimitereămaximumă4ăconsulta ii/trimestru/asigurat,ădarănuămaiămultă
deă2ăconsulta iiăpeălun . 

    1.3.2:ăConsulta iaămedical ădeăspecialitateăseăacord ăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereădeălaămedicul de 
familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de 
trimitereăini ialăeliberatădeămediculădeăfamilieăşiănumaiăînăcondi iileăînăcareămediculătrimi torăseăafl ăînă
rela ieă contractual ă - contract sau conven ieă - cuă casaă deă asigur riă deă s n tate.ă Facă excep ieă deă laă
prevederileă anterioareă consulta iileă pentruă afec iunileă stabiliteă înă anexaă nr.ă 13ă careă permită prezentareaă
direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 

    1.3.3: Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a 
treiaăşiăaăpatraăconsulta ieăînăcadrulăunuiătrimestru,ăseăfaceădirect,ăf r ăaltăbiletădeătrimitere. 

    1.3.4:ăPentruăasigura iiăcuădiagnosticădejaăconfirmatălaăexternareaădinăspital,ăse acord ămaximumădou ă
consulta iiăpentru: 

    - urm rireaăevolu ieiăsubătratamentulăstabilităînăcursulăintern rii 
    - efectuarea unor manevre terapeutice 
    - dup ăoăinterven ieăchirurgical ăsauăortopedic ,ăpentruăexamenulăpl gii,ăscoatereaăfirelor,ăscoaterea 

ghipsului. 



    1.3.4.1:ă Mediculă deă specialitateă areă obliga iaă deă aă informaă mediculă deă familie,ă prină scrisoareă
medical ,ădespreăplanulăterapeuticăstabilităini ialăprecumăşiăoriceămodificareăaăacestuia,ălaămomentulăînăcareă
aceasta a survenit. 

    1.3.4.2:ăPentruăsitua iileădeălaă1.3.4ănuăesteănecesarăbiletădeătrimitere. 
    1.3.5:ăPentruăasigura iiăcareăauăbiletădeătrimitereădeălaămediculădeăfamilieă- consulta ieămanagementă

de caz, - în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA,ădislipidemieăşiădiabetă
zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astmăbronşicăşiăBPOC,ăalăboliiăcroniceădeărinichi,ămediculădeă
specialitateăacord ăconsulta ieăşiăefectueaz ăînăcabinetăproceduriăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiămedicaleă
de baz ăpentruăspecialit ileăclinice/recomand ăinvestiga iiăparacliniceăsuplimentareăfa ădeăceleărecomandateă
deă mediculă deă familie.ă Înă biletulă deă trimitereă pentruă investiga iiă paracliniceă suplimentareă recomandateă deă
mediculă deă specialitate,ă dintreă celeă prev zuteă înă pachetulă deă serviciiă medicaleă deă baz ,ă seă eviden iaz ă
"managementădeăcaz".ăSeădeconteaz ămaximumă2ăconsulta ii/semestruădac ăînăbiletulădeătrimitereăesteăeviden iată
"management de caz" pentru evaluarea bolilor cronice confirmate. 

 
    1.4 Depistareaădeăboliăcuăpoten ialăendemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea 

laă spitaleleă deă specialitateă pentruă confirmareă şiă tratament.ă Bolileă cuă poten ială endemoepidemică suntă celeă
prev zuteălaăpunctulăIIădinăanexaălaăH.G. nr. 1186/2000. 

    1.4.1:ăSeădeconteaz ăoăsingur ăconsulta ieăperăpersoan ăasigurat ăpentruăfiecareăboal ăcuăpoten ială
endemo-epidemicăsuspicionat ăşiăconfirmat . 

    1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu 
 
    1.5ăConsulta iiăpentruăacordareaăserviciilorădeăplanificareăfamilial : 
    a)ăconsiliereaăfemeiiăprivindăplanificareaăfamilial ; 
    b)ăindicareaăuneiămetodeăcontraceptiveălaăpersoaneleăf r ărisc. 
    c)ăevaluareaăşiămonitorizareaăstatusului genito-mamar; 
    d)ătratamentulăcomplica iilor. 
    1.5.1:ă Consulta iaă poateă cuprinde,ă dup ă caz,ă numaiă serviciulă prev zută laă literaă a)ă sauă serviciileă

prev zuteălaălitereleăa),ăb),ăc)ăşiăd)ăşiăseădeconteaz ăpatruăconsulta iiăpeăanăcalendaristic, pe asigurat. 
    1.5.2:ă Serviciileă deă planificareă familial ă permită prezentareaă directă laă mediculă deă specialitateă dină

ambulatoriu. 
 
    1.6ăServiciiădiagnosticeăşiăterapeutice 
    1.6.1 Interpretarea ecografiei generale - abdomenăşiăpelvisă- şiăEKG-ului standard ce pot fi furnizate 

laădistan ăprinăsistemeădeătelemedicin ărural ădezvoltateădeăMinisterulăS n t ii,ăînăvedereaăacord rii,ănuă
necesit ăbiletădeătrimitere. 

    1.6.2ă Procedurileă diagnosticeă şiă terapeutice,ă punctajulă aferentă şiă specialit ileă careă pot efectua 
serviciul în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos: 

*T* 
*Font 9* 
┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 
│Nr.ă│ăăDenumireăprocedur ădiagnostic /terapeutic /ăăă│ăăSpecialit iăcliniceăcareăpotăăă│ 
│crt.│ăăăăăăăăăăăătratamente/terapiiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăefectuaăserviciulărespectivăăăă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│A.ăProceduriădiagnosticeăsimple:ăpunctajă10ăpuncteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│biomicroscopia;ăgonioscopia;ăoftalmoscopia*)ăăăă│oftalmologie,ăneurologieăşiăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă                               │neurologieăpediatric ănumaiăpentru│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmoscopie*)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│2.ăă│biometrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│3.ăă│explorareaăcâmpuluiăvizuală(perimetrieăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│computerizat )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăă         │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│4.ăă│recoltareăpentruătestăBabeş-Papanicolauăăăăăăăăă│obstetric - ginecologieăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│5.ăă│EKGăstandardăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cardiologie,ămedicin ăintern ,ăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrieăşiăgerontologieăăăăăăăăă│ 
│6.ăă│peak-flowmetrie                                 │alergologieăşiăimunologieăclinic ,│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pneumologie,ămedicin ăintern ăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│7.ăă│spirometrieăăăăăăăăăăăă                         │alergologieăşiăimunologieăclinic ,│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pneumologie,ămedicin ăintern ,ăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrieăşiăgerontologie,ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă                                          │pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│8.ăă│pulsoximetrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicin ăintern ,ăgeriatrieăşiă   │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│gerontologie,ăcardiologie,ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pneumologie,ăpediatrieăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│9.ăă│testeăcutanateă(prickăsauăidr)ăcuăseturiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│standardădeăalergeniă(maximumă8ătesteăinclusivăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



│ăăăă│materialulăpozitivăşiănegativ)ăăăăăăăăăăăăăăăă  │alergologieăşiăimunologieăclinic ă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│10.ă│testeădeăprovocareănazal ,ăocular ,ăbronşic ăăăă│alergologieăşiăimunologieăclinic ă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│11.ă│testeăcutanateăcuăagen iăfiziciăăăăăăăăăăăăăăăăă│alergologieăşiăimunologieăclinic ă│ 
│ăăăă│(maximumă4ăteste)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│12.ă│testălaăserăautologăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alergologieăşiăimunologieăclinic ă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│13.ă│testareăcutanat ălaăanesteziceălocaleăăăăăăăăăăă│alergologieăşiăimunologieăclinic ,│ 
│    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrieăşiăgerontologieăăăăăăăăă│ 
│14.ă│testareăcutanat ăalergologic ăpatchă(alergiaădeă│alergologieăşiăimunologieăclinic ă│ 
│ăăăă│contact)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│15.ă│examinareăcuălampaăwoodăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dermatovenerologieăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│16.ă│determinareaăindiceluiădeăpresiuneăglezn /bra ,ă│chirurgie,ăreumatologie,ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│respectivădeget/bra ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ,│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             │diabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│metabolice,ămedicin ăintern ,ăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrieăşiăgerontologieăăăăăăăăă│ 
│17.ă│m surareaăfor eiămusculareăcuădinamometrulăăăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ,│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrieăşiăgerontologieăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│18.ă│testeădeăsensibilitateă(testulăfilamentului,ăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ,│ 
│ăăăă│testulădiapazonului,ătestulăsensibilit iiăăăăăă│diabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliăă│ 
│ăăăă│caloriceăşiătestulăsensibilit iiăăăăăăăăăăăăăăă│metabolice,ămedicin ăintern ,ăăăăă│ 
│ăăăă│discriminatorii)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrieăşiăgerontologieăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│19.ă│testeăcliniceă(EDS,ăscorămiastenic,ăUPDRS,ăMMSE,│neurologie,ăneurologieăpediatric ,│ 
│ăăăă│Reisberg)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│psihiatrie,ăgeriatrieăşiăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│gerontologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│20.ă│recoltareămaterialăbiopticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dermatovenerologieăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│B.ăProceduriădiagnosticeădeăcomplexitateămedie:ăpunctajă20ăpuncteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│determinareaărefrac ieiă(skiascopie,ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│refractometrie,ăautorefractometrie),ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│astigmometrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│2.ăă│tonometrie;ăpahimetrieăcorneean ăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│3.ăă│explorareaăfunc ieiăbinoculareă(testăworth,ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă                   │ 
│ăăăă│maddox,ăsinoptofor),ăexamenăpentruădiplopieăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│4.ăă│foniatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│5.ăă│audiograma*)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│*)ăincludeăaudiometrieătonal ăliminar ăşi/sauăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│vocal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│6.ăă│examinareaăORLăcuămijloaceăopticeă(fibroscop,ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│microscop)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│7.ăă│dermatoscopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dermatovenerologieăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│8.ăă│electrocardiografieăcontinu ă(24ădeăore,ăholter)│cardiologie,ămedicin  intern ăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│9.ăă│tensiuneăarterial ăcontinu ă(holterăTA)ăăăăăăăăă│cardiologie,ămedicin ăintern ăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│10.ă│EKGădeăefortălaăpersoaneleăf r ăriscăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│cardiovascularăînaltăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cardiologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│11.ă│EEGăstandardăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│12.ă│spirogram ă+ătestăfarmacodinamicăbronhomotorăăăă│alergologieăşiăimunologieăclinic ,│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pneumologie,ămedicin ăintern ,ăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrieăşiăgerontologieăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│13.ă│osteodensitometrieăsegmentar ăcuăultrasuneteăăăă│endocrinologie,ăreumatologie,ăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrieăşiăgerontologieăă       │ 



├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│C.ăProceduriădiagnosticeăcomplexe:ăpunctajă40ăpuncteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│examenăelectroneuromiograficăcuăacăăăăăăăăăăăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│2.ăă│determinareaăpoten ialelorăevocateă(vizuale,ăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ,│ 
│ăăăă│auditive,ăsomatoestezice)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologie,ăORLăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│3.ăă│examenăelectroencefalograficăcuăprobeădeăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│stimulareăşi/sauămappingăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│4.ăă│examenădopplerăvaseăextracranieneăsegmentăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│cervicală(echotomograficăşiăduplex)ăăăăăăăăăăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│5.ăă│examenădopplerătranscranianăalăvaselorăcerebrale│neurologie,ăneurologieăpediatric ă│ 
│ăăăă│şiătehniciăderivateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│gastroenterologie,ăalteăăăăăăăăăăă│ 
│6.ăă│endoscopieădigestiv ăsuperioar ă(esofag,ăstomac,│specialit iăcliniceăpentruăcareăă│ 
│ăăăă│duoden)ăcuăsauăf r ăbiopsie,ădup ăcazăăăăăăăăăăă│mediciiătrebuieăs ăfac ădovadaăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│de ineriiăcompeten ei/atestatuluiă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăstudiiăcomplementareăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│7.ăă│endoscopieădigestiv ăinferioar  (rect,ăsigmoid,ă│gastroenterologie,ăalteăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│colon)ăcuăsauăf r ăbiopsie,ădup ăcazăăăăăăăăăăăă│specialit iăcliniceăpentruăcareăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediciiătrebuieăs ăfac ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă                                  │dovadaăde ineriiăcompeten ei/ăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│atestatuluiădeăstudiiăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│complementareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│8.  │colposcopiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│obstetric -ginecologieăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│9.ăă│monitorizareăhemodinamic ăprinămetodaăăăăăăăăăăă│cardiologie,ămedicin ăintern ,ăăăă│ 
│ăăăă│bioimpedan eiătoraciceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nefrologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│D.ăProceduriăterapeutice/tratamenteăchirurgicaleăsimple:ăpunctajă15ăpuncteăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│extrac ieădeăcorpiăstr iniă- conjunctiv ,ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│cornee,ăscler ,ăsegmentăanteriorăăăăă           │oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│2.ăă│inciziaăglandeiălacrimaleăşiăsaculuiălacrimalăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│3.ăă│tratamentulăchirurgicalăalăpingueculeiăăăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│4.ăă│tratamentulăchirurgicalăalăpterigionuluiăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│5.ăă│suturaăuneiăpl giădeăpleoap ,ăconjunctiv ăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăă      │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│6.ăă│injectareăsubconjunctival ,ăretrobulbar ădeăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│medicamenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│7.ăă│criocoagulareaă(crioaplica ia)ăconjunctival ăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│8.ăă│cauterizareaăconjunctivei,ăcorneei,ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ectropionuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│9.ăă│tamponamentăposteriorăşi/sauăanteriorăORLăăăăăăă│ORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│10.ă│extrac ieăcorpiăstr ini:ăcoductăauditivăextern,ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│nas,ăfaringeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│11.ă│aspira iaăşiălavajulăsinusuluiănazalăprinăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│punc ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│12.ă│tratamentăchirurgicalăalătraumatismelorăORLăăăăă│ORLăăăăăăăăăăăăăă                 │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│13.ă│oprireaăhemoragieiănazaleăprinăcrioterapie,ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│cauterizareăsauădiatermieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│14.ă│terapiaăchirurgical ăaăafec iunilorămamareăăăăăă│obstetric -ginecologie,ăchirurgieă│ 
│ăăăă│superficialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                │general ,ăchirurgieăplastic ăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│estetic ăşiămicrochirurgieăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│reconstructiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 



│15.ă│inser iaădispozitivuluiăintrauterinăăăăăăăăăăăăă│obstetric -ginecologieăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│16. │fotocoagulareaăcuălaserăaăleziunilorăcutanateăăă│dermatovenerologieăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│17.ă│crioterapiaăînăleziuniăcutanateăăăăăăăăăăăăăăăăă│dermatovenerologieăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│18.ă│tratamentulăchirurgicalăalăleziunilorăcutanateă-│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│pl giăt iateăsuperficial,ăîn epateăsuperficial,ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│necrozeăcutanate,ăescare,ădehiscen eăpl giăăăăăă│ăăăăăă                            │ 
│ăăăă│(anestezie,ăexcizie,ăsutur ăinclusivăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│îndep rtareaăfirelor,ăpansament)ăăăăăăăăăăăăăăăă│dermatovenerologie,ăchirurgieăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│19.ă│terapiaăchirurgical ăaăarsurilorătermiceăŢă10%ăă│dermatovenerologie,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│general ,ăchirurgieăplastic ăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                           │estetic ăşiămicrochirurgieăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│reconstructiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│20.ă│terapiaăchirurgical ăaădeger turilorădeăgradăIăă│dermatovenerologie,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│şiăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│general ,ăchirurgieăplastic ăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│estetic ăşiămicrochirurgieăăă     │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│reconstructiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│21.ă│terapiaăchirurgical ăaăleziunilorăexterneăprinăă│dermatovenerologie,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│agen iăchimiciăŢă10%ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│general ,ăchirurgieăplastic ăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│estetic ăşiămicrochirurgieăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │reconstructiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│22.ă│terapiaăchirurgical ăaăpanari iuluiă(eritematos,│dermatovenerologie,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│flictenular,ăperiunghial,ăsubunghial,ăantracoid,│general ,ăchirurgieăplastic ăăăăăă│ 
│ăăăă│pulpar)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│estetic ăşiămicrochirurgieăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│reconstructiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│23.ă│terapiaăchirurgical ăaătumorilorămici,ăăăăăăăăăă│dermatovenerologie,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│chisturilorădermoideăsebacee,ălipoamelorăăăăăăăă│general ,ăchirurgieăplastic ăăăăăă│ 
│ăăăă│neinfectateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│estetic ăşiămicrochirurgieăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│reconstructiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│24.ă│terapiaăchirurgical ăaăfurunculului,ăăăăăăăăăăăă│dermatovenerologie,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│furuncululuiăantracoid,ăfurunculozeiăăăăăăăăăăăă│general ,ăchirurgieăplastic ăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│estetic ăşiămicrochirurgieăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│reconstructiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│25.ă│terapiaăchirurgical ăaăabcesuluiă(deăp r iămoi,ă│dermatovenerologie,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│perianal,ăpilonidal)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│general ,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│26.ă│terapiaăchirurgical ăaăpanari iuluiăosos,ăăăăăăă│chirurgieăgeneral ,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│articular,ătenosinovalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│plastic ăestetic ăşiăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│microchirurgieăreconstructiv ,ăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ortopedieăşiătraumatologie,ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ortopedieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│27.ă│terapiaăchirurgical ăaăhidrosadeniteiăăăăăăăăăăă│chirurgieăgeneral ,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│plastic ăestetic ăşiăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│microchirurgieăreconstructiv ăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│28.ă│terapiaăchirurgical ăaăedemuluiădurăşiăseromului│chirurgieăgeneral ,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│posttraumaticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │plastic ăestetic ăşiăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│microchirurgieăreconstructiv ăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│29.ă│terapiaăchirurgical ăa flebopatiilorăvaricoaseăă│chirurgieăgeneral ,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│superficiale;ăruptur ăpachetăvaricosăăăăăăăăăăăă│vascular ,ăchirurgieăplastic ăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│estetic ăşiămicrochirurgieăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă                                           │reconstructiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│30.ă│terapiaăchirurgical ăaăgranulomuluiăombilicalăăă│chirurgieăgeneral ,ăchirurgieă    │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│plastic ăestetic ăşiăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│microchirurgieăreconstructiv ăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│31.ă│terapiaăchirurgical ăaăsupura iilorăăăăăăăăăăăăă│chirurgieăgeneral ,ăchirurgieăăăăă│ 
│ăăăă│postoperatoriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│plastic ăestetic ăşiăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │microchirurgieăreconstructiv ăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 



│32.ă│tratamentulăpl gilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│chirurgieăgeneral ă+ătoateăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                    │specialit iăchirurgicaleăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│33.ă│terapiaăchirurgical ăaăfimozeiă(decalotarea,ăăăă│urologie,ăchirurgieăpediatric ,ăăă│ 
│ăăăă│debridarea)                                     │chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│34.ă│tratamentăpostoperatorăalăpl gilorăabdominale,ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│alăinterven iilorăchirurgicaleădup ăcezarian ,ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│sarcin ăextrauterin ăoperat ,ăhisterectomie,ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│endometrioz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│obstetric - ginecologieăăăăăăăăăăă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│E.ăProceduriăterapeutice/tratamenteăchirurgicaleăcomplexeă- punctajă25ăpuncteăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│tratamentulăchirurgicalăalăunorăafec iuniăaleăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│anexelorăglobuluiăoculară(şalazion,ătumoriăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│benigneăcareănuănecesit ăplastiiăîntinse,ăchistă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│conjunctival,ăchistăalăpleoapei,ăorjelet,ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│flegmon,ăabces,ăxantelasme)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│2.ăă│tratamentăcuălaserăalăpoluluiăanterior,ăpoluluiă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│posteriorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│3.ăă│tratamentăchirurgicalăORLăcolec ie:ăsept,ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│flegmonăperiamigdalian,ăfurunculăc iăaerieneăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ 
│ăăăă│externe/conductăauditivăextern,ăfurunculăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│vestibulănazal,ăothematomăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│4.ăă│extragereăfibroscopic ădeăcorpiăstr iniădinăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│c ileărespiratoriiăsuperioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│5.ăă│manevreădeămic ăchirurgieăpentruăabcesăşi/sauăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│chistăvaginalăsauăbartholinăcuămarsupializare,ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│polipi,ăvegeta iiăvulv ,ăvagin,ăcolăăăăăăăăăăăăă│obstetric - ginecologieăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│6.ăă│cauterizareădeăcolăuterinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│obstetric - ginecologieăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│7.ăă│diatermocoagulareaăcoluluiăuterinăăăăăăăăăăăăăăă│obstetric - ginecologieăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│8.ăă│electrochirurgia/electrocauterizareaătumorilorăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│cutanate/leziuneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dermatovenerologie,ăchirurgieăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│9.ăă│terapiaăchirurgical ăcomplex ăaăpanari iuluiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│osos,ăarticular,ătenosinovalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│chirurgieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│10.ă│terapiaăchirurgical ăaăflegmoanelorăăăăăăăăăăăăă│chirurgieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│11.ă│terapiaăchirurgical ăaăhematomuluiăăăăăăăăăăăăăă│chirurgieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│12.ă│dilata iaăstricturiiăuretraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│urologie,ăchirurgieăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│13.ă│criocoagulareaă(crioaplica ia)ătransscleral ăăăă│oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple - punctajă7ăpuncteăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│aerosoli/şedin ă(maximă3ăşedin e)ăăăăăăăăăăăăăă│alergologieăşiăimunologieăclinic ,│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pneumologie,ăpediatrie,ăORLăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│2.ăă│toaletaăauricular ăunilaterală(2ăproceduri)ăăăăă│ORL                               │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│3.ăă│administrareătratamentăprinăinjectareaăp r iloră│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│moiă(intramuscular,ăintradermicăşiăsubcutanat)ăă│toateăspecialit ileăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│G.ăProceduriăterapeutice/tratamenteămedicaleădeăcomplexitateămedieă- punctajă11ăpuncteăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│fotochimioterapieă(uva)ăcuăoxoralenălocal ăsauăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│general /şedin ă(maximă4ăşedin e)ăăăăăăăăăăăăăă│dermatovenerologieăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│2.ăă│fotochimioterapieă(uvbăcuăspectruăîngust)/ăăăăăă│dermatovenerologieăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│şedin ă(maximă4ăşedin e)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ 
│3.ăă│mezoterapiaă- injectareăterapeutic ăăăăăăăăăăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ,│ 
│ăăăă│paravertebral ăşiăperiartricular ăăăăăăăăăăăăăăă│dermatovenerologie,ăreumatologie,ă│ 



│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrie şiăgerontologieăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│4.ăă│probeădeărepozi ionareăvestibular ăăăăăăăăăăăăăă│ORL,ăneurologie,ăneurologieăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │pediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│5.ăă│imunoterapieăspecific ăcuăvaccinuriăalergeniceăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│standardizateăăăăăăăăăăă                        │alergologieăşiăimunologieăclinic ă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│6.ăă│administrareătratamentăprinăpunc ieăintravenoas │toateăspecialit ileăăăăăăăăăăăăăă│ 
│7.ăă│Infiltra iiănervoaseăregionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăă│anestezieăşiăterapieăintensiv ,ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oftalmologie,ăORL,ăchirurgieăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│general ,ăortopedieăşiăăăăăăăăăă  │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│traumatologie,ăortopedieăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pediatric ,ăobstetric -           │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ginecologie,ăchirurgieăplastic ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│estetic ăşiămicrochirurgieăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│reconstructiv ,ăneurochirurgie,ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │chirurgieăcardiovascular ăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│8.ăă│Instalareădispozitivădeăadministrareăaăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│analgezieiăcontrolateădeăpacientăăăăăăăăăăăăăăăă│anestezieăşiăterapieăintensiv ăăăă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│H.ăProceduriăterapeutice/tratamenteămedicaleăcomplexeă- punctajă14ăpuncteăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│punc iiăşiăinfiltra iiăintraarticulareăăăăăăăăăă│ortopedieăşiătraumatologie,ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ortopedieăpediatric ,ăreumatologie│ 
│ă   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│geriatrieăşiăgerontologieăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│2.ăă│instila iaăuterotubar ăterapeutic ăăăăăăăăăăăăăă│obstetric - ginecologieăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│3.ăă│blocajeăchimiceăpentruăspasticitateă(toxin ăăăăă│ortopedieăşiătraumatologie,ăăăăăăă│ 
│ăăăă│botulinic )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ortopedieăpediatric ,ăreumatologie│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│neurologie,ăneurologieăpediatric ă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│I.ăTratamenteăortopediceămedicaleă- punctajă20ăpuncteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│tratamentulăortopedicăalăluxa iei,ăentorseiăsauă│ortopedieăşiătraumatologie,ăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturiiăantebra ului,ăpumnului,ăgleznei,ăăăăăă│ortopedieăpediatric ,ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│oaselorăcarpiene,ămetacarpiene,ătarsiene,ăăăăăăă│chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│metatarsiene,ăfalangeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│2.ăă│tratamentulăortopedicăalăentorseiăsauăluxa ieiăă│ortopedieăşiătraumatologie,ăăăăăăă│ 
│ăăăă│patelei,ăum rului;ădisjunc ieăacromioclavicular │ortopedieăpediatric ,ăăăăăă       │ 
│ăăăă│fracturiiăgambei,ăcoastelor,ăclaviculei,ăăăăăăăă│chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│humerusului,ăscapulei;ărupturiiătendoanelorămari│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│(achilian,ăbicipital,ăcvadricipital);ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă                        │ 
│ăăăă│instabilitateăacut ădeăgenunchi;ăruptur ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│muscular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│3.ăă│tratamentulăortopedicăalăfracturiiăfemurului;ăăă│ortopedieăşiătraumatologie,ăăăăăăă│ 
│ăăăă│luxa iei,ăentorseiădeăgenunchi,ăfracturiiădeăăăă│ortopedieăpediatric ,ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│gamb ăcuăaparatăcruropedios;ătratamentulăăăăăăăă│chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│scoliozei,ăcifozei,ăspondilolistezisului,ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│rupturiiămusculareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│4.ăă│tratamentăînădisplaziaăluxant ăaăşolduluiăînăăăă│ortopedieăşiătraumatologie,ăăăăăăă│ 
│ăăăă│primeleă6ăluniădeăvia ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ortopedieăpediatric ,ăăăăăăăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│5.ăă│tratamentulăpicioruluiăstrâmbăcongenitalăînăăăăă│ortopedieăşiătraumatologie,ăăăăăăă│ 
│ăăăă│primeleă3ăluniădeăvia ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ortopedieăpediatric ,ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│6.ăă│tratamentulălaăcopiiăcuăgenuăvalgum,ăgenuăvarum,│ortopedieăşiătraumatologie,ăăăăăăă│ 
│ăăăă│piciorăplatăvalgăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ortopedieăpediatric ,ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 │chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│J.ăTerapiiăpsihiatriceă- punctajă30ăpuncteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│consiliereăpsihiatric ănespecific ăindividual ăă│psihiatrieăşiăpsihiatrieăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│şiăfamilial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│2.ăă│psihoterapieădeăgrupă(psihoze,ătulbur riăobsesiv│psihiatrieăşiăpsihiatrieăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│-compulsive,ătulbur riăfobice,ătulbur riădeăăăăă│pediatric ăăăăăăăăăăăă            │ 
│ăăăă│anxietate,ădistimii,ăadic ii)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│3.ăă│psihoterapieăindividual ă(psihoze,ătulbur riăăăă│psihiatrieăşiăpsihiatrieăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│obsesiv-compulsive,ătulbur riăfobice,ătulbur riă│pediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│deăanxietate,ădistimii,ăadic ii,ătulbur riădinăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│spectrulăautist)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│4.ăă│terapiaăcognitiv-comportamental ăăăăăăăăăăăăăăăă│psihiatrieăşiăpsihiatrieăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                            │pediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│K.ăTerapiiăgenetic ămedical - punctajă30ăpuncteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ 
│1.ăă│Sfatăgeneticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│genetic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    NOT :ă Pentruă efectuareaă proceduriloră careă necesit ă dotareă cuă aparatur ,ă furnizoriiă trebuieă s ă fac ă

dovadaăde ineriiălegaleăaăacestoraăşiămediciiăs ăaib ăatestat/competen ăcorespunz toare,ădup ăcaz. 
 
    1.7ă Serviciiă deă s n tateă conexeă actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea 

psihologieă clinic ,ă consiliereă psihologic ,ă psihoterapieă şiă psihopedagogieă special ă - logopeziă şiă
kinetoterapeu iăşiăpotăfaceăobiectulăcontractelorăîncheiateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuămedicii de 
specialitate,ăcuăurm toareleăspecialit iăclinice: 

    - neurologieăşiăneurologieăpediatric ; 
    - otorinolaringologie; 
    - psihiatrieăşiăpsihiatrieăpediatric ; 
    - ortopedieăşiătraumatologieăşiăortopedieăpediatric ; 
    - reumatologie; 
    - oncologieămedical ; 
    - diabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetabolice; 
    - hematologie; 
    - nefrologie. 
    1.7.1ăListaăserviciilorădeăs n tateăconexeăactuluiămedicalăşiăpunctajeleăcorespunz toare: 
*T* 
    a)ăneurologieăşiăneurologieăpediatric  
    a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie 
clinic ,ăconsiliereăpsihologic ăşiăpsihoterapie: 
    a1.1)ăevaluareăpsihologic ăclinic ăşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    psihodiagnostic 
    a1.2)ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentruăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    copii/adult 
    a1.3)ăpsihoterapieăpentruăcopii/adultăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie 
special ă- logoped: 
    consiliere/interven ieădeăpsihopedagogieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte/şedin  
    special ă- logoped 
    a3)ăserviciiăconexeăfurnizateădeăkinetoterapeut,ăînăcondi iileăprev zuteăla 
punctul 1.7.2 
    a3.1)ăkinetoterapieăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte 
    a3.2) kinetoterapie de grup                                15 puncte 
    a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:                   15 puncte 
    - dispozitive mecanice 
    - dispozitive electromecanice 
    - dispozitive robotizate 
    b) Otorinolaringologie: 
    b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie 
clinic ,ăconsiliereăpsihologic ăşiăpsihoterapie: 
    b1.1)ăevaluareăpsihologic ăclinic ăşiăpsihodiagnosticăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    b1.2)consiliereăpsihologic ăclinic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie 
special ă- logoped: 
    b2.1)ăconsiliere/interven ieădeăpsihopedagogieăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte/şedin  
    special ă- logoped 
    b2.2)ăexerci iiăpentruătulbur riădeăvorbireăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte/şedin  
(şedin ) 
    c) Psihiatrie,ăinclusivăpsihiatrieăpediatric : 
    c1)ăserviciileăfurnizateădeăpsihologăînăspecialitateaăpsihologieăclinic , 
consiliereăpsihologic ăşiăpsihoterapie: 



    c1.1)ăevaluareăpsihologic ăclinic ăşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    psihodiagnostic 
    c1.2)ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentruăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    copii/adult 
    c1.3)ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentruăcopiiăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    diagnostica iăcuătulbur riădinăspectrulăautist 
    (numai la recomandarea medicului cu specialitatea 
    psihiatrieăpediatric )ă- într-oămetod ăpsihoterapeutic  
    aplicabil ăcopiluluiădiagnosticatăcuătulbur riădin 
    spectrul autist 
    c1.4)ăpsihoterapiaăcopiluluiăşiăfamilieiă- pentruăcopiiăăăă30ăpuncte/şedin  
    (numai la recomandarea medicului cu specialitatea 
    psihiatrieăpediatric )ă- într-oămetod ăpsihoterapeutic  
    aplicabil ăcopiluluiădiagnosticatăcuătulbur riădin 
    spectrul autist 
    c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie 
    special ă- logoped 
    - consiliere/interven ieădeăpsihopedagogieăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte/şedin  
    special ă- logoped 
    c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut (numai la recomandarea medicului 
cuăspecialitateaăpsihiatrieăpediatric )ăpentruăcopilulădiagnosticat cu 
tulbur riădinăspectrulăautistăînăcondi iileăprev zuteălaăpunctulă1.7.2: 
    c3.1)ăkinetoterapieăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte 
    c3.2) kinetoterapie de grup                                15 puncte 
    c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:                   15 puncte 
    - dispozitive mecanice 
    - dispozitive electromecanice 
    - dispozitive robotizate 
    d)ăReumatologieăînăcondi iileăprev zuteălaăpunctulă1.7.2 
    Servicii furnizate de kinetoterapeut: 
    d1) kinetoterapieăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte 
    d2) kinetoterapie de grup                                  15 puncte 
    d3) kinetoterapie pe aparate speciale:                     15 puncte 
    - dispozitive mecanice 
    - dispozitive electromecanice 
    - dispozitive robotizate 
    e)ăOrtopedieăşiătraumatologieăşiăortopedieăpediatric ăînăcondi iile 
prev zuteălaăpunctulă1.7.2 
    Servicii furnizate de kinetoterapeut: 
    e1)ăkinetoterapieăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte 
    e2) kinetoterapie de grup                                  15 puncte 
    e3) kinetoterapie pe: aparate speciale:                    15 puncte 
    - dispozitive mecanice 
    - dispozitive electromecanice 
    - dispozitive robotizate 
    f) Oncologie medical  
    Serviciileăfurnizateădeăpsihologăînăspecialitateaăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    psihologieăclinic ,ăconsiliereăpsihologic ăşi 
    psihoterapie:ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentru 
    copiiăşiăadul iăcuăafec iuniăoncologice 
    g) Diabet zaharat, nutri ieăşiăboliămetabolice 
    Serviciileăfurnizateădeăpsihologăînăspecialitateaăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    psihologieăclinic ,ăconsiliereăpsihologic ăşi 
    psihoterapie:ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentru 
    copiiăşiăadul iăcuădiagnosticăconfirmat de diabet 
    zaharat 
    h) Hematologie 
    Serviciileăfurnizateădeăpsihologăînăspecialitateaăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    psihologieăclinic ,ăconsiliereăpsihologic ăşi 
    psihoterapie:ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentru 
    copiiăşiăadul iăcuăafec iuniăoncologice 
    i) Nefrologie 
    Serviciileăfurnizateădeăpsihologăînăspecialitateaăăăăăăăăăă30ăpuncte/şedin  
    psihologieăclinic ,ăconsiliereăpsihologic ăşi 
    psihoterapie:ăconsiliereăpsihologic ăclinic ăpentru 
    copiiăşiăadul iăcuăinsuficien ărenal ăcronic - dializ  
*ST* 
 
    1.7.2ă Serviciileă deă kinetoterapieă seă acord ă conformă unuiă plană recomandată deă mediculă deă reabilitareă

medical ăprinăscrisoareămedical . 



    1.7.3ăServiciileăfurnizateădeăpsihologăînăspecialitateaăpsihologieăclinic ,ăconsiliereăpsihologic ăşiă
psihoterapieăsauăînăspecialitateaăpsihopedagogieăspecial ă- logoped,ăseăacord ălaăsolicitareaăfurnizoruluiădeă
serviciiămedicaleăcliniceăprinăscrisoareămedical ,ăconformăunuiăplanăstabilitădeăcomunăacordădeă mediculădeă
specialitate clinic ăşiăpsiholog/logoped. 

 
    1.8.ă Serviciiă deă supraveghereă aă sarciniiă şiă lehuzieiă - oă consulta ieă pentruă fiecareă trimestruă deă

sarcin ăşiăoăconsulta ieăînăprimulătrimestruădeălaănaştere. 
    1.8.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul deăspecialitateăobstetric ăginecologieă

din ambulatoriu. 
 
    2.ăListaăspecialit ilorăcliniceăpentruăcareăseăîncheieăcontractădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînă

ambulatoriul de specialitate 
*T* 
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Nr.ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1ăăă│Alergologieăşiăimunologieăclinic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2ăăă│Boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│3ăăă│Cardiologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│4ăăă│Chirurgieăcardiovascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│5ăăă│Chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│6ăăă│Chirurgieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│7ăăă│Chirurgieăplastic ,ăestetic ăşiămicrochirurgieăreconstructiv ăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│8ăăă│Chirurgieătoracic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│9ăăă│Dermatovenerologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│10ăă│Diabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetaboliceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│11ăă│Endocrinologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│12  │Gastroenterologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│13ăă│Genetic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│14ăă│Geriatrieăşiăgerontologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│15ăă│Hematologieăăăăăăăăăăăă                                                  │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│16ăă│Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│17ăă│Nefrologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│18ăă│Neonatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                        │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│19ăă│Neurochirurgieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│20ăă│Neurologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│21ăă│Neurologieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│22ăă│Oncologieămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│23ăă│Obstetric -ginecologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│24ăă│Oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│25ăă│Otorinolaringologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│26ăă│Ortopedieăşiătraumatologieăăăăăăă                                        │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│27ăă│Ortopedieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 



│28ăă│Pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│29ăă│Pneumologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│30ăă│Psihiatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│31ăă│Psihiatrieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32ăă│Reumatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33ăă│Urologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│34ăă│Chirurgieăvascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│35ăă│Radioterapiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│36ăă│Chirurgieăoral ăşiămaxilo-facial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│37ăă│Anestezieăşiăterapieăintensiv ăăăăăăăăăăăăă                              │ 
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    3.ăBiletulădeătrimitereăpentruăspecialit ileăcliniceăesteăformularăcuăregimăspecial,ăunicăpeă ar ,ă

careăseăîntocmeşteăînădou ăexemplare.ăUnăexemplarăr mâneălaămediculăcareăaăf cutătrimitereaăşiăunăexemplară
este înmânat asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii 
medicaleăcliniceăp streaz ălaăcabinetăexemplarulăbiletuluiădeătrimitereăşiăîlăvaăprezentaăcaseiădeăasigur riă
deăs n tateădoarălaăsolicitareaăacesteia.ăSeăvaă utilizaăformularulăelectronicădeăbiletădeătrimitereăpentruă
specialit ileăcliniceădeălaădataălaăcareăacestaăseăimplementeaz . 

    4. La contractare furnizorul depune lista cuă asigura iiă fiec ruiă medică deă specialitate,ă afla iă înă
eviden ăcuăurm toareleăboliăcronice:ăHTA,ădislipidemieăşiădiabetăzaharatătipă2,ăastmăbronşic,ăboal ăcronic ă
respiratorieăobstructiv ă(BPOC)ăşiăboal ăcronic ădeărinichi,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexa nr. 2 D la 
ordin.ăLunar,ăseăraporteaz ămodific rileăintervenite/mişcareaălunar /intr ri/ieşiri,ăutilizândăformulareleădeă
raportareăaprobateăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    5. Cazurile noi depistate pe parcursulăderul riiăcontractului,ăcareăseăprezint ăcuăbiletădeătrimitereă
deă laă mediculă deă familieă peă careă esteă eviden iată managementă deă caz,ă cuă urm toareleă boliă croniceă HTA,ă
dislipidemieă şiă diabetă zaharată tipă 2,ă astmă bronşic,ă boal ă cronic ă respiratorieă obstructiv ă (BPOC)ă şiă boal ă
cronic ă deă rinichiă şiă pentruă careă seă faceă managementă deă caz,ă seă raporteaz ă lunară modific rileă
intervenite/mişcareaă lunar /intr ri/ieşiriă utilizândă formulareleă deă raportareă aprobateă prină ordină ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    6.ăNum rulădeăpuncteăpeăconsulta ie,ăvalabilăpentruăpacheteleădeăservicii: 
 
*T* 
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Num răpuncteă│ăNum răpuncteă│ 
│ăă                                            │ăăpentruăăăăă│ăăăpentruăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│specialit iă│ăspecialit iă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăămedicaleăăă│ăchirurgicaleă│ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│a.ăConsulta iaăcopiluluiăcuăvârstaăcuprins ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│întreă0ăşiă3ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│16,20ăpuncteă│17,25ăpuncteăă│ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│b.ăConsulta iaădeăpsihiatrieăşiăpsihiatrieăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│pediatric ăaăcopiluluiăcuăvârstaăcuprins ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│întreă0ăşiă3ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│32,40ăpuncteă│ăăăăăăă-      │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│c.ăConsulta iaăpesteăvârstaădeă4ăaniăăăăăăăăăă│10,80ăpuncteă│11,50ăpuncteăă│ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│d.ăConsulta iaădeăpsihiatrieăşiăpsihiatrieăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│pediatric ăpesteăvârstaădeă4ăaniăăăăăăăăăăăăăă│21,60ăpuncteă│ăăăăăă-       │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│e.ăConsulta iaădeăplanificareăfamilial ăăăăăăă│10,80ăpuncteă│ăăăăăă-       │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│f.ăConsulta iaădeăneurologieăaăcopiluluiăcuăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│vârstaăcuprins ăîntreă0ăşiă3ăaniăăăăăăăăăăăăăă│21,60ăpuncteă│ăăăăăă-       │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│g.ăConsulta iaădeăneurologieăpesteăvârstaădeăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│4ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│14,40ăpuncteă│ăăăăăă-       │ 
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘ 
*ST* 
 



    Încadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-oăgrup ădeăvârst ăînăaltaăseărealizeaz ălaăîmplinireaă
vârsteiă(deăexemplu:ăcopilăcuăvârstaădeă4ăaniăîmplini iăseăîncadreaz ăînăgrupaăpesteă4ăani).ăPentruăpersoaneleă
cuăvârstaădeă60ădeăaniăşiăpeste,ănum rulădeăpuncteăcorespunz torăconsulta ieiăseămajoreaz ăcuă2ăpuncte. 

    Consulta iileă deă laă lit.ă aă - dă şiă fă - gă dină tabelulă deă maiă susă şiă punctajeleă aferenteă suntă
corespunz toareăşiăconsulta iilorăceăsuntăfurnizateălaădistan ăprinăsistemeădeătelemedicin ărural ădezvoltateă
deăMinisterulăS n t ii.ăÎnăcadrulăacestorăconsulta iiăesteăcuprins ăşiăinterpretareaăinvestiga iilorămedicaleă
paracliniceăecografieăgeneral ă- abdomenăşiăpelvisăşiăEKG,ătransmiseădeămediciiădeăfamilieăprinăsistemulădeă
telemedicin . 

    7.ă Pentruă competen a/atestatulă deă studiiă complementareă înă planificareă familial ă seă poateă încheiaă
contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic, cu respectarea prevederilor 
Hot râriiăGuvernuluiănr.ă400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăaăprezentuluiăordin. 

    8.ăMediciiădeăspecialitateădinăspecialit ileăcliniceăpotăefectuaăecografiiăcuprinseăînăanexa nr. 17 
laăordinăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriuăpentruăasigura iiăpentruăcareăesteănecesarăaăseăefectuaă
acesteăinvestiga iiăînăvedereaăstabiliriiădiagnosticuluiăsauăpeăbaz ădeăbiletădeătrimitereădeălaăunăaltămedică
de specialitate inclusiv deălaămediculădeăfamilieăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot rilorănecesare;ădecontareaă
acestoră serviciiă seă realizeaz ă dină fondulă aferentă investiga iiloră medicaleă paracliniceă înă limitaă sumeloră
rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la ordin. Pentru aceste servicii furnizorii de servicii 
medicaleă deă specialitateă încheieă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă acteă adi ionaleă laă contracteleă deă
furnizare de servicii medicale clinice. 

    9.ă Înă situa iaă înă careă ună medică areă maiă multeă specialit iă cliniceă confirmate prin ordin al 
ministruluiăs n t iiăacestaăîşiăpoateădesf şuraăactivitateaăînăbazaăunuiăsingurăcontractăîncheiatăcuăcasaădeă
asigur riă deă s n tateă putândă acordaă şiă raportaă serviciiă medicaleă aferenteă specialit iloră respectiveă înă
condi iileă înă careă cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste 
specialit iăşiăautorizatăsanitarăpentruăacestea,ăcuărespectareaăprogramuluiădeălucruăalăcabinetului,ăstabilită
prin contractul încheiat. 

    10.ăServiciiădeăacupunctur ă- consulta ii,ăcur ădeătratament 
    Înă bazaă competen ei/atestatuluiă deă studiiă complementareă înă acupunctur ă seă poateă încheiaă contractă deă

furnizareădeăserviciiădeăacupunctur ăînăambulatoriuăconformămodeluluiădeăcontractăpentruăfurnizareădeăserviciiă
medicale în ambulatoriulădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăclinice. 

    10.1ăConsulta iaădeăacupunctur :ăseăacord ăoăsingur ăconsulta ieăpentruăfiecareăcur ădeătratamentăcuă
un tarif de 13 lei. 

    10.2ăCuraădeătratament/caz:ăseăacord ămaximă2ăcure/anăcalendaristicăpeăasigurat,ădup ăcareăasiguratulă
pl teşteă integrală serviciileă medicale.ă Oă cur ă deă tratamentă reprezint ă înă medieă 10ă zileă deă tratamentă şiă înă
medie 4 proceduri/zi. Tariful pe serviciu medical - cază pentruă serviciileă medicaleă deă acupunctur ă deă careă
beneficiaz ăunăasiguratăpentruăoăcur ădeăserviciiădeăacupunctur ăesteădeă140ălei. 

    10.3ăConsulta iileădeăacupunctur ăseăacord ăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereădeălaămediculădeăfamilieă
sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic. 

 
    C. PACHETUL DE SERVICII ÎNă ASISTEN Aă MEDICAL ă AMBULATORIEă DEă SPECIALITATEă PENTRUă SPECIALIT ILEă

CLINICEă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă EUROPEAN/CONFEDERA IAă
ELVE IAN ,ăTITULARIăDEăCARDăEUROPEANăDEăASIGUR RIăSOCIALEăDEăS N TATE,ăÎNăPERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, 
PENTRUăPACIEN IIăDINăSTATELEăMEMBREăALEăUNIUNIIăEUROPENE/SPA IULUIăECONOMICăEUROPEAN/CONFEDERA IAăELVE IAN ,ă
BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEANăŞIăALăCONSILIULUIăDINă29ăAPRILIEă2004ăPRIVINDăCOORDONAREAăSISTEMELORăDEăSECURITATEăSOCIAL ăŞIăPENTRUă
PACIEN IIăDINăSTATELEăCUăCAREăROMÂNIAăAăÎNCHEIATăACORDURI,ăÎN ELEGERI,ăCONVEN IIăSAUăPROTOCOALEăINTERNA IONALEă
CUăPREVEDERIăÎNăDOMENIULăS N T II 

    1. Pentruăpacien iiădinăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaă
Elve ian ,ăbeneficiariăaiăformularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004ăală
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă
medical ăambulatorieădeăspecialitateăacord ăserviciiămedicaleănumaiăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereăînăaceleaşiă
condi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăcuă
excep iaă situa ieiă înă careă pacien iiă respectiviă beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă programate,ă acordateă cuă
autorizareaăprealabil ăaăinstitu iilorăcompetenteădinăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomică
European/Confedera iaăElve ian .ăPachetulădeăserviciiăesteăcelăprev zutălaălit.ăBădinăprezentaăanex . 

    2.ăPentruăpacien iiădinăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaă
Elve ian ,ă titulariă aiă carduluiă europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă
cardului,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateănuăsolicit ăbiletă
deătrimitereăpentruăacordareaădeăserviciiămedicaleăînăambulatoriu.ăPachetulădeăserviciiăesteăcelăprev zut la 
lit.ăAăpunctulă1ăsubpuncteleă1.1ăşiă1.2ăşiălaălit.ăBăpunctulă1ăsubpunctulă1.2ădinăprezentaăanex . 

    3.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
medicaleăacordateăpeăteritoriulăRomâniei,ăpachetulădeăserviciiăesteăcelăprev zutălaălit.ăBădinăprezentaăanex ,ă
sauădup ăcaz,ădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaălit.ăAăpunctulă1ăsubpuncteleă1.1ăşiă1.2ădinăprezentaăanex ,ă
înăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale.ăServiciileămedicaleăprev zuteălaălit.ăBădină
prezentaă anex ,ă seă acord ă numaiă peă bazaă biletuluiă deă trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă persoaneloră
asigurate în cadrul sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia. 

 
 
    ANEXA 8 
 
                             MODALIT ILEăDEăPLAT  



                      înăasisten aămedical ăambulatorieăde 
                   specialitateăpentruăspecialit ileăclinice 
                                 şiăacupunctur  
 
    ART. 1 
    Plataăserviciilorădinăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăcliniceăşiă

acupunctur ăseăfaceăprinătarifăpeăserviciuămedicalăcuantificatăînăpuncteăsauăînălei. 
    ART. 2 
    (1) Casele deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă mediciloră deă specialitateă dină specialit ileă cliniceă

contravaloareaăserviciilorămedicaleădecontateăprinătarifăexprimatăînăpuncteăprev zuteăînăanexaănr.ă7ălaăordin,ă
dac ă acesteă serviciiă suntă efectuateă înă cabineteleă medicaleă înă careă aceştiaă îşiă desf şoar ă activitateaă şiă
interpretateă deă mediciiă respectivi,ă luândă înă calculă num rulă deă puncteă aferentă fiec ruiă serviciuă medicală şiă
valoareaăstabilit ăpentruăunăpunct. 

    (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoaneă autorizateă deă Ministerulă S n t ii,ă
alteleă decâtă medici,ă s ă exerciteă profesiiă prev zuteă înă Nomenclatorulă deă func iiă ală Ministeruluiă S n t ii,ă
careăpresteaz ăserviciiădeăs n tateăconexeăactuluiămedicalăsauăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăfurnizoriă
deăserviciiădeăs n tateă conexeăactuluiămedical,ă potăraportaăprinămediciiădeăspecialitateăcareăauăsolicitată
prinăscrisoareămedical ă serviciileărespective,ăserviciiăefectuateădeăaceştiaăşiăcuprinseăînăanexaănr.ă7ălaă
ordin,ădac ăsuntăconsiderateăindispensabileăînăstabilireaădiagnosticuluiăşiăaăconduiteiăterapeutice. 

    ART. 3 
    (1)ăNum rulătotalădeăpuncteăraportatăpentruăconsulta iile,ăserviciileămedicaleăacordateădeămediciiădeă

specialitateă dină specialit ileă clinice,ă planificareă familial ă nuă poateă dep şiă num rulă deă puncteă rezultată
potrivit programului de lucru, luându-seăînăconsiderareăurm toarele: 

    a)ăpentruăspecialit iăcliniceăşiăpentruămediciiăcareălucreaz ăexclusivăînăplanificareăfamilial ,ăunuiă
programă deă lucruă deă 7ă ore/ziă îiă corespundeă ună num ră de 28ă deă consulta iiă înă medieă peă ziă (timpă
mediu/consulta ieăţă15ăminute); 

    b)ă pentruă specialitateaă psihiatrie,ă inclusivă pediatric ,ă unuiă programă deă lucruă deă 7ă ore/ziă îiă
corespundeă ună num ră deă 14ă consulta iiă înă medieă peă ziă (timpă mediu/consulta ieă ţă 30ă deă minute); pentru 
specialitateaăneurologie,ăinclusivăpediatric ,ăunuiăprogramădeălucruădeă7ăore/ziăîiăcorespundeăunănum rădeă21ă
deăconsulta iiăînămedieăpeăziă(timpămediu/consulta ieăţă20ădeăminute); 

    c)ă pentruă specialit ileă clinice,ă punctajulă aferentă serviciiloră medicaleă acordate,ă nuă poateă dep şi,ă
dup ăcaz,ă150/153/154ăpuncteăînămedieăpeăziăcorespunz torăunuiăprogramădeă7ăore/zi; 

    d)ăpentruăspecialit ileăclinice,ăînăvedereaăasigur riiăcalit iiăserviciilorămedicale,ăînăcadrulăunuiă
program de 7 ore/zi/medic/cabinet,ăseăpotăacordaăşiăraportaălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăserviciiămedicaleă
corespunz toareăunuiăpunctajădeă153ădeăpuncteăînămedieăpeăzi,ăînăcondi iileăînăcareănum rulădeăconsulta iiă
efectuateă şiă raportateă înă medieă peă ziă esteă maiă mică sauă egal cuă 19ă consulta ii;ă pentruă specialitateaă
psihiatrie,ăinclusivăpediatric ,ăseăpotăacordaăşiăraportaălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăserviciiămedicaleă
corespunz toareăunuiăpunctajădeă150ădeăpuncteăînămedieăpeăzi,ăînăcondi iileăînăcareănum rulădeăconsulta ii 
efectuateăşiăraportateăînămedieăpeăziăesteămaiămicăsauăegalăcuă9ăconsulta ii;ăpentruăspecialitateaăneurologie,ă
inclusivă pediatric ,ă seă potă acordaă şiă raportaă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă serviciiă medicaleă
corespunz toareăunuiăpunctajădeă154ădeăpuncteăînămedieăpeăzi,ăînăcondi iileăînăcareănum rulădeăconsulta iiă
efectuateăşiăraportateăînămedieăpeăziăesteămaiămicăsauăegalăcuă14ăconsulta ii.ăÎnăsitua iaăînăcareăprogramulă
deălucruăalăunuiămedic/cabinetăesteămaiămareăsauămaiămicădeă35ăore/s pt mân ,ăpunctajul aferentănum ruluiădeă
consulta ii,ăserviciiămedicaleăcreşteăsauăscadeăcorespunz tor. 

    Înăsitua iaăînăcareăadresabilitateaăasigura ilorălaăcabinetulămedicalădep şeşteănivelulăprevederiloră
men ionateămaiăsusăseăvorăîntocmiălisteădeăprioritateăpentruăserviciile medicale programabile. 

    (2)ăServiciileădeăs n tateăconexeăactuluiămedicalăpotăfiăraportateădeămediciiădeăspecialitateăcareăle-
auă solicitat,ă înă vedereaă decont riiă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă aceştiaă suntă înă rela ieă
contractual . 

    Punctajulăaferentăserviciilorădeăs n tateăconexeăactuluiămedicalăcareăpotăfiăraportate,ăpentruăunulă
sauămaiămul iăasigura iăindiferentădeătipulăserviciuluiăconex,ădeămediculădeăspecialitateăcareăle-a solicitat 
nuăpoateădep şiă90ădeăpuncteăînămedieăpeăzi,ăcuveniteăcelui/celorăcareăleăpresteaz ,ăreprezentândăserviciiă
conexe,ăcuăexcep iaămediculuiădeăspecialitateăpsihiatrieăpediatric ăpentruăcareăpunctajulănuăpoateădep şiă150ă
de puncte în medie pe zi. 

    Pentruă desf şurareaă activit ii,ă ună furnizoră deă serviciiă medicaleă cliniceă poateă aveaă rela iiă
contractualeăcuăunulăsauămaiămul iăfurnizoriădeăserviciiădeăs n tateăconexe. 

    Pentruă desf şurareaă activit ii,ă furnizorulă deă serviciiă deă s n tateă conexeă poateă aveaă rela iiă
contractualeăcuăunulăsauămaiămul iămediciădinăspecialit ileăcliniceăcareăpotăsolicitaăserviciiădeăs n tateă
conexe. 

    Pentruă asigurareaă calit iiă înă furnizareaă serviciiloră medicale,ă laă contracteleă furnizoriloră deă
serviciiă medicaleă clinice,ă încheiateă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă seă voră anexa: acte doveditoare 
privindă rela iaă contractual ă dintreă furnizorulă deă serviciiă medicaleă cliniceă şiă furnizorulă deă serviciiă deă
s n tateă conexeă actuluiă medical,ă dină careă s ă reias ă c ă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă laă
cabinetul medicului specialist,ă sauă caă prestatoră deă serviciiă înă cabinetulă deă practic ă organizată conformă
Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 83/2000 privindă organizareaă şiă func ionareaă cabineteloră deă liber ă
practic ă pentruă serviciiă publiceă conexeă actuluiă medical,ă aprobat ă şiă modificat ă prină Legea nr. 598/2001 şiă
dup ăcazăorganizateăconformăLegii nr. 213/2004 privindăexercitareaăprofesieiădeăpsihologăcuădreptădeăliber ă
practic ,ăînfiin area,ăorganizareaăşiăfunc ionareaăColegiuluiăPsihologilorădinăRomânia,ăacteădoveditoareăcareă
s ăcon in ădateleădeăidentitateăaleăpersoanelorăcareăpresteaz ăserviciiădeăs n tateăconexeăactuluiămedical,ă
avizulă deă liber ă practic /atestatulă deă liber ă practic ă eliberată deă Colegiulă Psihologiloră dină România,ă dup ă



caz,ă programulă deă activitateă şiă tipulă deă serviciiă deă s n tateă conexeă conformă anexeiă nr.ă 7ă laă ordină şiă
certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004. 

    ART. 4 
    (1)ă Sumaă cuvenit ă lunară mediciloră deă specialitateă dină specialit ileă cliniceă seă calculeaz ă prină

înmul ireaă num ruluiă totală deă puncteă realizat,ă cuă respectareaă prevederiloră art.ă 3,ă înă lunaă respectiv ,ă caă
urmare a serviciilorămedicaleăacordate,ăcuăvaloareaăminim ăgarantat ăpentruăunăpunctăpeăserviciuămedical. 

    (2)ăNum rulătotalădeăpuncteărealizatăînăfiecareălun ăseămajoreaz ăînăraportăcu: 
    a)ăcondi iileăînăcareăseădesf şoar ăactivitateaă- majorareaăesteăcuăpân ăla 100%, pe baza criteriilor 

aprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăînă
vigoare. 

    Listaă cuprinzândă cabineteleă medicaleă dină asisten ă medical ă ambulatorieă deă specialitateă laă careă seă
aplic ămajor rileădeămaiăsusăşiăprocentulădeămajorareăcorespunz torăseăstabilescăanualăconformăprevederiloră
ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă maiă susă
men ionat; 

    b) gradul profesional, pentru care valoareaădeăreferin ăaăpresta ieiămedicaleăesteăceaăaămediculuiă
specialist.ăPentruăpresta iaămediculuiăprimar,ănum rulătotalădeăpuncteăseămajoreaz ăcuă20%.ăAceast ămajorareă
nuăseăaplic ămedicilorăcareălucreaz ăexclusivăînăplanificareăfamilial ,ăprecumăşiăfurnizorilor de servicii de 
s n tateăconexeăactuluiămedical.ăRecalculareaănum ruluiătotalădeăpuncteăseăfaceădinălunaăurm toareăluniiăînă
care s-aădepusălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateădovadaăconfirm riiăgraduluiăprofesional. 

    (3)ă Valoareaă minim ă garantat ă pentruă ună punctă peă serviciuă medicală esteă unic ă peă ar ă şiă esteă înă
valoare de 1,8 lei. 

    (4)ăValoareaădefinitiv ăaăunuiăpunctăpeăserviciuămedicalăseăstabileşteătrimestrial,ăpân ălaădataădeă25ă
aă luniiă urm toareă încheieriiă fiec ruiă trimestru,ă caă raportă întreă fondul aferent trimestrului respectiv 
destinată pentruă plataă mediciloră deă specialitateă dină specialit ileă cliniceă pentruă careă plataă seă faceă prină
tarifă peă serviciuă medicală exprimată înă puncteă şiă num rulă deă puncteă realizată înă trimestrulă respectivă şiă
reprezint  valoareaădefinitiv ăaăunuiăpunctăpeăserviciuămedical,ăunic ăpeă ar ăpentruătrimestrulărespectiv. 

    (5)ă Fondulă aferentă asisten eiă medicaleă ambulatoriiă deă specialitateă pentruă specialit ileă cliniceă seă
defalcheaz ăpeătrimestre. 

    ART. 5 
    (1) Erorile deă calculă constatateă înă cadrulă unuiă trimestruă seă corecteaz ă laă sfârşitulă trimestrului,ă

odat ăcuărecalculareaădrepturilorăb neştiăcuveniteămedicilorădeăspecialitateădinăspecialit ileăclinice. 
    (2)ăErorileădeăcalculăconstatateădup ăexpirareaăunuiătrimestru,ăînăcazulăspecialit ilorăclinice,ăseă

corecteaz ăpân ălaăsfârşitulăanuluiăastfel:ăsumaăcorespunz toareănum ruluiădeăpuncteăpl tităeronatăînăplusăsauă
înă minusă fa ă deă celă efectivă realizată într-ună trimestruă anterioră seă calculeaz ă înă trimestrulă înă careă s-a 
constatatăeroarea,ălaăvaloareaădefinitiv ăaăpunctuluiăstabilit ăpentruătrimestrulăînăcareăs-a produs eroarea, 
sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a 
constatatăeroareaăşi,ăimplicit,ăvaloareaădefinitiv ăaăpunctuluiăpentruătrimestrulărespectiv. 

    (3)ă Înă situa iaă înă careă dup ă încheiereaă anuluiă financiară precedentă seă constat ă eroriă deă calculă
aferenteă acestuia,ă sumeleă pl titeă înă plusă sauă înă minusă seă regularizeaz ă înă aceleaşiă condi iiă cuă cele din 
cursul anului curent. 

    (4)ăPentruăasigurareaăcalit iiăfurniz riiăserviciilorămedicale,ăpentruăasigura iiăcareăprezint ăunulă
sauă maiă multeă diagnostice,ă prev zuteă înă anexaă nr.ă 13ă laă ordin,ă controaleleă periodiceă voră fiă decontateă deă
caseleădeăasigur riădeăs n tate,ăînăcondi iileăînăcareăacesteaăvorăfiăefectuate,ăraportateăşiăvalidateăconformă
reglement rilorălegaleăînăvigoare.ăExcep ieăfacăsitua iileăînăcareăasiguratulăsolicit ăînănumeăpropriuăşiăînă
scris, efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor. 

    ART. 6 
    (1)ăLaăstabilireaăsumeiăcontractateădeăunăfurnizorădeăserviciiădeăacupunctur ăcuăcasaădeăasigur riădeă

s n tateăseăauăînăvedereănum rulădeăconsulta iiădeăacupunctur ,ărespectivătarifulăpeăconsulta ieădeă13ăleiăşiă
num rulă deă serviciiă medicale-caz,ă respectivă tarifulă peă cază deă 140ă lei.ă Sumaă contractat ă seă defalcheaz ă peă
trimestreăşiăpeăluni. 

    (2)ă Înă vedereaă contract riiă num ruluiă deă consulta iiă deă acupunctur ă şiă aă num ruluiă deă serviciiă
medicale-cazăseăauăînăvedereăurm toarele: 

    a) num rulă deă consulta iiă deă acupunctur ă acordateă înă cabinetulă medicală nuă poateă dep şiă num rulă deă
consulta iiă deă acupunctur ă rezultată potrivită programuluiă deă lucru,ă luându-seă înă considerareă c ă pentruă oă
consulta ieădeăacupunctur ăesteănecesar ăoădurat ădeă15ăminuteăînămedie.ăPentruăfiecareăcazăcasaădeăasigur riă
deăs n tateădeconteaz ăoăsingur ăconsulta ieăpentruăoăcur ădeătratament.ăAsigura ii,ăauădreptulălaămaximumă2ă
cureăpeăanăcalendaristic,ădup ăcareăasiguratulăpl teşteăintegralăserviciileămedicale. 

    b) serviciileădeăacupunctur ă- caz,ăseăcontracteaz ăşiăseăraporteaz ăînăvedereaădecont riiămaximumă2ă
cure/anăcalendaristic,ăoăcur ăreprezentândăînămedieă10ăzileădeătratament,ădup ăcareăbolnavulăpl teşteăintegrală
serviciile medicale. 

    (3) Contravaloarea serviciilorădeăacupunctur -consulta iiăşiăcureădeătratamentăseăsuport ădinăfondulă
aferentăasisten eiămedicaleădeăreabilitareămedical ăînăambulatoriu. 

    (4)ă Decontareaă lunar ă aă serviciiloră medicaleă deă acupunctur ă seă faceă peă bazaă num ruluiă deă serviciiă
medicale - cazăfinalizateăşiăaănum ruluiădeăconsulta iiădeăacupunctur ăşiăaătarifelorăpeăcur ărespectivăpeă
consulta ie,ăînălimitaăsumelorăcontractate,ăpeăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăjustificativeădepuse/transmiseă
deăfurnizorălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaădataăprev zut ăînăcontractulăîncheiatădeăfurnizorăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tate. 

    Decontareaă lunar ă aă cazuriloră finalizateă seă realizeaz ă laă tarifulă contractată dac ă num rulă mediuă ală
zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un num rămediuăalăzilelorădeătratamentărealizată
într-oălun ămaiămicădeă8,5,ădecontareaălunar ăaăserviciilorămedicaleă- cazuri finalizate se face la un tarif 
stabilităconformăformulei:ăTarifăcontractată(140ălei)ăxănum rămediuăalăzilelorădeătratamentărealizateă/ă 10 



(num ră mediuă zileă deă tratamentă contractat).ă Num rulă mediuă ală zileloră deă tratamentă realizată într-oă lun ă seă
calculeaz ăîmp r indănum rulătotalăalăzilelorădeătratamentăefectuate,ăcorespunz toareăcazurilorăfinalizateălaă
num rulădeăserviciiădeăacupunctur ă- cazuriăfinalizateăşiăraportateăînălunaărespectiv . 

    Înă situa iaă înă careă oă cur ă deă tratamentă înă acupunctur ă seă întrerupe,ă furnizorulă areă obliga iaă s ă
anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă întrerupereaă curei,ă motivulă întreruperiiă şiă num rulă deă zileă
efectuatăfa ădeăcelărecomandat,ăodat ăcuăraportareaălunar ăaăactivit iiărealizateăconformăcontractului.ăOă
cur ădeătratamentăînăacupunctur ăîntrerupt ăseăconsider ăoăcur ăfinalizat . 

    (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consulta iiă deă
acupunctur ăşiăcazuriloră- cureădeăacupunctur . 

    ART. 7 
    (1)ă Reprezentantulă legală ală furnizoriloră deă serviciiă medicaleă cliniceă şiă acupunctur ă factureaz ă

caselorădeăasigur riădeăs n tate,ălunar,ăşiădepune/transmiteălaăcasa deăasigur riădeăs n tateăpân ălaătermenulă
prev zută înă contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă activitateaă realizat ă înă lunaă anterioar ,ă conformă
contractuluiă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă careă seă verific ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăînăvedereaădecont riiăşiăseăvalideaz ăconformăprezentelorănorme. 

    (2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor 
medicaleăprestateăpentruăperioadaărespectiv . 

    ART. 8 
    Contravaloarea serviciilorămedicaleădeăspecialitateăînăspecialit ileăcliniceăşiăacupunctur ,ăcareănuă

seă reg sescă înă anexaă nr.ă 7ă laă ordină seă suport ă deă c treă asigura iă laă tarifeleă stabiliteă deă furnizoriă şiă
afişateălaăcabinet,ăpentruăcareăseăelibereaz ădocumentulăfiscal,ăconform prevederilor legale în vigoare, cu 
indicareaă serviciuluiă prestat.ă Înă acesteă situa iiă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă nuă elibereaz ă bileteă deă
trimitereă sauă prescrip iiă medicaleă utilizateă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tateă şiă decontateă deă
caseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    Mediciiă dină specialit ileă cliniceă încaseaz ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă laă cerereă dină
pachetulădeăserviciiămedicale.ăÎnăsitua iaăînăcareăasiguratulăseăprezint ăf r ăbiletădeătrimitere,ămediciiădină
specialit ileăcliniceănuăauădreptulădeăaăeliberaăbileteădeătrimitereăsauăprescrip iiămedicaleăutilizateăînă
sistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    Pentruăpersoaneleăbeneficiareăaleăprogramelorădeăs n tateăşiănumaiăpentruăafec iunileăceăfacăobiectulă
programelorădeăs n tateăprecumăşiăpentruăasigura iiăcareăauăbiletădeătrimitereăsauăaăc rorăafec iuniăpermită
prezentareaă laă medică f r ă biletă deă trimitere,ă mediciiă elibereaz ă bileteă deă trimitereă pentruă investiga iiă
paraclinice/biletădeăinternare/prescrip iiămedicale,ădup ăcaz,ăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeă
s n tateă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă dac ă prezentareaă laă medică nuă seă încadreaz ă înă
num rulămaximădeăconsulta iiăstabilităconformăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontractulăîncheiatăcuăcasaădeă
asigur riădeăs n tate. 

    ART. 9 
    (1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonan eiăGuvernuluiă

nr. 124/1998,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpotăfiăangaja iămedici,ăprecumăşiăalteă
categoriiă deă personal,ă înă conformitateă cuă dispozi iileă legaleă înă vigoare,ă cuă excep iaă persoaneloră careă îşiă
desf şoar ăactivitateaăînăcabineteăorganizateăconformăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă83/2000 privind 
organizareaă şiă func ionareaă cabineteloră deă liber ă practic ă pentruă serviciiă publiceă conexeă actuluiă medical,ă
aprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 598/2001.ăMediciiăangaja iănuăraporteaz ăactivitateămedical ăproprie,ă
activitateaăacestoraăfiindăraportat ădeăc treăreprezentantulălegal;ămediciiădeăspecialitateădinăspecialit ileă
clinice,ăacupunctur ăşiăplanificareăfamilial ăpotăprescrieămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăşiă
uneleă materialeă sanitareă înă tratamentulă ambulatoriu,ă utilizândă formularulă deă prescrip ieă medical ă
electronic /formularulădeăprescrip ieămedical ăcuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan eloră
şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă dup ă cază şiă semn turaă electronic ă proprieă pentruă prescriereaă
electronic ădeămedicamente.ăÎntreagaăactivitateăaăcabinetuluiăseădesf şoar ărespectându-se contractul încheiat 
de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigur riădeăs n tate. 

    (2)ă Pentruă specialit ileă clinice,ă acupunctur ă şiă planificareă familial ,ă cabineteleă medicaleă
individualeăorganizateăconformăreglement rilorăînăvigoareăpotăraportaăînăvedereaădecont riiănumaiăserviciileă
medicale din specialitatea mediculuiătitularăalăcabinetuluiămedicalărespectiv,ăprecumăşiăserviciiădeăs n tateă
conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2). 

    ART. 10 
    Pentruăunit ileăsanitareăcareănuăsuntăorganizateăconformăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă124/1998,ăaprobat ă

cuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 629/2001,ărepublicat ,ăcontractele/acteleăadi ionaleădeăfurnizareă
deăserviciiămedicaleăseăîncheieădeăc treăreprezentantulălegalăalăunit iiăsanitareăînăstructuraăc reiaăseăafl ă
acesteăunit iăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 11 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă cliniceă şiă

acupunctur ăacordateănumaiăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereăpentruăspecialit iăclinice,ăcuăexcep iaăcazuriloră
deă urgen ă medico-chirurgical ,ă consulta iiloră pentruă afec iunileă prev zuteă înă anexaă nr.ă 13ă laă ordină şiă
serviciiloră deă planificareă familial ă careă permită prezentareaă directă laă mediculă deă specialitateă dină
ambulatoriu. 

    Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă
Elve ian ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă Regulamentuluiă CEă nr.ă 883/2004,ă
furnizorii de servicii medicale în asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă acord ă serviciiă medicaleă
numaiăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeă
asigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăpacien iiărespectiviăbeneficiaz ădeă
serviciiămedicaleăprogramate,ăacordateăcuăautorizareaăprealabil ăaăinstitu iilorăcompetenteădinăstateleămembreă
aleăUniuniiăEuropene/Spa iuluiăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian . 



    Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă
Elve ian ătitulariăaiăcarduluiăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăînă
asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă nuă solicit ă biletă deă trimitereă pentruă acordarea de servicii 
medicale în ambulatoriu. 

    Pentruăpacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă dină
pachetulă deă serviciiă medicaleă deă baz ,ă acordateă peă teritoriulă României,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă înă
asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă solicit ă biletă deă trimitereă pentruă acordareaă deă serviciiă
medicale în ambulatoriu. 

    (2) Biletul de trimitereă pentruă specialit iă cliniceă esteă formulară cuă regimă special,ă unică peă ar ,ă
careăseăîntocmeşteăînădou ăexemplareăşiăareăoăvalabilitateădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataă
emiterii.ă Prină excep ie,ă bileteleă deă trimitereă pentruă specialit i cliniceă pentruă afec iunileă cuprinseă înă
uneleă programeă na ionaleă deă s n tate:ă diabetulă şiă bolileă deă nutri ieă precumă şiă celeă pentruă afec iunileă
oncologice,ăauăvalabilitateădeăpân ălaă90ădeăzileăcalendaristice.ăPentruăcelelalteăboliăcronice,ăvalabilitateaă
biletuluiădeătrimitereăpentruăspecialit iăcliniceăesteădeăpân ălaă60ăzileăcalendaristice. 

    Unăexemplarăr mâneălaămediculăcareăaăf cutătrimitereaăşiăunăexemplarăesteăînmânatăasiguratului,ăcareă
îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorulădeăserviciiămedicaleăcliniceăşiăacupunctur ă
p streaz ăbiletulădeătrimitereăşiăîlăvaăprezentaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădoarălaăsolicitareaăacesteia. 

    Biletulă deă trimitereă pentruă specialit iă cliniceă recomandateă deă mediculă deă familie,ă careă areă
eviden iată "managementă deă caz",ă areă oă valabilitateă deă 90ă zileă calendaristice.ă Seă vaă utilizaă formularulă
electronicădeăbiletădeătrimitereăpentruăspecialit iăcliniceădeălaădataălaăcareăacestaăseăimplementeaz . 

    (3) Furnizorul de servicii medicale transmite laă casaă deă asigur riă deă s n tateă lunar,ă odat ă cuă
raportarea,ă înă vedereaă decont riiă serviciiloră medicaleă efectuateă conformă contractului,ă ună borderouă
centralizatoră cuprinzândă eviden aă bileteloră deă trimitereă aferenteă serviciiloră medicaleă raportate;ă borderoulă
centralizatorăesteădocumentăjustificativăcareăînso eşteăfactura. 

    (4)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă cliniceă şiă acupunctur ă auă obliga iaă s ă verificeă bileteleă deă
trimitereăînăceeaăceăpriveşteădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăpotrivit prevederilor 
legale în vigoare. 

    (5)ă Furnizorulă deă serviciiă medicaleă cliniceă recomand ă investiga iiă paracliniceă prină eliberareaă
biletuluiădeătrimitereăcareăesteăformularăcuăregimăspecial,ăunicăpeă ar ,ăcareăseăîntocmeşteăînădou ăexemplareă
din care unăexemplarăr mâneălaămediculăcareăprescrieăinvestiga iileăşiăunăexemplarăîlăînmâneaz ăasiguratuluiă
pentru a-lăprezentaăfurnizoruluiădeăinvestiga iiăparaclinice.ăSeăvaăutilizaăformularulăelectronicădeăbiletădeă
trimitereă pentruă investiga iiă paracliniceă deă laă dataă laă careă acestaă seă implementeaz .ă Înă situa iaă înă careă
într-unăcabinetădinăambulatoriulădeăspecialitateăclinicăaflatăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tate,ăseărecolteaz ăprob /probeăînăvedereaăefectu riiăunorăexamin riăhistopatologice-citologice în regim 
ambulatoriu,ăambeleăexemplareăaleăbiletuluiădeătrimitereăr mânălaămediculădeăspecialitateădinăambulatoriu,ădină
careăunăexemplarăvaăînso iăproba/probeleărecoltateăpeăcareămediculăleătrimiteălaăfurnizorulădeăinvestiga iiă
paraclinice de anatomie-patologic .ă Laă momentulă recolt riiă probei/probelor,ă asiguratulă declar ă peă proprieă
r spundereăc ănuăseăafl ăinternatăîntr-oăform ădeăspitalizareă(continu ăsauădeăzi). 

    ART. 12 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă direc iileă deă s n tateă public ă auă obliga iaă deă aă organizaă

trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de 
specialitateă pentruă aă analizaă aspecteă privindă calitateaă serviciiloră medicaleă dină asisten aă medical ă
ambulatorie de specialitate,ă precumă şiă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă înă vigoare.ă Acesteaă voră
informaăasupraămodific rilorăap ruteăînăacteleănormativeăşiăvorăstabiliăîmpreun ăcuămediciiădeăspecialitateă
dină ambulatoriulă deă specialitateă m surileă ceă seă impună pentruă îmbun t ireaă activit ii.ă Neparticipareaă
medicilorălaăacesteăîntâlniriănuăîiăexonereaz ădeăr spundereaănerespect riiăhot rârilorăluateăcuăacestăprilej. 

 
 
    ANEXA 8 A 
    - model - 
*T* 
    Furnizor de servicii medicale ............ 
    Medic .................................... 
    Specialitatea ............................ 
    ContractăîncheiatăcuăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă............... 
    Nr. contract .................. 
 
                              FIŞAăDEăMONITORIZARE 
                  în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul 
                 deăspecialitateăpentruăspecialit ileăclinice 
                            şiăreabilitareămedical  
 
    Nume: ........... Prenume: .................. 
    Dataănaşterii: 
    ................ 
                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Cod unic de asigurare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
    Sex: M/F 



    Adresa: ................................ 
    Diagnostic: ............................ 
    Dataălu riiăînăeviden :ă............... 
    Comorbidit i:ă......................... 
    Factori de risc: ....................... 
┌───────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ 
│Dataăăăăăăă│Dataăăăăăăă│Concluzii/Recomand ri/Tratament│Semn tura,│ 
│program rii│realiz riiă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│parafaăşiă│ 
│Examin riăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ştampilaăă│ 
│cliniceăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├───────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├───────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├───────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├───────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă      │ 
└───────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────────┘ 
 
    Investiga iiăparaclinice 
┌────────────┬───────────┬──────────────────────────┬───────────┐ 
│Tipăăăăăăăăă│Dataăăăăăăă│ăăăăăRezultat/Dataăăăăăăăă│Semn tura,ă│ 
│investiga ie│program rii│ăăefectu rii/Concluziiăăăă│parafaăşiăă│ 
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ştampilaăăă│ 
├────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└────────────┴───────────┴──────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
 
    ANEXA 9 
    - model - 
 
                             CONTRACT DE FURNIZARE 
                 deăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăde 
               specialitateădinăambulatoriuăpentruăspecialit ile 
                             cliniceăşiăacupunctur  
 
    I.ăP r ileăcontractante 
    Casaă deă asigur riă deă s n tateă ..............,ă cuă sediulă înă municipiul/oraşulă ..............,ă str.ă

.............ănr.ă.....,ăjude ul/sectorulă............,ătelefon/faxă...........,ăreprezentat ăprinăpreşedinte 
    - director general ......................, 
    şi 
    - Cabinetul medical organizat conform Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 124/1998 privindă organizareaă şiă

func ionareaăcabinetelorămedicale,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare 
    - cabinetul individual ................,ă avândă sediulă înă municipiul/oraşulă .............,ă str.ă

............ă nr.ă ....,ă bl.ă ....,ă sc.ă ....,ă et.ă ....,ă ap.ă ....,ă jude ul/sectorulă .................,ă telefonă
fix/mobilă ............ă adres ă e-mail ........... fax ............... reprezentat prin medicul titular 
.......................; 

    - cabinetulăasociatăsauăgrupată.............,ăavândăsediulăînămunicipiul/oraşulă..............,ăstr.ă
..............ă nr.ă ....,ă bl.ă ....,ă sc.ă ....,ă et.ă ....,ă ap.ă ....,ă jude ul/sectorulă ..........,ă telefonă
fix/mobil ............ă adres ă e-mail ............ fax .......... reprezentat prin medicul delegat 
.......................; 

    - societateaă civil ă medical ă ...............,ă avândă sediulă înă municipiul/oraşulă .............,ă str.ă
................. nr. ...., bl. ...., sc. ....,ă et.ă ....,ă ap.ă ....,ă jude ul/sectorulă ...........,ă telefonă
fix/mobilă ............ă adres ă e-mailă ............ă faxă ..........ă reprezentat ă prină administratorulă
..................; 

    - Unitatea medico-sanitar ă cuă personalitateă juridic ă înfiin at ă potrivit prevederilor Legii 
societ iloră nr.ă 31/1990,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă ...............,ă avândă
sediulăînămunicipiul/oraşulă...............,ăstr.ă.............ănr.ă....,ăbl.ă....,ăsc.ă....,ăet.ă ...., ap. 
....,ăjude ul/sectorulă...............,ătelefonăfix/mobilă.........ăadres ăe-mail ........... fax .......... 
reprezentat ăprină..................................; 

    - Unitateaă sanitar ă ambulatorieă deă specialitateă apar inândă ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaă
sanitar ăproprieă....................,ăavândăsediulăînămunicipiul/oraşulă...........,ăstr.ă..............ănr.ă



....,ăbl.ă....,ăsc.ă....,ăet.ă....,ăap.ă....,ăjude ul/sectorulă...........,ătelefonăfix/mobilă.........ăadres ă
e-mail ............ăfaxă..........ăreprezentat ăprină....................; 

    - Ambulatoriulă deă specialitate,ă ambulatoriulă integrat,ă inclusivă centrulă deă s n tateă multifunc ională
f r ă personalitateă juridic ă dină structuraă spitaluluiă ................,ă inclusivă aă spitaluluiă 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,ăavândăsediulăînămunicipiul/oraşulă............,ăstr.ă..............ănr.ă....,ăbl.ă
...., sc. ...., et. ...., ap. ....,ăjude ul/sectorulă................,ătelefonăfix/mobilă.........ăadres ăe-
mail ............. fax .......... reprezentat prin .................. în calitate de reprezentant legal al 
unit iiăsanitareădinăcareăfaceăparte; 

    - Centrulădeădiagnosticăşiătratament,ăcentrulămedicalăşiăcentrulădeăs n tateămultifunc ională- unit iă
medicaleă cuă personalitateă juridic ă .................,ă avândă sediulă înă municipiul/oraşulă .............,ă str.ă
...............ănr.ă....,ăbl.ă....,ăsc.ă....,ăet.ă....,ăap.ă....,ăjude ul/sectorul ........, telefon fix/mobil 
.........ăadres ăe-mail ............... fax ............ reprezentat prin ...............; 

    - Unitateaăsanitar ăf r ăpersonalitateăjuridic ădinăstructuraăspitaluluiă...........,ăavândăsediulăînă
municipiul/oraşulă ..............., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., 
jude ul/sectorulă ..............,ă telefonă fix/mobilă .........ă adres ă e-mail .............. fax .......... 
reprezentat ăprină................ăînăcalitateădeăreprezentantălegalăal spitalului din care face parte. 

 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectulăprezentuluiăcontractăîlăconstituieăfurnizareaăserviciilorămedicaleăînăasisten aămedical ădeă

specialitateă dină ambulatoriuă pentruă specialit ileă cliniceă şiă acupunctur ,ă conform Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă
400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate pentru anii 
2014 - 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă...../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînă
anul ......./2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    III. Servicii medicale de specialitate furnizate 
    ART. 2 
    Furnizorulă dină asisten aă medical ă deă specialitateă dină ambulatoriuă pentruă specialit ileă cliniceă şiă

acupunctur ăacord ăasigura ilorăserviciileămedicaleăcuprinseăînăpachetulădeăserviciiădeăbaz ăşiăînăpachetulă
minimală deă serviciiă medicaleă prev zută înă anexaă nr.ă 7ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînăurm toareleăspecialit iăşiă
competen e/atestateădeăstudiiăcomplementare - pentruăacupunctur ăşiăplanificareăfamilial : 

    a) .................; 
    b) ................ . 
    ART. 3 
    Furnizareaă serviciiloră medicaleă dină ambulatoriulă deă specialitateă pentruă specialit ileă cliniceă şiă

acupunctur ăseăfaceădeăc treăurm toriiămedici: 
    1. ..................; 
    2. ..................; 
    3. ..................; 
    4. ..................; 
    .................... . 
 
    IV. Durata contractului 
    ART. 4 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăpân ălaă31ădecembrie 2015. 
    ART. 5 
    Durataăprezentuluiăcontractăseăpoateăprelungiăprinăacordulăp r ilorăpeătoat ădurataădeăaplicabilitateă

a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    A.ăObliga iileăcaseiădeăasigur riădeăs n tate 
    ART. 6 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă autoriza iă şiă evalua iă şiă s ă fac ă

public în termen de maximum 10 zileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebă
şiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ălistaănominal ăaăacestoraăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ă
list ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ă
conform legii; 

    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicale,ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă
facturiiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic, în 
formatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcontractate,ă
efectuate,ă raportateă şiă validate;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă raportareaă înă
vedereaădecont riiăseăfaceănumaiăîn format electronic; 

    c)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăaăserviciiloră
medicaleă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă
modific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebă



aăcaselorădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiă medicaleăcuăprivireălaădocumenteleă
comunitareăînăvigoare,ăprecumăşiădespreăacordurile,ăîn elegerile, conven iileăsauăprotocoaleleăinterna ionaleă
cuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate. 

    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileă
deă acordareă aă serviciiloră medicaleă şiă cuă privireă laă oriceă inten ieă deă schimbareă înă modulă deă acordareă aă
acestora, prin intermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ăs ăacordeăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăsumeăcareăs ă in ăseamaăşiăde condi iileădeădesf şurareă
aă activit iiă înă zoneă izolate,ă înă condi iiă greleă şiă foarteă grele,ă pentruă careă suntă stabiliteă drepturiă
suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

    f)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmiteăînătermenădeămaximumăoă
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    g)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândăcontravaloareaă
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 şiă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă
acordateădeăal iăfurnizoriăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăbileteloră
de trimitere/recomand rilorămedicaleăşi/sauăprescrip iilorămedicaleăeliberateădeăc treăaceştia,ăînăsitua iaăînă
careănuăauăfostăîndepliniteăcondi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiă
bileteloră deă trimitere,ă prescrip iiloră medicaleă şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă
conform prevederilor legale în vigoare; 

    h)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    i)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivarea,ă cuă privireă laă erorileă deă raportareă şiă
refuzulădecont riiăanumitorăservicii;ăs ăcomuniceăînăformatăelectronicăfurnizorilorăcuăocaziaăregulariz riloră
trimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunoră
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; 

    j)ăs ăfac ăpublic ăvaloareaădefinitiv ăaăpunctului,ărezultat ăînăurmaăregulariz riiătrimestriale,ăprină
afişareăatâtălaăsediulăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăcâtăşiăpeăpaginaăelectronic ăaăacestora,ăîncepândăcuă
ziuaăurm toareătransmiteriiăacesteiaădeăc treăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăprecumăşiănum rulătotal 
laănivelăna ionalădeăpuncteărealizatătrimestrial,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăaăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tate; 

    k)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ă
numeleă şiă codulă deă paraf ă aleă mediciloră careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 

    l)ăs ădecontezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăcliniceăşiăacupunctur ăacordateădeămediciăconformă
specialit iiă cliniceă şiă competen e/atestateă deă studiiă complementare confirmate prin ordin al ministrului 
s n t iiă şiă careă auă înă dotareaă cabinetuluiă aparaturaă medical ă corespunz toareă pentruă realizareaă acestora,ă
dup ăcaz,ăînăcondi iileăprev zuteăînăanexaănr.ă8ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCasei 
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă
2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    m)ăs ăcontractezeăserviciiămedicale,ărespectivăs ădecontezeăserviciileămedicaleăefectuate,ăraportateă
şiăvalidate,ăprev zuteăînălistaăserviciilorămedicaleăpentruăcareăplataăseăefectueaz ăprinătarifăpeăserviciuă
medicalăşiătarifăpeăserviciuămedicalăconsulta ie/caz,ăînăcondi iileăstabiliteăînăOrdinulăministruluiăs n t iiă
şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ....../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    B.ăObliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicale 
    ART. 7 
    Furnizorulădeăserviciiămedicaleăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ăînăconformitateăcuăprevederileă

legale în vigoare; 
    b)ă s ă informezeă asigura iiă cuă privireă laă obliga iileă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă şiă aleă

asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiăpersoane 

beneficiareăaleăpachetuluiăminimal,ăprecumăşiăintimitateaăşiădemnitateaăacestora;ăs ăasigureăsecuritateaăînă
procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 

    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă activitateaă
realizat ă conformă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă medicale;ă facturaă esteă înso it ă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ileă realizateă înă modă distinct,ă conformă prevederiloră H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă...../ă....../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînă
formatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauă
semn tur ăelectronic ăextins ăfacturaăşi 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 iiăînăasisten aămedical ,ăpotrivităformularelorădeăraportareăstabiliteăconformăreglement rilorălegaleă
înă vigoare;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă raportareaă seă faceă numaiă înă formată
electronic; 

    f)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- biletădeătrimitereăc treăalteă
specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă conformă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemulă deă
asigur riăsocialeădeăs n tate,ăşiăs ăleăeliberezeăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruă
serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă
formularelor electronice - biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ădeălaădataălaă
careăacesteaăseăimplementeaz ;ăbiletulădeătrimitereăînăvedereaăintern riiăseăelibereaz ăpentruăcazurile care 
nuăpotăfiădiagnosticate,ăinvestigateăşiătratateăînăambulatoriu;ăpentruăurgen eleămedico-chirurgicaleăşiăpentruă
bolileă cuă poten ială endemo-epidemică prezentateă laă nivelulă cabinetuluiă pentruă careă seă consider ă necesar ă
internareaădeăurgen ,ămediculădeăspecialitateăelibereaz ăoăscrisoareămedical ăînăacestăsens; 

    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ă
respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuăregimăspecialăşiăpeăcele tipizate; 

    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăunuiă

formularăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaă nr.ă45ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă....../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă programă asumată prină contractulă
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    j)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
la baza încheierii contractului de furnizare de serviciiămedicale,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 

    k)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilor sociale 
deăs n tate; 

    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă
f r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateăşiăs ăîlăelibereze,ăcaăoăconsecin ăaă
actului medical propriu,ănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulăcontractuluiăcuăcasaădeăasigur riă
deăs n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteăformularăcuăregimăspecială
unică peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă pân ă laă dataă
implement riiă prescrip ieiă electroniceă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă
psihotrope;ă s ă furnizezeă tratamentul,ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă înă vigoare,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
comuneăinterna ionaleăaprobateăprinăhot râreăaăGuvernului,ăinformândăînăprealabilăasiguratulădespreătipurileă
şiăefecteleăterapeuticeăaleămedicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 

    Înăsitua iaăînăcareăunăasigurat,ăcuăoăboal ăcronic ăconfirmat ,ăesteăinternatăînăregimădeăspitalizareă
continu ăîntr-oăsec ieădeăacu i/sec ieădeăcroniciăînăcadrulăuneiăunit iăsanitareăcuăpaturiăaflat ăînărela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă mediculă deă specialitateă clinic ă poateă elibera,ă prescrip ieă
medical ă pentruă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă dină programeleă na ionaleă deă s n tate,ă pentruă
medicamenteleăaferenteăbolilorăpentruăcareăesteănecesar ăaprobareaăcomisiilorădeălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăpentruăafec iunileăcroniceăalteleădecâtăceleă
cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi 
prescriseă numaiă deă c treă mediculă deă specialitateă dină specialit ileă clinice,ă prescrip iaă seă elibereaz ă înă
condi iileă prezent riiă unuiă documentă eliberată deă spital,ă c ă asiguratulă esteă internat,ă ală c ruiă modelă esteă
stabilit prin anexa nr. 22 C la Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deă S n tateă nr.ă ......./2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă anulă 2015ă aă H.G. nr. 
400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rile ulterioareă şiă cuă respectareaă condi iiloră deă prescriereă deă
medicamente pentru bolile cronice. 

    m)ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ăcareăesteă
formulară cuă regimă specială unică peă ar ,ă şiă s ă recomande investiga iileă paracliniceă înă concordan ă cuă
diagnosticul,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriu,ănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulă
contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă biletă de 
trimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 

    n)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăurgen ămedico-chirurgical ,ăoriădeăcâteăoriăseă
solicit ăînătimpulăprogramuluiădeălucru,ăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot rilorăexistente; 

    o)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura iloră f r ă nicioă discriminare,ă folosindă formeleă
cele mai eficiente de tratament; 

    p)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    q) s ăafişezeăîntr-unălocăvizibilăprogramulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă

afl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ă
web; 

    r)ăs ăasigureăeliberareaăactelorămedicale,ăînăcondi iileăstabiliteăînăH.G. nr. 400/2014 şiăînăOrdinulă
ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ...../2015ă pentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare; 

    s)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
    ş)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontarea tratamentului în cazul unor 

afec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 
    t)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă acestaă vaă fiă pusă înă

func iune; 



    )ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă 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 valabilitateă aă cardului,ă respectivă beneficiariloră
formularelor/documentelor europeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăasisten ă
medical ăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaăîncheiat acorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 

    u)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    v)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpacheteleădeăserviciiămedicale; 
    w)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă- 

biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga 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 ă careă esteă formulară cuă regimă specială unică peă ar ă pentru 
prescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope,ăcuătoateădateleăpeăcareăacesteaătrebuieăs ă
leă cuprind ă conformă prevederiloră legaleă înă vigoare.ă Înă cazulă nerespect riiă acesteiă obliga ii,ă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă recupereaz ă de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale 
recomandate/medicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescrise,ăceăauăfostăefectuate/eliberateădeăal iă
furnizoriăînăbazaăacestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădinăFond;ăs ăcompletezeă
formulareleăelectroniceămen ionateăanterior,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz . 

    x)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă modalit ileă deă
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 

    y)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă evaluareă aă furnizorului,ă
dovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 

    z)ăs ăcompletezeădosarulăelectronicădeăs n tateăalăpacientului,ădeălaădataăimplement riiăacestuia; 
    aa)ă s ă nuă încasezeă sumeă pentruă serviciileă medicaleă furnizateă prev zuteă înă pacheteleă deă serviciiă şiă

pentruă acteleă administrativeă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră medicale,ă pentruă careă nuă esteă
prev zut ăoăreglementareăînăacestăsens; 

    ab)ăs ăacordeăserviciiădeăasisten ămedical ăambulatorieădeăspecialitateăasigura ilorănumaiăpeăbazaă
biletuluiă deă trimitere,ă careă esteă formulară cuă regimă specială utilizată înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ăcuăexcep ia:ăurgen elor,ăafec iunilorăprev zuteăînăanexaănr.ă13ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiă
ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ....../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprecumă
şiă aă serviciiloră deă planificareă familial .ă Listaă cuprinzândă afec iunileă careă permită prezentareaă directă laă
mediculă deă specialitateă dină unit ileă ambulatoriiă careă acord ă asisten ă medical ă deă specialitateă pentruă
specialit ileă cliniceă esteă prev zut ă înă anexaă nr.ă 13ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedintelui 
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ăPentruăpacien iiă dinăstateleă
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, furnizorii de servicii 
medicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăacord ăserviciiămedicaleănumaiăpeăbazaăbiletuluiădeă
trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă 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 servicii medicale 
programate,ă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră competenteă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian .ăPentruăpacien iiădinăstateleămembreăaleăUniuniiă
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 ăbiletădeătrimitereăpentruăacordareaădeăserviciiămedicaleăînăambulatoriu.ăPentruăpacien iiădinăstateleă
cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă
domeniulăs n t ii,ăcareăauădreptulăşiăbeneficiaz ădeăserviciileămedicaleădinăpachetulădeăserviciiămedicaleădeă
baz ,ăacordateăpeăteritoriulăRomâniei,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeă
specialitateăsolicit ăbiletădeătrimitereăpentruăacordareaădeăserviciiămedicaleăînăambulatoriu; 

    ac)ă s ă informezeă mediculă deă familie,ă prină scrisoareă medical ă expediat ă directă sauă prină intermediulă
asiguratului,ăcuăprivireălaădiagnosticulăşiătratamenteleăefectuateăşiărecomandate;ăs ăfinalizezeăactulămedicală
efectuat,ăinclusivăprinăeliberareaăprescrip ieiămedicaleăpentruămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ie personal ,ă
dup ă caz,ă aă biletuluiă deă trimitereă pentruă investiga iiă paraclinice,ă aă certificatuluiă deă concediuă medicală
pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă dup ă caz,ă înă situa iaă înă careă concluziileă examenuluiă medicală impună
acestălucru;ăscrisoareaămedical  esteăunădocumentătipizat,ăcareăseăîntocmeşteăînădou ăexemplare,ădinăcareăună
exemplarăr mâneălaămediculădeăspecialitate,ăiară unăexemplarăesteătransmisămediculuiădeăfamilie,ă directăsauă
prinăintermediulăasiguratului;ăscrisoareaămedical ăcon ineăobligatoriuănum rulăcontractuluiăîncheiatăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăpentruăfurnizareădeăserviciiămedicaleăşiăseăutilizeaz ănumaiădeăc treămediciiăcareă
desf şoar ăactivitateăînăbazaăacestuiăcontract;ămodelulăscrisoriiămedicaleăesteăprev zutăînăanexaănr.ă43ălaă
Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./ă2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 



    ad)ă s ă transmit ă rezultatulă investiga iiloră paracliniceă recomandate,ă prină scrisoareă medical ,ă
mediculuiădeăfamilieăpeălistaăc ruiaăesteăînscrisăasiguratul;ătransmitereaărezultatelorăseăpoateăfaceăşiăprină
intermediul asiguratului; 

    ae)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile,ădac ăesteăcazul; 
    af)ă s ă raporteze,ă înă vedereaă contract riiă laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă listaă cuă bolnaviiă cuă

afec iuniăcroniceăafla iăînăeviden aăproprieăşi,ălunar,ămişcareaăacestora; 
    ag)ăs ăverificeăbileteleădeătrimitereăcuăprivireălaădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleă

cuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    ah)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă

acestădocument/ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ă
cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 
pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă acord riiă serviciiloră
medicale; serviciile medicale din pachetul deăbaz ,ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateăanterioră
nuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    ai)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă prescrip iaă
medical ăelectronic ăoff-lineăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,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 privind 
semn turaăelectronic .ăÎnăsitua iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ,ăprescrip iaă
medical ă seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şiă semnat ă deă mediculă prescriptoră înă condi iileă
prev zuteăînăanexaănr.ă36ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă...../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăaăH.G. nr. 400/2014, 
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    aj)ăs ăintroduc ăînăsistemulăinformaticătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăprescriseăoff-lineăşiă
prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră
stupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăprescrierii. 

    ak)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerereădinăpachetulădeăserviciiădeăbaz ,ădac ă
asiguratul se prezint ă f r ă biletă deă trimitere;ă înă aceast ă situa ieă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă nuă auă
dreptulădeăaăeliberaăbileteădeătrimitereăsauăprescrip iiămedicaleăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
deăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăPentru persoanele beneficiare ale programelor de 
s n tateăşiănumaiăpentruăafec iunileăceăfacăobiectulăprogramelorădeăs n tateăprecumăşiăpentruăasigura iiăcareă
auă biletă deă trimitereă sauă aă c roră afec iuniă permită prezentareaă laă medică f r ă biletă deă trimitere,ă medicii 
elibereaz ăbileteădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice/biletădeăinternare/prescrip iiămedicale,ădup ă
caz,ăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiă
dac ăprezentareaălaămedicănuă seăîncadreaz ăînănum rulămaximădeăconsulta iiăstabilităconformăprogramuluiădeă
lucruăprev zutăînăcontractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    al)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatforma 
informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001 privindă semn turaă electronic ,ă
republicat .ăServiciileămedicaleăînregistrateăoff-line,ăseătransmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăacord rii serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna 
pentruăcareăseăfaceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleă
men ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; prevederile sunt 
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă
înlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaă
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în vederea 
acord riiăserviciilorămedicale. 

 
    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 8 
    (1)ăModalit ileădeăplat ăînăasisten aămedical ădeăspecialitateădinăambulatoriuăsuntătarifăpeăserviciuă

medicalăexprimatăînăpuncte,ătarifăpeăconsulta ieăşiătarifăpeăserviciuămedicală- caz pentru servicii medicale 
de acupunctur ăexprimateăînălei. 

    (2)ă Valoareaă minim ă garantat ă aă unuiă punctă esteă unic ă peă ar ;ă pentruă anulă 2015ă valoareaă minim ă
garantat ăaăunuiăpunctăpentruăplataăpeăserviciuămedicalăesteăînăvaloareădeă1,8ălei. 

    (3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform 
prevederilorădinăanexaănr.ă8ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deă S n tateă nr.ă ....../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă anulă 2015 a H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    (4)ă Num rulă deă puncteă calculată conformă anexeiă nr.ă 8ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă seă ajusteaz ă înă
func ieăde: 

    a)ăcondi iileăînăcareăseădesf şoar ăactivitatea,ăcuă.......% *) 
────────── 
    *)ăÎnăcondi iileăînă care,ăpentruăcabineteleă cuăpunct/puncteădeălucruăseăstabileşteăunăsporădeăzon ă

diferită pentruă localitateaă undeă seă afl ă cabinetul,ă respectivă pentruă localitatea/localit ileă undeă seă afl ă
punctul/punctele de lucru, seăvaătreceăsporulădeăzon ăpentruăfiecareăsitua ie. 



────────── 
 
    b) gradul profesional medic primar ........%. 
    (5)ăa)ăTarifulăpeăconsulta ieădeăacupunctur ăesteădeă13ălei; 
    b) Tariful pe serviciu medical - caz pentru servicii medicale de acupunctur ădeăcareăbeneficiaz ăună

asiguratăpentruăoăcur ădeăserviciiădeăacupunctur ăesteădeă140ălei. 
    (6)ă Valoareaă contractuluiă pentruă consulta iileă şiă serviciileă medicaleă - cază deă acupunctur ă esteă deă

.........ăleiăşiăseăsuport ădinăfondulăaferentăasisten eiămedicale de recuperare. 
    Sumaăcontractat ăseădefalcheaz ăpeătrimestreăşiăpeăluniădup ăcumăurmeaz : 
    Sumaăanual ăcontractat ăesteă......ălei,ădinăcare: 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIă........ălei,ădinăcare: 
    - luna I ............ lei 
    - luna II ........... lei 
    - luna III .......... lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIă.........ălei, 
    din care: 
    - luna IV .......... lei 
    - luna V ........... lei 
    - luna VI .......... lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIIă.......ălei, 
    din care: 
    - luna VII ......... lei 
    - luna VIII ........ lei 
    - luna IX .......... lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIVă........ălei, 
    din care: 
    - luna X ........... lei 
    - luna XI .......... lei 
    - luna XII ......... lei. 
 
    ART. 9 
    (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, în termen de maximum 20 de zile 

calendaristiceă deă laă încheiereaă fiec reiă luni;ă decontareaă contravaloriiă serviciiloră medicaleă furnizateă
potrivit contractelor încheiate între furnizorii de serviciiămedicaleăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseă
faceă peă bazaă documenteloră necesareă decont riiă serviciiloră medicaleă furnizateă înă lunaă anterioar ,ă
depuse/transmiseălunarădeăfurnizoriălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ălaădataădeă.......... 

    Toate documenteleănecesareădecont riiăseăcertific ăpentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateă
prinăsemn turaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 

    Pân ă laă dataă deă 30ă aă luniiă urm toareă încheieriiă trimestruluiă seă faceă decontareaă caă urmareă aă
regulariz riiăsumelorăcuveniteătrimestruluiărespectiv,ălaăvaloareaădefinitiv ăaăunuiăpunct. 

    (2)ăDecontareaălunar ăaăserviciilorămedicaleădeăacupunctur ăfurnizateăînălunaăanterioar ăseăfaceăpeă
bazaă num ruluiă deă serviciiă medicaleă - cazuri pentru servicii medicaleă deă acupunctur ă şiă aă num ruluiă deă
consulta iiădeăacupunctur ăşiăaătarifelorăpeăcur ăşiăpeăconsulta ie,ăînălimitaăsumelorăcontractate,ăînătermenă
deă maximumă 20ă deă zileă calendaristiceă deă laă încheiereaă fiec reiă luni,ă peă bazaă facturiiă şiă aă documenteloră
justificativeădepuse/transmiseădeăfurnizorălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaădataădeă......... 

    Decontareaă lunar ă aă cazuriloră finalizateă seă realizeaz ă laă tarifulă contractată dac ă num rulă mediuă ală
zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un num rămediuăalăzilelorădeătratamentărealizată
într-oălun ămaiămicădeă8,5,ădecontareaălunar ăaăserviciilorămedicaleă- cazuri finalizate se face la un tarif 
stabilităconformăformulei:ăTarifăcontractată140ăleiăxănum rămediuăalăzilelorădeătratamentărealizateă/ă10 - 
num ră mediuă zileă deă tratamentă contractat.ă Num rulă mediuă ală zileloră deă tratamentă realizată într-oă lun ă seă
calculeaz ăîmp r indănum rulătotalăalăzilelorădeătratamentăefectuate,ăcorespunz toareăcazurilorăfinalizateălaă
num rulădeăserviciiădeăacupunctur ă- cazuriăfinalizateăşiăraportateăînălunaărespectiv . 

    Înă situa iaă înă careă oă cur ă deă tratamentă înă acupunctur ă seă întrerupe,ă furnizorulă areă obliga iaă s ă
anun eă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă întrerupereaă curei,ă motivulă întreruperiiă şiă num rulă deă zileă
efectuatăfa ădeăcelărecomandat.ăOăcur ădeătratamentăînăacupunctur ăîntrerupt ăseăconsider ăoăcur ăfinalizat . 

    Curaădeăacupunctur ăseădeconteaz ăînălunaăurm toareăceleiăînăcareăaăfostăfinalizat ăaceast ăcur . 
    Toateădocumenteleănecesareădecont riiăse certific ăpentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateă

prinăsemn turaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 
    (3) Clauze speciale - seăcompleteaz ăpentruăfiecareăcabinetămedical*)ăşiăfiecareămedicădeăspecialitateă

dinăcomponen aăcabinetuluiămedical cu care s-a încheiat contractul: 
────────── 
    *)ăÎnăcazulăcabinetelorădinăambulatoriulăintegratăalăspitaluluiăşiăalăcabinetelorădeăspecialitateădină

centreleădeăs n tateămultifunc ionaleăorganizateăînăstructuraăspitalului,ăseăvaăcompletaăcuăprogramulăde lucru 
stabilităpentruăcabineteleărespective,ăprecumăşiăcuădateleăaferenteătuturorămedicilorădeăspecialitateăcareăîşiă
desf şoar ă activitateaă înă sistemă integrată şiă înă centrulă deă s n tateă multifunc ională f r ă personalitateă
juridic ădinăstructuraăspitalului. 

────────── 
 
    a) Medic 
    Nume: ............. Prenume: ............. 
    Grad profesional: ...................... 



    Specialitatea/atestatădeăstudiiăcomplementare/competen :ă............ 
    Cod numeric personal: ....................... 
    Codul de paraf ăalămedicului:ă............... 
    Program zilnic de activitate ............... ore/zi 
    b) Medic 
    Nume: .............. Prenume: ................. 
    Grad profesional: .................. 
    Specialitatea/atestat de studii complementare/competen :ă............. 
    Cod numeric personal: ..................... 
    Codulădeăparaf ăalămedicului:ă............. 
    Program zilnic de activitate ................... ore/zi 
    c) .................... 
 
    VII. Calitatea serviciilor medicale 
    ART. 10 
    Serviciileă medicaleă furnizateă înă bazaă prezentuluiă contractă trebuieă s ă respecteă criteriileă privindă

calitateaă serviciiloră medicaleă acordateă asigura ilor,ă elaborateă înă conformitateă cuă prevederileă legaleă înă
vigoare. 

 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 11 
    Pentruă neîndeplinireaă obliga iiloră contractualeă parteaă înă culp ă datoreaz ă celeilalteă p r iă daune-

interese. 
    ART. 12 
    Clauz ăspecial  
    (1)ăOriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractuluiăşi 

careăîmpiedic ăexecutareaăacestuia,ăesteăconsiderat ăfor ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundereăparteaăcareăoă
invoc .ăSuntăconsiderateăfor ămajor ,ăînăsensulăacesteiăclauze,ăîmprejur riăca:ăr zboi,ărevolu ie,ăcutremur,ă
marileăinunda ii,ăembargo. 

    (2) Parteaă careă invoc ă for aă major ă trebuieă s ă anun eă cealalt ă parteă înă termenă deă 5ă zileă
calendaristiceă deă laă dataă apari ieiă respectivuluiă cază deă for ă major ă şiă s ă prezinteă ună actă confirmativă
eliberată deă autoritateaă competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă municipiulă Bucureşti,ă prină careă s ă seă
certificeărealitateaăşiăexactitateaăfaptelorăşiăîmprejur rilorăcareăauăcondusălaăinvocareaăfor eiămajoreăşi,ă
deăasemenea,ădeălaăîncetareaăacestuiăcaz.ăDac ănuăprocedeaz ălaăanun areaăînătermeneleăprev zuteămaiăsusăaă
începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă
celeilalteăp r iăprinăneanun areaăînătermen. 

    (3)ă Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungesc pe oăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

 
    IX.ăSanc iuni,ăcondi iiădeăreziliere,ăîncetareăşiăsuspendareăaăcontractului 
    ART. 13 
    (1)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă din motive imputabile 

furnizorului/medicului,ăaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontract,ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a)ălaăprimaăconstatare,ăseădiminueaz ăcuă5%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăpunctuluiăpentruălunaăînăcareă

s-auă produsă acesteă situa ii pentruă mediciiă dină ambulatoriuă pentruă specialit ileă clinice,ă inclusivă pentruă
planificareăfamilial ălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua iiăsauăcontravaloareaăserviciilorădeăacupunctur ă
aferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua ii; 

    b) la a doua constatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăpunctuluiăpentruălunaăînăcareă
s-auă produsă acesteă situa iiă pentruă mediciiă dină ambulatoriuă pentruă specialit ileă clinice,ă inclusivă pentruă
planificareăfamilial ălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua iiăsauăcontravaloareaăserviciilorădeăacupunctur ă
aferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua ii. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăa)ă- c), e) - h), 
j) - u), v), x), z), ac) - ae)ăşiăag)ăprecumăşi prescrieriădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădină
parteaă asiguratuluiă şi/sauă recomand riă deă investiga iiă paracliniceă careă nuă suntă înă conformitateă cuă
reglement rileălegaleăînăvigoareăaplicabileăînădomeniulăs n t ii,ăinclusivăprescriereădeămedicamenteăcuăşiă
f r ă contribu ieă personal ă dină parteaă asiguratuluiă f r ă aprobareaă comisiiloră deă laă nivelulă caseloră deă
asigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăacoloăundeăesteăcazul,ăcompletareaăscrisoriiă
medicale prin utilizarea unui altăformularădecâtăcelăprev zutăînănormeăsauăneeliberareaăacesteia,ăprecumăşiă
neeliberareaăprescrip ieiămedicaleăcaăurmareăaăactuluiămedicalăpropriu,ăpentruăprimeleă30ădeăzileădinăperioadaă
cuprins ăînăscrisoareaămedical ,ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaăpunctuluiăpentruălunaăînăcareă

s-auăînregistratăacesteăsitua iiăpentruămediciiădinăambulatoriuăpentruăspecialit ileăclinice,ăinclusiv pentru 
planificareăfamilial ,ălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua iiăsauăcontravaloareaăserviciilorădeăacupunctur ă
aferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua ii. 

    (3)ă Înă cazulă înă care,ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă serviciileă specializate ale caselor de 
asigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiăprev zut ă
laăart.ă7ălit.ăab)ăşi/sauăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiăacestoraănuăauăfostă
efectuate, se recupereaz ăcontravaloareaăacestorăserviciiăşiăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaăminim ăgarantat ăaă
punctului pentru luna în care s-auă înregistrată acesteă situa ii,ă pentruă mediciiă dină ambulatoriu,ă pentruă



specialit ileăclinice,ăinclusivăpentruăplanificareăfamilial ,ălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua iiăsauă
contravaloareaăserviciilorădeăacupunctur ăaferenteăluniiăînăcareăs-auăprodusăacesteăsitua ii. 

    (4)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaăart.ă7ălit.ă
aj), se aplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă valoareaă minim ă garantat ă aă unuiă punctă peră serviciu,ă
respectivăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaădeăcontractăpentruălunaăînăcareăs-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruă
medicii de specialitateăclinic /acupunctur ălaăcareăacesteaăauăfostăînregistrate; 

    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 20%ă valoareaă minim ă garantat ă aă unuiă punctă peră serviciu,ă
respectivăseădiminueaz ăcuă20%ăvaloareaădeăcontractăpentruălunaăînăcareăs-au produs aceste situa ii,ăpentruă
mediciiădeăspecialitateăclinic /acupunctur ălaăcareăacesteaăauăfostăînregistrate. 

    (5)ă Pentruă punereaă înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (4),ă nerespectareaă obliga ieiă deă laă
art.ă 7ă lit.ă aj)ă seă constat ă deă caseleă deă asigur riă de 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
componentaăeliberareăpentruătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicale 
cuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 

    (6)ăRe inereaăsumelorăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ă- (4)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareăurmeaz ăaăfiă
efectuat ăpentruăfurnizoriiăcareăsuntăîn rela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăÎnăsitua iaă
înăcareăsumaăprev zut ălaăalin.ă(4)ădep şeşteăprimaăplat ,ăre inereaăsumeiăseărealizeaz ăprinăplat ădirect ă
sauăexecutareăsilit ,ăînăcondi iileălegii. 

    (7)ă Pentruă cazurileă prev zuteă la alin. (1) - (4),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă ină eviden aă
distinctăpeăfiecareămedic/furnizor,ădup ăcaz. 

    (8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauăexecutareă
silit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsunt înărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (9)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă - (4) se 
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuăaceeaşiădestina ie. 

    (10) În cazul în careă seă constat ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă
specialitateă dină specialit ileă cliniceă aă obliga ieiă prev zuteă laă art.ă 7ă lit.ă af)ă consulta iile,ă respectivă
serviciileăraportateăpentruăasigura iiăcuăafec iuniăcareăpermităprezentarea direct la medicul de specialitate 
nuăseădeconteaz ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 14 
    Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă seă

reziliaz ădeăplinădreptăprintr-oănotificareăscris ăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeămaximumă5ă
zileăcalendaristiceădeălaădataăaprob riiăacesteiăm suriăcaăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ă dac ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă nuă începeă activitateaă înă termenă deă celă multă 30ă deă zileă
calendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 

    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ămaiămareădeă
30 de zile calendaristice; 

    c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
autoriza ieiădeăfunc ionare/autoriza ieiăsanitareădeăfunc ionareăsauăaădocumentuluiăsimilar,ărespectivădeălaă
încetareaăvalabilit iiăacestora; 

    d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
dovezii de evaluare a furnizorului; 

    e)ănerespectareaătermenelorădeădepunere/transmitereăaăfacturilorăînso iteădeădocumenteleăjustificativeă
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 ă deă dou ă luniă consecutiveă înă cadrulă unuiă trimestru,ă
respectiv 3 luni într-un an; 

    f) refuzul furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialit ileăclinice,ăinclusivă
deăserviciiădeăplanificareăfamilial ăşiăacupunctur ădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcereriiăînăscrisăaă
documentelor solicitateă privindă acteleă deă eviden ă financiar-contabil ă aă serviciiloră furnizateă conformă
contractelorăîncheiateăîntreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădocumenteleăjustificativeăprivindă
sumeleă decontateă dină Fond,ă precumă şiă documenteleă medicaleă şiă administrativeă existenteă laă nivelulă entit iiă
controlateăşiănecesareăactuluiădeăcontrol; 

    g)ălaăaădouaăconstatareăaăfaptuluiăc ăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiă
acestora nu au fost efectuate - cuăexcep iaăsitua iilorăînăcare vina este exclusiv a medicului/medicilor, caz 
înă careă contractulă seă modific ă prină excludereaă acestuia/acestoraă - cu recuperarea contravalorii acestor 
servicii; 

    h)ădac ăseăconstat ănerespectareaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontractulăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tateă prină lipsaă nejustificat ă aă mediculuiă timpă deă 3ă zileă consecutiveă înă cazulă cabineteloră medicaleă
individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, 
contractulă seă modific ă înă modă corespunz toră prină excludereaă medicului/mediciloră laă careă s-a constatat 
nerespectareaănejustificat ăaăprogramuluiădeălucruătimpădeă3ăzileăconsecutive. 

    i)ă înă cazulă nerespect riiă obliga iiloră prev zuteă laă art. 27 alin. (3) din H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiălaăart.ă7ălit.ăaa)ăşiăak); 

    j)ă odat ă cuă primaă constatareă dup ă aplicareaă m suriloră prev zuteă laă art.ă 13ă alin.ă (1),ă (2)ă şiă (4)ă
precumăşiălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm suriiăprev zute la art. 13 alin. (3). 

    ART. 15 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă înceteaz ă laă dataă laă careă aă intervenită unaă dintreă

urm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 



    a1) furnizorulă deă serviciiă medicaleă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-teritorial ă aă
caseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 

    a2)ă încetareaă prină faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilareă a 
furnizorilorădeăserviciiămedicale,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)ă mediculă titulară ală cabinetuluiă medicală individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă membruă ală

Colegiului Medicilor din România; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă serviciiă

medicaleă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă
anterioareădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 

    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă
s n tateăprintr-oănotificareăscris ăprivindăexpirareaătermenuluiădeăsuspendareăaăcontractuluiăînăcondi iileă
art. 16 lit. a) - cuăexcep iaărevoc riiădoveziiădeăevaluareăaăfurnizorului. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăîncetatăprină
reziliereăcaăurmareăaănerespect riiăobliga iilorăcontractualeăasumateădeăfurnizoriăprinăcontractul încheiat, 
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăcontractului. 

    (3) În cazul în care contractul dintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractulăîncheiatăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuia la furnizorii respectivi, 
dinămotiveăimputabileăacestoraăşiăcareăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră acceptaă înregistrareaă înă niciună altă contractă deă acelaşiă tipă aă
persoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaă
dataămodific riiăcontractului. 

    (4)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoulăcontractăseăreziliaz /seămodific ăînă
condi iileă alin.ă (2)ă şiă (3),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă încheiaă contracteă cuă furnizoriiă
respectivi,ărespectivănuăvorămaiăacceptaăînregistrareaăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(3)ăînăcontracteleădeă
acelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriăsauăcuăal iăfurnizoriăpentruăaceste persoane care prin activitatea 
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 

    (5)ăÎnăcazulăînăcareăfurnizoriiăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateă
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2) - 
(4)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreăsediileăsecundare/puncteleăsecundareădeălucru,ădup ă
caz. 

    ART. 16 
    Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu de specialitateăseăsuspend ălaădataălaă

careăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă dintreă

documenteleăprev zuteălaăart.ă23ăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioareăşiănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăy),ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulă
s ăfac ădovadaădemersurilorăîntreprinseăpentruăactualizareaăacestuia;ăsuspendareaăopereaz ăpentruăoăperioad ă
deămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 

    b)ă înă cazurileă deă for ă major ă confirmateă deă autorit ileă publiceă competente,ă pân ă laă încetareaă
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămult deă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

    c)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcazăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 

    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă contribu ieiă laă
Fond,ăconstatat ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeă s n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateălaă furnizori,ă
pân ălaădataălaăcareăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaăziăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ă
suspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur ri deăs n tateăaăefectuată
ultimaăplat ăc treăfurnizor; 

    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiăteritorială
alămedicilorădeăsuspendareădinăcalitateaădeămembruăsauăsuspendareădinăexerci iulăprofesieiăaămedicului titular 
al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se 
aplic ă corespunz toră numaiă mediculuiă aflată înă contractă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă careă seă afl ă înă
aceast ăsitua ie. 

    ART. 17 
    (1)ăSitua iileăprev zuteălaăart.ă14ăşiălaăart.ă15ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa2ă- a5ăseăconstat ădeă

casaădeăasigur riădeăs n tate,ădinăoficiu,ăprină organeleăsaleăabilitateă sauălaăsesizareaăoric reiăpersoaneă
interesate. 

    (2)ăSitua iileăprev zuteăla art.ă15ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa1ăseănotific ăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului. 

 
    X.ăCoresponden a 
    ART. 18 



    (1)ă Coresponden aă legat ă deă derularea prezentuluiă contractă seă efectueaz ă înă scris,ă prină scrisoriă
recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăşiălaăsediulăcabinetuluiămedicalădeclaratăînăcontract. 

    (2) Fiecare parte contractant ăesteăobligat ăca,ăînătermenădeă5ăzileălucr toareădinămomentulăînăcareă
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulăcontract,ăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
schimbareaăsurvenit . 

 
    XI. Modificarea contractului 
    ART. 19 
    Înăcondi iileăapari ieiăunorănoiăacteănormativeăînămaterie,ăcareăintr ăînăvigoareăpeădurataăderul riiă

prezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 20 
    Valoareaădefinitiv ăaăpunctuluiăesteăceaăcalculat ădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateăşiănuă

esteăelementădeănegociereăîntreăp r i. 
    ART. 21 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiămultăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

    ART. 22 
    Prezentulăcontractăseăpoateămodificaăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareăcuăcelă
pu ină.........ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea. 

    Modificarea se face printr-unăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r iăşiăesteăanex ăaăacestuiăcontract. 
 
    XII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 23 
    (1)ă Litigiileă legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2) Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIII. Alte clauze 
     ................................... 
 
    Prezentulăcontractădeăfurnizareăaăserviciilorămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeă

s n tateă aă fostă încheiat azi,ă .......,ă înă dou ă exemplareă aă câteă ......ă paginiă fiecare,ă câteă unulă pentruă
fiecareăparteăcontractant . 

*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăFURNIZORăDEăSERVICIIăMEDICALEăCLINICE 
    Preşedinteă- director general,                  Reprezentant legal, 
       ....................                        ..................... 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiăEconomice, 
     ................... 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiăRela iiăContractuale, 
      ....................... 
 
    Vizat 
    Juridic, contencios 
    ...................... 
*ST* 
 
 
                                 ACTăADI IONAL 
               pentru serviciile medicale paraclinice - ecografii 
                    efectuate de medicii de specialitate din 
                             specialit ileăclinice 
 
    Seăîntocmeşteădup ămodelulăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiăparacliniceăadaptat. 
 
 
 
    ANEXA 10 
 
    CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăACORDATEăÎNăAMBULATORIULăDEăSPECIALITATEă

PENTRU SPECIALITATEAăCLINIC ăDEăREABILITAREăMEDICAL  



 
    A.ăPACHETULăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăCUPRINDE: 
 
    1. Servicii medicale - consulta ii,ă seriiă deă proceduriă - înă specialitateaă clinic ă deă reabilitareă

medical  
    1.1.ăConsulta iaămedical ădeăspecialitate - ini ial ,ăcuprinde: 
    - anamneza,ăexamenulăclinicăgeneral,ăexamenulăclinicăspecificăspecialit iiărespective,ăstabilireaăşiă

recomandareaă explor riloră necesareă şi/sauă interpretareaă integrativ ă aă explor riloră şiă aă analizeloră deă
laborator disponibile efectuateă laă solicitareaă mediculuiă deă familieă şi/sauă aă mediculuiă deă specialitate,ă înă
vederea stabilirii diagnosticului; 

    - bilan ulăarticularăanatomicăşiăfunc ional,ăbilan ulămuscular,ăbilan ulăglobalăgestualăşiăîntocmireaă
planului de recuperare; 

    - uneleămanevreăspecificeăpeăcareămediculăleăconsider ănecesare; 
    - stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dieteticăşiăfizicalăşiădeă

reabilitareă medical ,ă precumă şiă instruireaă înă leg tur ă cuă m surileă terapeuticeă şiă profilacticeă generaleă şiă
specifice balneoclimatice - terapiiăcuăfactoriănaturaliăterapeutici:ăapeleămineraleăterapeutice,ălacurileăşiă
n molurileă terapeutice,ă gazeleă terapeutice,ă ansamblulă elementeloră fizico-chimice ale climatului, inclusiv 
microclimatul de saline şiăpeşteri,ăavizateădeăMinisterulăS n t iiăconformălegisla ieiăînăvigoare. 

    1.2.ă Consulta iaă deă reevaluareă seă acord ă înainteă deă începereaă uneiă seriiă deă proceduriă specificeă deă
reabilitareămedical ,ăînătimpulăserieiădeăproceduriăsauălaăfinalulăfiec reiăserii de proceduri la un interval 
ceănuăpoateăs ădep şeasc ă10ăzileăcalendaristiceădeălaămomentulăfinaliz riiăacesteia. 

    1.3.ă Procedurileă specificeă deă reabilitareă medical ,ă careă seă potă acordaă înă cadrulă uneiă seriiă deă
proceduri sunt: 

*T* 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ăPROCEDURIăSPECIFICEăDEăREABILITAREăMEDICAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.ăKinetoterapieădeăgrupăpeăafec iuniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.ăGalvanizareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă3.ăIonizareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.ăCuren iădiadinamiciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                       │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă5.ăTrabertăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă6.ăTENSăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă7.ăCuren iăinterferen ialiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă8.ăUndeăscurteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă9.ăMicrounde                                                                 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă10.ăCuren iădeăînalt ăfrecven ăpulsatil ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă11.ăUltrasunetăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă12.ăCombina ieădeăultrasunetăcuăcuren iădeăjoas ăfrecven ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă13.ăMagnetoterapieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă14.ăLaser-terapieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă15.ăSoluxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă16.ăUltravioleteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă17.ăCuren iăcuăimpulsuriărectangulareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă18.ăCuren iăcuăimpulsuriăexponen ialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă19.ăContrac iaăizometric ăelectric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă20.ăStimulareăelectric ăfunc ional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă21.ăB iăStangerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă22.ăB iăgalvaniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 



│ă23.ăDuşăsubacvalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                             │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă24.ăAplica iiăcuăparafin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă25.ăB iăsauăpensula iiăcuăparafin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă26.ăMasajăregionalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă27.ăMasajăsegmentarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă28.ăMasajăreflexăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă29.ăLimfmasajăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă30.ăAerosoliăindividualiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă31.ăPulveriza ieăcamer ăăăăăăăăă                                             │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă32.ăHidrokinetoterapieăindividual ăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă33.ăHidrokinetoterapieăpar ial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă34.ăKinetoterapieăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă35.ăTrac iuniăvertebraleăşiăarticulareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă36.ăManipul riăvertebraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă37.ăManipul riăarticula iiăperifericeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă38.ăKinetoterapieăcuăaparatur ăspecial ăcuădispozitiveămecanice,ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăelectromecaniceăşiărobotizateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă39.ăB iămineraleă(sulfuroase,ăcloruro-sodice,ăalcaline)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă40.ăB iădeăplanteăăăăăăăăăăăă                                                │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă41.ăB iădeădioxidădeăcarbonăşiăbuleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă42.ăB iădeăn molăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă43.ăMofeteănaturaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                      │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă44.ăMofeteăartificialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă45.ăÎmpachetareăgeneral ăcuăn molăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă46.ăÎmpachetareăpar ial ăcuăn molăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă47.ăAplica ieădeăundeădeăşocăextracorporealeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă48.ăAplica ia deăoscila iiăprofundeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă49.ăSpeleoterapia/salinoterapiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    Procedurile de la pct. 1 - 38, 47 - 49ăpotăfiăefectuateănumaiădeăcabineteleămedicaleăcareădispunăşiădeă

baz ădeătratament.ăProcedurileădeălaăpct.ă39ă- 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratamentădinăsta iunileă
balneoclimaterice. 

    Procedurileăseăacord ăpentruăperioadeăşiăpotrivităunuiăritmăstabiliteădeămediculăcurantădeăreabilitareă
medical . 

    1.3.1:ă Perioadaă pentruă careă seă deconteaz ă procedurileă specificeă deă reabilitareă medical ă esteă de 
maximumă 21ă zile/an/asigurată atâtă laă copiiă câtă şiă laă adul iă cuă excep iaă copiiloră 0ă - 18 ani cu diagnostic 
confirmatădeăparalizieăcerebral ,ăcândăseăacord ăproceduriămedicaleăspecificeădeăreabilitareămedical ăpentruăoă
perioad ă deă maximumă 42ă deă zileă peă an/asigurat,ă acesteă perioadeă putândă fiă frac ionateă înă maximumă dou ă
frac iuni,ăînăfunc ieădeăafec iuneaădeăbaz ălaărecomandareaămediculuiădeăspecialitateăreabilitareămedical . 

    1.3.2:ă Înă cazulă unoră perioadeă deă tratamentă frac ionateă laă recomandareaă mediculuiă de specialitate 
reabilitareă medical ,ă pentruă fiecareă perioad ă deă tratamentă seă deconteaz ă oă consulta ieă ini ial ă şiă oă
consulta ieădeăreevaluare,ădarănuămaiămultădeădou ăconsulta iiăini ialeăşiădou ăconsulta iiădeăreevaluareăpeă
an/asigurat. 



    1.3.3: Seria deă proceduriă specificeă deă reabilitareă medical ă stabilit ă deă mediculă deă specialitateă
reabilitareămedical ,ădecontat ăpentruăunăasiguratăincludeămaximumă4ăproceduri/ziădeătratament. 

    Pentruăoăserieădeăproceduriăspecificeădeăreabilitareămedical ăceăseădesf şoar ăînăbazeleădeătratamentă
dină sta iunileă balneoclimaticeă seă deconteaz ă maximumă 4ă proceduri/zi,ă dină careă 2ă proceduriă specificeă deă
reabilitareămedical ăcuăfactoriăterapeuticiănaturali. 

    1.4.ă Pentruă situa iileă înă careă unuiă asigurată nuă iă seă recomand ă oă serie de proceduri specifice de 
reabilitareămedical ăseădeconteaz ă3ăconsulta ii/trimestruăpentruăaceeaşiăafec iune. 

    1.5. Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - nominalizate în H.G. nr. 
720/2008,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăcareătratamentulăseăpoateăprescrieăşiămonitorizaă
deăc treămediculăînăspecialitateaăreabilitareămedical ădinăunit ileăsanitareănominalizateădeăc treăMinisterulă
S n t ii,ă pentruă ună bolnavă cuă unaă sauă maiă multeă afec iuniă cronice,ă seă deconteaz ă oă consulta ieă şiă
prescrip ia/prescrip iileămedicaleăaferente,ătrimestrialăsauălunar,ăcuăcondi iaăcaăacesteăserviciiăs ănuăseăfiă
efectuatădeăc treăunăaltămedicădeăspecialitateăpentruăaceeaşiăperioad . 

    1.6. Consulta iileădeăspecialitateăreabilitareămedical ăseăacord ăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereădeălaă
mediculădeăfamilieăsauădeălaămediculădeăspecialitateădinăambulatoriuăclinic,ăcuăexcep iaăconsulta iilorăpentruă
afec iunileă prev zuteă înă anexaă nr.ă 13ă laă prezenteleă norme care permit prezentarea direct la medicul de 
specialitate din ambulatoriu. 

    1.7.ăÎnăcadrulăconsulta iilorădeăreabilitareămedical ăseăpotăefectuaădup ăcaz,ăurm toareleăproceduriă
diagnostice/terapeutice/tratamenteăcareăseăefectueaz ăînăcabinetulămedical: 

*T* 
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Nr.ă│ăDenumireăprocedur ădiagnostic /terapeutic /tratamenteăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1ăă│ăDeterminareaăindiceluiădeăpresiuneăglezn /bra ,ărespectivădeget/bra │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2ăă│ăPodoscopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă3ăă│ăOsteodensitometrieăsegmentar ăcuăultrasuneteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4ăă│ăAdministrareătratamentăprinăinjectareaăp r ilorămoiă(intramuscular,ă│ 
│ăăăă│ăintradermicăşiăsubcutanat)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă5ăă│ăMezoterapia - injectareăterapeutic ăparavertebral ăşiăperiarticular │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă6ăă│ăAdministrareătratamentăprinăpunc ieăintravenoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă7ăă│ăPunc iiăşiăinfiltra iiăintraarticulareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă8ăă│ăBlocajeăchimiceăpentruăspasticitateă(toxin ăbotulinic )ăăăă         │ 
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    1.8.ăListaăspecialit ilorăcliniceăpentruăcareăseăîncheieăcontractădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleă

în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinic ădeăreabilitareămedical : 
    - reabilitareă medical .ă Specialitateaă recuperare,ă medicin ă fizic ă şiă balneologieă esteă asimilat ă

specialit iiăreabilitareămedical ăconformăOrdinuluiăMSă360/2013. 
    1.9.ă Listaă afec iuniloră careă potă fiă tratateă înă ambulatoriu înă specialitateaă clinic ă deă reabilitareă

medical ăeste: 
*T* 
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Nr.ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAFEC IUNIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                           │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.ă│ăAtrofiiăsistemiceăafectândăînăspecialăsistemulănervosăcentralăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.ă│ăTulbur riăextrapiramidaleăşiăaleămotricit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă3.ă│ăBoliădemielinizanteăaleăsistemuluiănervosăcentralăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.ă│ăAfec iunileănervilor,ăr d cinilorăşiăplexurilorănervoaseăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă5.ă│ăPolineuropatiiăşiăalteăafec iuniăaleăsistemuluiănervosăperifericăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă6.ă│ăAfec iuniăaleăjonc iunilorămioneuraleăşiămusculareăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă7.ă│ăParaliziaăcerebral ăşiăalteăsindroameăparaliticeăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă8.ă│ăStatusăpostăinfarctămiocardicăacutăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă9.ă│ăStatusăpostăaccidentăvascularăcerebralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 



│ă10.│ăInsuficien aăcardiac ăclasaăNYHAăIăşiăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă11.│ăBoal ăpulmonar ăobstructiv ăcronic ăclasaăIăşiăIIăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă12.│ăPoliartropatiiăinflamatoriiăăăă                                   │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă13.│ăArtrozeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă14.│ăDorsopatiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă15.│ăAfec iuniăaleă esuturilorămoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă16.│ăStatusăpostăleziuniătraumaticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă17.│ăStatusăpostăinterven iiăchirurgicaleămajoreăcardiovasculare,ăăăăăă│ 
│ăăăă│ăneurochirurgicale,ăortopediceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    1.10.ăTarifulăpeăconsulta ieăînăspecialitateaăclinic ăreabilitareămedical ăeste de 20 lei. Tariful pe 

consulta ieăînăspecialitateaăclinic ăreabilitareămedical ,ăînăcadrulăc reiaăseăefectueaz ăminimădou ăproceduriă
dintreăceleăprev zuteălaăpunctulă1.7ăesteădeă40ălei.ăPentruăpresta iaămediculuiăprimar,ătarifulăconsulta ieiă
se majoreaz ăcuă20%. 

    1.11.ă Recomandareaă pentruă serviciileă deă reabilitareă medical ă seă poateă faceă deă c treă mediciiă deă
specialitateăşiădeăc treămediciiădeăfamilie,ăînălimitaăcompeten elorăiarăprocedurileăspecificeădeăreabilitareă
medical ă seă acord ă conformă schemeiă de tratament,ă pentruă perioadeă şiă potrivită unuiă ritmă stabiliteă deă c treă
mediculădeăspecialitateăreabilitareămedical . 

    1.12.ă Tarifulă peă ziă deă tratamentă pentruă procedurileă specificeă deă reabilitareă medical ă acordateă înă
bazeleădeătratament,ăcareăseădeconteaz  pentru un asigurat este de 28 de lei sau 42 de lei. Tariful pe zi de 
tratamentăesteădeă28ădeăleiăpentruă4ăproceduriăpeăziădintreăceleăprev zuteălaăsubpunctulă1.3ădeălaăpunctulă1ă
lit.ăAădinăanexaă10ăcuăexcep iaăpozi iiloră1,ă26ă- 29, 32 - 34ăşiă38ăşiăesteăde 42 lei pentru 4 proceduri pe 
ziădintreăceleăprev zuteălaăsubpunctulă1.3ădeălaăpunctulă1ălit.ăAădinăanexaă10ăcuăcondi iaăcaăcelăpu inăoă
procedur ăpeăziăs ăfieădintreăceleăprev zuteălaăpozi iaă1,ă26ă- 29, 32 - 34ăşiă38.ăAcesteătarifeăseădeconteaz ă
numai dac ă num rulă proceduriloră recomandateă şiă efectuateă esteă deă 4/zi,ă înă cază contrară tarifeleă seă reducă
propor ionalăconformăformulei:ănum răproceduriărecomandateăşiăefectuateăpeăzi/4ăxătarifăpeăziădeătratament. 

    Nuă seă deconteaz ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă serviciileă deă reabilitareă medical ă atunciă cândă
acesteaă seă acord ă pentruă situa iiă careă privescă corec iiă deă natur ă estetic ă şiă deă între inere,ă cumă ară fi:ă
vergeturi,ăsindromătropostatic,ăgimnastic ădeăîntre inereă(fitness,ăbody-building). 

 
    B. PACHETULă DEă SERVICIIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă

EUROPEAN/CONFEDERA IAăELVE IAN ,ăTITULARIăDEăCARDăEUROPEANăDEăASIGUR RIăSOCIALEăDEăS N TATE,ăÎNăPERIOADAăDEă
VALABILITATEă Aă CARDULUI,ă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă
EUROPEAN/CONFEDERA IAă ELVE IAN ,ă BENEFICIARIă AIă FORMULARELOR/DOCUMENTELORă EUROPENEă EMISEă ÎNă BAZAă
REGULAMENTULUIăCEăNR.ă883ăALăPARLAMENTULUIăEUROPEANăŞIăALăCONSILIULUIăDINă29ăAPRILIEă2004ăPRIVINDăCOORDONAREAă
SISTEMELORă DEă SECURITATEă SOCIAL ă ŞIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă CUă CAREă ROMÂNIAă Aă ÎNCHEIATă ACORDURI,ă
ÎN ELEGERI,ăCONVEN IIăSAUăPROTOCOALEăINTERNA IONALEăCUăPREVEDERIăÎNăDOMENIULăS N T II 

 
    1.ă Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iul Economic 

European/Confedera ieiăElve ian ,ătitulariădeăcardăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăperioadaădeă
valabilitateăaăcardului,ăbeneficiaz ăînăambulatoriulădeăspecialitateăpentruăspecialitateaăclinic ăreabilitareă
medical ,ădeăconsulta iileăprev zuteălaălit.ăAăpunctulă1,ăsubpunctulă1.1ădinăprezentaăanex ,ădeveniteănecesareă
peă timpulă şederiiă temporareă înă Româniaă şiă acordateă peă bazaă bileteloră deă trimitereă eliberateă deă mediciiă deă
familie, respectiv de medicii de specialitate. 

    2. Pentru pacien iiădinăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaă
Elve ian ,ăbeneficiariăaiăformularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăacord ăserviciileămedicaleăprev zuteălaălit.ăA.ădină
prezentaă anex ,ă numaiă peă bazaă biletuluiă deă trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă 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 programate,ă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră
competenteădinăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian . 

    3.ă Pentruă pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,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 seă acord ă serviciileă medicaleă prev zuteă laă lit.ă A. din prezenta 
anex ,ă numaiă peă bazaă biletuluiă deă trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă persoaneloră asigurateă înă cadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale. 

 
    ANEXA 11 
 
 
                              MODALIT ILEăDEăPLAT  



          înăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentru 
                 specialitateaăclinic ăreabilitareămedical  
 
    ART. 1 
    (1)ă Unit ileă ambulatoriiă deă reabilitareă medical ă dină structuraă unoră unit iă sanitareă sauă unit ileă

ambulatoriiăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămediciăangaja iăîntr-oăunitateăsanitar ,ăcabineteleămedicaleădeă
specialitate organizate conform Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 124/1998 privind organizareaă şiă func ionareaă
cabinetelorămedicale,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprină Legea nr. 629/2001,ărepublicat ,ăcabineteleă
medicaleădeăspecialitateădinăstructuraăunorăunit iăsanitareăapar inândăministerelorăşi institu iilorăpubliceă
centraleă dină sistemulă deă ap rare,ă ordineă public ,ă siguran ă na ional ă şiă autoritateă judec toreasc ă încheieă
contracteădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăînăambulatoriuăcuăcaseleădeăasigur riădeă
s n tate,ăaăc ror plat ăseăfaceăprinătarifăînăleiăpeăserviciiămedicaleă- consulta ii/ziădeătratamentăpentruă
seriaădeăproceduriăspecificeădeăreabilitareămedical ădinăpachetulădeăserviciiămedicaleădeăbaz ăprev zutăînă
anexa nr. 10 la ordin. 

    (2) La stabilirea sumei contractateă deă ună furnizoră deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă cuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăseăauăînăvedere:ănum rulădeăserviciiămedicaleă- consulta ii,ărespectivătarifulă
peăconsulta ie,ăcareăesteădeă20ăleiăiarătarifulăpeăconsulta ieăcuăefectuareădeăproceduri este de 40 lei precum 
şiănum rulădeăserviciiămedicaleă- zi de tratament, respectiv tariful pe zi de tratament, care este de 28 de 
leiăsauă42ădeălei.ăTarifulăpeăziădeătratamentăesteădeă28ădeăleiăpentruă4ăproceduriăpeăziădintreăceleăprev zuteă
la subpunctulă1.3ădeălaăpunctulă1ălit.ăAădinăanexaă10ălaăordin,ăcuăexcep iaăpozi iiloră1,ă26ă- 29, 32 - 34ăşiă
38ăşiăesteădeă42ăleiăpentruă4ăproceduriăpeăziădintreăceleăprev zuteălaăsubpunctulă1.3ădeălaăpunctulă1ălit.ăAă
dinăanexaă10ălaăordin,ăcuăcondi iaăcaăcelăpu inăoăprocedur ăpeăziăs ăfieădintreăceleăprev zuteălaăpozi iaă1,ă
26 - 29, 32 -34ăşiă38. 

    Pentruăpresta iaămediculuiăprimar,ătarifulăconsulta ieiăseămajoreaz ăcuă20%.ăÎnăcadrulăuneiăzileădeă
tratamentăseăareăînăvedereăunănum rădeămaximumă4ăproceduriăpeăzi. 

    (3)ăSumaăcontractat ăseăstabileşteăconformăanexeiănr.ă11ăBălaăordinăşiăseădefalcheaz ăpeătrimestreăşiă
peăluni,ă inându-seăcontăşiădeăactivitateaăspecific ăsezonier . 

    (4)ăÎnăsitua iaăînăcareăunulăsauămaiămulteăelementeăcareăauăstatălaăbazaăstabilirii punctajului pentru 
fiecareă furnizoră deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ,ă conformă prevederiloră dină anexaă nr.ă 11ă Bă laă
ordinăseămodific ăînăsensulădiminu riiăfa ădeăcondi iileăini ialeăşiăfurnizoriiăaducălaăcunoştin aăcaselorădeă
asigur riădeăs n tateăacesteăsitua ii,ăînătermenădeămaximă15ăzileălucr toareădeălaădataădeălaăcareăsurvineă
modificarea,ă sumaă stabilit ă ini ială seă diminueaz ă corespunz tor,ă prină încheiereaă unuiă actă adi ională laă
contract.ăSumeleăob inuteăcaădisponibilădinăacesteădiminu ri laănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăseă
vorăfolosiălaăreîntregireaăsumelorăalocateăcuădestina ieăini ial . 

    Neanun areaă acestoră situa iiă şiă constatareaă ulterioră produceriiă loră ducă laă aplicareaă prevederiloră
privindă nerespectareaă obliga iiloră contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de 
reabilitareămedical . 

    (5)ăSumaăneconsumat ălunarălaănivelulăunuiăfurnizorădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăseă
redistribuieă laă acelaşiă furnizoră prină acteă adi ionaleă pentruă lunileă urm toare,ă inându-seă contă şiă deă
activitateaă specific ă sezonier ă şiă seă utilizeaz ă pentruă decontareaă serviciiloră medicaleă deă reabilitareă
medical ăacordateăasigura ilorădeălaădataăsemn riiăactuluiăadi ional. 

    Începândă cuă lunaă septembrieă 2015,ă înă situa iaă în care la unii furnizori de servicii medicale de 
reabilitareă medical ă seă înregistreaz ă laă sfârşitulă fiec reiă luniă sumeă neconsumateă fa ă deă sumaă lunar ă
prev zut ă înă contract,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră diminua,ă printr-ună actă adi ională laă contract,ă
valoareaă lunar ă contractat ă ini ială aferent ă luniiă respectiveă cuă sumeleă neconsumate.ă Sumeleă rezultateă dină
economii vor fi contractate printr-unăactăadi ionalălaăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ă
careă înă lunaă respectiv ă şi-au epuizat valoareaă deă contract.ă Sumaă dină actulă adi ională seă utilizeaz ă pentruă
decontareaă serviciiloră medicaleă deă reabilitareă medical ă acordateă asigura iloră deă laă dataă semn riiă actuluiă
adi ionalăşiăseărepartizeaz ăpropor ionalăînăfunc ieădeăconsumulămediuălunarăstabilit pentru fiecare furnizor 
deă laă dataă încheieriiă contractuluiă pentruă anulă înă cursă şiă pân ă laă sfârşitulă luniiă pentruă careă seă faceă
regularizarea, suplimentând valoarea de contract. 

    (6)ă Pentruă încadrareaă înă sumaă defalcat ă trimestrială cabineteleă deă specialitateă clinic ă reabilitareă
medical ă potă întocmiă listeă deă prioritateă pentruă furnizareaă serviciiloră deă reabilitareă medical ,ă dac ă esteă
cazul. 

    (7)ă Înă vedereaă contract riiă num ruluiă deă serviciiă medicaleă - consulta iiă şiă aă num ruluiă deă zileă deă
tratament de reabilitareămedical ăseăauăînăvedereăurm toarele: 

    a)ănum rulădeăserviciiămedicaleă- consulta iiădeăreabilitareămedical ăacordateăînăcabinetulămedicalănuă
poateădep şiănum rulădeăserviciiămedicaleă- consulta iiărezultatăpotrivităprogramuluiădeălucru,ăluându-se în 
considerareă c ă ă pentruă oă consulta ieă medical ă esteă necesar ă oă durat ă înă medieă deă 15ă minute,ă iară pentruă oă
consulta ieăînăcadrulăc reiaăseăefectueaz ăînăcabinetulămedicalăproceduriădiagnostice/terapeutice/tratamenteă
esteănecesar ăînămedieăoădurat ăde 30 minute. 

    Dac ăprogramulădeălucruăesteămaiămicăsauămaiămareădeă7ăoreăpeăzi,ănum rulădeăconsulta ii,ăpoateăscadeă
sauăcreşteăcorespunz tor; 

    b)ă serviciileă medicaleă ziă deă tratamentă careă seă acord ă înă bazeleă deă tratament,ă seă contracteaz ă şiă
raporteaz  înăvedereaădecont riiăpentruăunănum rădeămaximumă21ăzile/an/asiguratăatâtălaăcopiiăcâtăşiălaăadul iă
cuă excep iaă copiiloră cuă diagnostică confirmată deă paralizieă cerebral ,ă cândă seă acord ă proceduriă medicaleă
terapeuticeă pentruă oă perioad ă deă maximumă 42ă deă zileă peă an/asigurat,ă dup ă careă bolnavulă pl teşteă integrală
serviciile medicale. 

    (8) Tarifele au în vedere cheltuielile aferente serviciilor medicale - consulta iiă şiă num ruluiă deă
zileădeătratamentădeăreabilitareămedical . 



    (9) Fondurile suplimentare aprobateăpentruăanulă2015ăcuădestina iaădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareă
medical ăvorăfiăcontractateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăprinăîncheiereădeăcontracte,ărespectivădeăacteă
adi ionaleălaăcontracteleăini ialeăşiăvorăfiăutilizateăpentruădecontareaăserviciilor medicale - consulta iiăşiă
num rulă deă zileă deă tratamentă deă reabilitareă medical ă acordateă asigura iloră deă laă dataă semn riiă acestora.ă
Valoareaă contractului,ă respectivă aă actuluiă adi ională laă contractul/actulă adi ională ini ială seă stabileşteă
avându-se înă vedereă criteriileă deă selec ieă şiă contractareă prev zuteă înă anexaă nr.ă 11ă Bă laă ordin,ă precumă şiă
reevaluareaăpunctajuluiătuturorăfurnizorilor,ăînăsitua iaăînăcareăunulăsauămaiămulteăelementeăcareăauăstatălaă
bazaăstabiliriiăpunctajuluiăini ialăalăacestoraăs-a/s-au modificat. 

    (10)ă Decontareaă serviciiloră medicaleă deă reabilitareă medical ă înă ambulatoriuă seă suport ă dină fondulă
aferentăasisten eiămedicaleădeăreabilitareămedical . 

    (11)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ăcontravaloareaăserviciilorămedicale - consulta iiăşiă
num rulădeăzileădeătratamentădeăreabilitareămedical ăacordateănumaiăpeăbazaăbiletelorădeătrimitereăeliberateă
de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate 
din spital, afla iă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă cuă excep iaă afec iuniloră
prev zuteă înă anexaă nr.ă 13ă laă ordină careă permită prezentareaă directă laă mediculă deă specialitateă reabilitareă
medical . 

    (12) Biletele de trimitere pentru tratament în sta iunileăbalneoclimatericeăseăfacădeăc treămediciiădeă
familie,ădeăc treămediciiădeăspecialitateădinăambulatoriulădeăspecialitateăşiămediciiădinăspital,ăafla iăînă
rela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruăperioadeăşiăpotrivităunuiăritm stabilite de 
mediculădeăspecialitateăclinic ăreabilitareămedical . 

    (13)ăDecontareaălunar ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînălimitaăsumelorăcontractateăseăfaceă
înăfunc ieăde: 

    a)ănum rulădeăserviciiămedicaleă- consulta iiăşiătarifeleăpeăconsulta iiăprev zuteălaăalin.ă(2); 
    b)ănum rulădeăzileădeătratamentădeăreabilitareămedical ărealizatăatâtăînăcabineteleămedicale,ăcâtăşiă

înăbazeleădeătratament,ăînmul ităcuătarifeleăprev zuteălaăalin.ă(2).ăAcesteătarifeăseădeconteaz ănumaiădac ă
num rul proceduriloră recomandateă şiă efectuateă esteă deă 4/zi,ă înă cază contrară tarifeleă seă reducă propor ională
conformăformulei:ănum răproceduriărecomandateăşiăefectuateăpeăzi/4ăxătarifăpeăziădeătratament. 

    ART. 2 
    (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă factureaz ă

caselorădeăasigur riădeăs n tate,ălunar,ăşiădepune/transmiteălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaătermenulă
prev zută înă contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă activitateaă realizat ă înă lunaă anterioar ,ă conformă
contractuluiă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă careă seă verific ă ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăînăvedereaădecont riiăşiăseăvalideaz ăconformăprezentelorănorme. 

    (2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor 
medicaleăprestateăpentruăperioadaărespectiv . 

    ART. 3 
    (1)ăContravaloareaăserviciilorămedicaleădeăspecialitateăînăspecialitateaăclinic ăreabilitareămedical ,ă

careănuăseăreg sescăînăanexaănr.ă10ălaăordinăseăsuport ădeăc treăasigura iălaătarifeleăstabiliteădeăfurnizoriă
şiăafişateălaăcabinet,ăpentruăcareăseăelibereaz ădocumentulăfiscal,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuă
indicareaă serviciuluiă prestat.ă Înă acesteă situa iiă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă nuă elibereaz ă bileteă deă
trimitereă sauă prescrip iiă medicaleă utilizateă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tateă şiă decontateă deă
caseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    (2)ăMediciiădinăspecialitateaădeăreabilitareămedical ăîncaseaz ăcontravaloareaăserviciilorămedicale la 
cerereă dină pachetulă deă serviciiă deă baz ,ă dac ă asiguratulă seă prezint ă f r ă biletă deă trimitere;ă înă aceast ă
situa ieă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă nuă auă dreptulă deă aă eliberaă bileteă deă trimitereă sauă prescrip iiă
medicale utilizate în sistemul de asigur riă socialeă deă s n tateă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă
s n tate.ă Pentruă persoaneleă beneficiareă aleă programeloră deă s n tateă şiă numaiă pentruă afec iunileă ceă facă
obiectulăprogramelorădeăs n tateăprecumăşiăpentruăasigura iiăcareăauăbiletădeătrimitereăsauăaăc rorăafec iuniă
permită prezentareaă laă medică f r ă biletă deă trimitere,ă mediciiă elibereaz ă bileteă deă trimitereă pentruă
investiga iiăparaclinice/biletădeăinternare/prescrip iiămedicale,ădup ăcaz,ăutilizateăînăsistemulădeăasigur riă
socialeădeăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădac ăprezentareaălaămedicăseăfaceăînă
cadrulăunorăconsulta iiărealizateăpesteăvaloareaădeăcontract. 

    ART. 4 
    (1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonan eiăGuvernuluiă

nr. 124/1998,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpotăfiăangaja iămedici,ăprecumăşiăalteă
categoriiădeăpersonal.ăMediciiăangaja iănuăraporteaz ăactivitateămedical ăproprie,ăactivitateaăacestoraăfiind 
raportat ă deă c treă reprezentantulă legal;ă mediciiă deă specialitateă dină specialitateaă clinic ă reabilitareă
medical ăpotăprescrieămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăşiăuneleămaterialeăsanitareăînătratamentulă
ambulatoriu, utilizând formularul de prescrip ieă medical ă electronic /formularulă deă prescrip ieă medical ă cuă
regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă dup ă
caz,ă semn turaă electronic ă ă proprieă pentruă prescriereaă electronic ă ă deă medicamente. Întreaga activitate a 
cabinetuluiăseădesf şoar ărespectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu 
casaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (2)ă Pentruă specialitateaă clinic ă reabilitareă medical ,ă cabineteleă medicaleă individuale organizate 
conformă reglement riloră înă vigoareă potă raportaă înă vedereaă decont riiă numaiă serviciileă medicaleă dină
specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv. 

    ART. 5 
    Pentruăunit ileăsanitareăcareănuăsuntăorganizateăconformăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă124/1998,ăaprobat ă

cuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 629/2001,ărepublicat ,ăcontractele/acteleăadi ionaleădeăfurnizareă
deăserviciiămedicaleăseăîncheieădeăc treăreprezentantulălegalăalăunit iiăsanitareăînăstructuraăc reiaăseăafl ă
acesteăunit iăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 



    ART. 6 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă deă reabilitareă

medical ă acordateă numaiă pe bazaă biletuluiă deă trimitereă pentruă specialit ileă clinice,ă cuă excep iaă
consulta iiloră pentruă afec iunileă prev zuteă înă anexaă nr.ă 13ă laă ordin,ă careă permită prezentareaă directă laă
medicul de specialitate din ambulatoriu. 

    Pentruă pacien iiă dină stateleă membre 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, furnizorii de servicii 
medicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăacord ăserviciiămedicaleănumaiăpeăbazaăbiletuluiădeă
trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă 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
programate,ă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră competenteă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spa iuluiăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian . 

    Pentru pacien iiădinăstateleăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă deă serviciiă medicale,ă
acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă
specialitateăsolicit ăbiletădeătrimitereăpentruăacordareaădeăserviciiămedicaleăînăambulatoriu. 

    (2)ăBiletulădeătrimitereăpentruăspecialit ileăcliniceăesteăutilizatăşiăpentruăspecialitateaăclinic ă
reabilitare medical ăşiăesteăformularăcuăregimăspecial,ăunicăpeă ar ,ăcareăseăîntocmeşteăînădou ăexemplareăşiă
are o valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii. 

    Unăexemplarăr mâneălaămediculăcareăaăf cutătrimitereaăşiăunăexemplarăesteăînmânat asiguratului, care 
îlă depuneă laă furnizorulă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical .ă Furnizorulă deă serviciiă medicaleă deă
reabilitareămedical ăp streaz ăbiletulădeătrimitereăşiăîlăvaăprezentaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădoarălaă
solicitarea acesteia. 

    Seăvaăutilizaăformularulăelectronicădeăbiletădeătrimitereăpentruăspecialit ileăcliniceădeălaădataălaă
careăacestaăseăimplementeaz . 

    (3)ă Furnizorulă deă serviciiă medicaleă transmiteă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă lunar,ă odat ă cuă
raportarea, în vedereaă decont riiă serviciiloră medicaleă efectuateă conformă contractului,ă ună borderouă
centralizatoră cuprinzândă eviden aă bileteloră deă trimitereă aferenteă serviciiloră medicaleă raportate;ă borderoulă
centralizatorăesteădocumentăjustificativăcareăînso eşteăfactura. 

    (4)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă auă obliga iaă s ă verificeă bileteleă deă
trimitereăînăceeaăceăpriveşteădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăpotrivităprevederiloră
legale în vigoare. 

    (5) Furnizorul de serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă recomand ă investiga iiă paracliniceă prină
eliberareaăbiletuluiădeătrimitereăcareăesteăformularăcuăregimăspecial,ăunicăpeă ar ,ăcareăseăîntocmeşteăînă
dou ăexemplareădinăcareăunăexemplarăr mâneălaămediculăcareăprescrieăinvestiga iileăşiăunăexemplarăîlăînmâneaz ă
asiguratului pentru a-lăprezentaăfurnizoruluiădeăinvestiga iiăparaclinice.ăSeăvaăutilizaăformularulăelectronică
deăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparacliniceădeălaădataălaăcareăacestaăseăimplementeaz . 

    ART. 7 
    (1)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă încaseaz ă deă laă asigura iă sumaă

corespunz toareă ă copl iiă pentruă serviciileă deă reabilitareă medical ă - serii de proceduri din pachetul de 
serviciiădeăbaz ădeăcareăauăbeneficiatăasigura iiăpeăseriaădeăproceduri;ănivelulăminimăalăcopl iiăesteădeă5ă
leiăpeăseriaădeăproceduri,ăiarănivelulămaximăesteădeă10ăleiăpeăseriaădeăproceduri.ăValoareaăcopl iiăesteă
stabilit ădeăfiecareăfurnizorăpeăbaz ădeăcriteriiăproprii. 

    (2)ă Categoriileă deă asigura iă scutiteă deă coplat ,ă prev zuteă laă art. 213^1 din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăfacădovadaăacesteiăcalit iăcuădocumenteăeliberateădeăautorit ileă
competenteăc ăăseăîncadreaz ăînărespectivaăcategorie,ăprecumăşiăcuădocumenteăşi/sau,ădup ăcaz,ăcuădeclara ieă
peăpropriaăr spundereăc ăăîndeplinescăcondi iileăprivindărealizareaăsauănuăaăunorăvenituri,ăconformămodeluluiă
prev zutăînăanexaănr.ă23ăDălaăordin. 

    ART. 8 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă direc iileă deă s n tateă public ă ă auă obliga iaă deă aă organizaă

trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de 
specialitateă pentruă aă analizaă aspecteă privindă calitateaă serviciiloră medicaleă dină asisten aă medical ă
ambulatorieă deă specialitate,ă precumă şiă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă înă vigoare.ă Acesteaă voră
informaăasupraămodific rilorăap ruteăînăacteleănormativeăşiăvorăstabiliăîmpreun ăcuămediciiădeăspecialitateă
dină ambulatoriulă deă specialitateă m surileă ceă seă impună pentruă îmbun t ireaă activit ii.ă Neparticipareaă
medicilorălaăacesteăîntâlniriănuăîiăexonereaz ădeăr spundereaănerespect riiăhot rârilorăluateăcuăacestăprilej. 

 
 
    ANEXA 11 A 
 
                         - model - 
 
    Furnizor de servicii medicaleădeăreabilitareămedical ă............ 
    Sediulăsocial/Adresaăfiscal ă..................................... 
 
                                  DECLARA IE 
 
    Subsemnatul(a),ă ............ă legitimat( )ă cuă B.I./C.I.ă seriaă .....,ă nr.ă ....,ă înă calitate de 

reprezentantă legal,ă cunoscândă c ă falsulă înă declara iiă seă pedepseşteă conformă legii,ă declară peă propriaă



r spundereăc ăamă│_│/nuăamă│_│ăcontractădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăşiăcuăCasaă
Asigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiăPublice,ăSiguran eiăNa ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti. 

 
*T* 
    Data                      Reprezentant legal 
   ..................ăăăăăăă(semn turaăşiăştampila) 
                             ...................... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 11 B 
 
                                      CRITERII 
         privindăselec iaăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleădeăreabilitare 
         medical ăşiărepartizareaăsumelorăpentruăfurnizareaădeăservicii 
                  medicaleădeăreabilitareămedical ăînăambulatoriu 
 
    CAP. I 
    Criteriiădeăselec ieăaăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăînăambulatoriuăPentruă

aă intraă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă furnizoriiă trebuieă s ă îndeplineasc ăă
cumulativăurm toareleăcriteriiădeăselec ie: 

 
    1.ăS ăfieăautoriza iăşiăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    2.ăS ăfac ădovadaăcapacit iiătehniceădeăaăefectuaăserviciileămedicaleădeăreabilitareămedical ăpentruă

aăc rorăfurnizareăîncheieăcontractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
    3.ă S ă fac ă dovadaă c ă toat ă durataă programuluiă deă lucruă declarată ală cabinetuluiă esteă acoperită prină

prezen aăunuiămedicădeăspecialitateăreabilitareămedical . 
 
    CAP. II 
    La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de reabilitareămedical ăseăauăînă

vedereăurm toareleăcriterii: 
 
    A.ăEvaluareaăcapacit iiăresurselorătehniceă40% 
    B. Evaluarea resurselor umane 60% 
    A.ăEvaluareaăcapacit iiăresurselorătehnice 
    Ponderea acestui criteriu este de 40% 
    Ca urmare a aplic riiămetodologieiădeăstabilireăaăpunctajului,ăfiecareăfurnizorădeăserviciiămedicaleă

deăreabilitareămedical ă- ob ineăunăpunctajăcorespunz torăacestuiăcriteriu. 
    a)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă suntă obliga iă s ă fac ă dovadaă de inerii 

legaleăaăaparaturiiăprinădocumenteăconformeăşiăînătermenădeăvalabilitate. 
    b)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăsuntăobligateăs ăverificeădac ăseriaăşiănum rulăaparatuluiăexistentă

înă cadrulă cabinetuluiă suntă aceleaşiă cuă seriaă şiă num rulă aparatuluiă înscrise în cuprinsul documentelor care 
atest ăexisten aăşiăde inereaălegal ăaăacestora. 

    c)ă Furnizoriiă suntă obliga iă s ă prezinteă documenteleă pentruă aparatul/aparateleă de inuteă dină careă s ă
reias :ă anulă fabrica iei,ă seriaă şiă num rul,ă num rulă deă canaleă şiă num rulă deă bolnaviă careă potă faceă terapieă
simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de 
asigur riădeăs n tate. 

    d)ăNuăsuntăluateăînăcalculăaparateleăcareănuăauăînscriseăpeăeleăseriaăşiănum rulăşi nici aparatele 
pentruăcareăfurnizoriiănuăpotăprezentaămanualulădeăutilizare/fişaătehnic . 

    e)ăDac ădoiăsauămaiămul iăfurnizoriăprezint ăaparateăînregistrateăcuăaceeaşiăserieăşiănum răînainteă
sau în perioada de contractare, acestea sunt excluse definitivăşiănuăseămaiăiauăînăcalculălaăniciăunulădintreă
furnizori. 

    Facă excep ieă furnizoriiă deă serviciiă reabilitareă medical ă careă îşiă desf şoar ă activitateaă utilizândă
acelaşiăspa iuăşiăaceleaşiăechipamenteăspecificeăde inuteăşi/sauăutilizateăînăcomunăînăcondi iileălegii,ăcuă
prezentareaădocumentelorăjustificativeăprev zuteădeăacteleănormativeăînăvigoareăşiănumaiăînăcondi iileăînăcareă
personalulă medicală deă specialitateă ală fiec ruiă furnizoră îşiă desf şoar ă activitateaă cuă respectareaă
dispozi iiloră H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă într-un program de lucru 
distinct. 

    f)ăFurnizoriiăvorăprezentaăcontractădeăserviceăîncheiatăcuăunăfurnizorăavizatădeăMinisterulăS n t iiă
conform prevederilor legale în vigoare,ă pentruă aparateleă ieşiteă dină perioadaă deă garan ieă şiă valabilă peă
perioadaădeăderulareăaăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale.ăPentruăaparateleăcareăiesădinăgaran ieă
peă parcursulă derul riiă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă furnizoriiă suntă obliga iă s ă prezinteă
contractulădeăserviceăanteriorăexpir riiăperioadeiădeăgaran ie. 

    g)ăFurnizoriiăauăobliga iaăs ăprezinteălaăcontractare,ărespectivăpeăparcursulăderul riiăcontractuluiă
de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare, emis conform prevederilor legale în vigoare, pentru 
dispozitiveleă medicaleă dină dotareă achizi ionateă "secondă hand".ă Aceast ă prevedereă reprezint ă condi ieă deă
eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de 
maiăjos,ărespectivăaămen ineriiăsumelorărezultateădinăaplicareaăacestuia. 

    A.1ăSeăacord ăpunctajăpentruăfiecareăaparatăde inut,ădup ăcumăurmeaz : 
*T* 
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐ 



│Nr.ă│ăTipăaparatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăPuncteăăăă│Nr.ămaximădeă│ 
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│proceduri/or │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă1.ă│ăAparateădeăelectroterapieăpentruă1ăpacientă(cu│ă10ăpuncteă│ă3ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăunăcanal),ăvechimeă1ă- 10ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă2.ă│ăAparateădeăelectroterapieăpentruă2ăpacien iăăă│ă20ăpuncteă│ă8ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ătrata iăsimultan,ă(2ăsauămaiămulteăcanale)ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăvechimeă1ă- 10ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă3.ă│ăBaieăgalvanic ăşiăalternant ,ăvechimeă1ă- 10ăă│ă20ăpuncteă│ă2ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă4.ă│ăAparateădeămagnetoterapie,ăvechimeă1ă- 10ăaniă│ă10ăpuncteă│ă3ăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă5.ă│ăAparateăcuăenergieăluminoas ă(laserterapie,ăăă│ă10ăpuncteă│ă5ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăultraviolete,ăinfraroşii),ăvechimeă1ă- 10ăaniă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă6.ă│ăAparateăpentruăterapieăcuăundeădeăşoc,ăvechime│ă10ăpuncteă│ă5ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ă1ă- 10ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă7.ă│ăAparateădeăparafin ,ăvechimeă1ă- 10ăaniăăăăăăă│ă10ăpuncteă│ă3ăaplica ii/│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă                             │ăăăăăăăăăăă│ăcanapea/pat/│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăor ăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă8.ă│ăAparateăpentruăînalt ăfrecven ,ăvechimeă1ă-  │ă15ăpuncteă│ă4ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ă10ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă9.ă│ăAparateăpentruădrenajălimfatic,ăvechimeă1ă- 10│ă10ăpuncteă│ă2ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă10.│ăAparatăpentruăultrasonoterapie,ăvechimeă1ă- 10│ă10ăpuncteă│ă5ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă11.│ăAparatădeăaerosoli,ăvechimeă1ă- 10ăaniăăăăăăăă│ă10ăpuncteă│ă4ăăăăăăăă   │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă12.│ăCad ădeăhidroterapie,ăvechimeă1ă- 10ăaniăăăăăă│ă10ăpuncte/│ă2ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă1ăcad ăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă13.│ăCad ădeăhidroterapieăcuăduşăsubacvalăsauăcuăăă│ă20ăpuncte/│ă2ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăbule,ăvechimeă1ă- 10ăaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă1ăcad ăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă14.│ăDispozitiveădeăduşuriăterapeuticeă(sco ian,ăăă│ă20ăpuncte/│ă2ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăalternativăetc.),ăvechimeă1ă- 10ăaniăăăăăăăăăă│ădispozitiv│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│ă15.│ăEchipamentădeăelonga ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│15ăpuncte/ă│ă1ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│echipamentă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
└────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘ 
*ST* 
 
    Se scad din punctajul acordat pentru fiecare aparat, câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus 

al aparatului peste 10 ani. 
*T* 
┌────┬─────────────────┬────────┬────────────┬───────────────┬────────────────┐ 
│Nr.ă│ăDenumireăaparată│ăNum răă│ăAnăăăăăăăăă│ăTotalăpuncte/ă│ăTotalăproceduri│ 
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăcanaleă│ăfabrica ieă│ăaparatăăăăăăăă│ăpeăor /aparatăă│ 
├────┼─────────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤ 
│ă1ăă│ăăăăăă2          │ăăăăă3ăă│ăăăăă4ăăăăăă│ăăăăăă5ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────┴─────────────────┴────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘ 
                                     TOTAL PUNCTE: ........ 
*ST* 
 
    NOTAă1:ăLaăcontractare,ăseăvaă ineăcontăde: 
    a)ănum rulămaximădeăproceduriăcareăpotăfiăefectuateăpeăfiecareăaparat/or ,ăconformătabeluluiădeămaiă

sus 
    b)ă num rulă maximă deă proceduri/or ă posibilă deă efectuată înă cadrulă programului deă lucruă deă c treă

asistentulă deă balneofizioterapieă cuă preg tireă superioar ă şiă medieă deă specialitate,ă profesorulă deă cultur ă



fizic ămedical ,ăprecumăşiădeăc treăfiziokinetoterapeutulăşiăkinetoterapeutulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaă
într-oăform ălegal ăla furnizor,ăindiferentădeăformaădeăorganizareăaăfurnizorului,ăesteădeă10ăproceduri/or ;ă
num rulămaximădeăproceduri/or ăposibilădeăefectuatăînăcadrulăprogramuluiădeălucruădeăc treămaseuriăşiăb ieşiă
careă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă laă furnizor, indiferent de forma de organizare a 
furnizorului,ăesteădeă2ăproceduri/or . 

    Înăsitua iaăînăcare,ănum rulămaximădeăproceduriăprev zutălaălit.ăb)ăesteămaiămicădecâtăcelăprev zutălaă
lit.ăa),ăpunctajulătotalăaferentălit.ăA.1ăseăînmul eşteăcuăraportulăcalculatăîntreănum rulădeăproceduriădeălaă
lit.ăb)ăşiănum rulădeăproceduriădeălaălit.ăa). 

    Înăsitua iaăînăcare,ănum rulămaximădeăproceduriăprev zutălaălit.ăb)ăesteămaiămareădecâtăcelăprev zută
laălit.ăa),ăseăacord ăpunctajulăaferentălit.ăA.1. 

    A.2 Evaluareaăs liiădeăkinetoterapie: 
    - Suprafa aă util ă aă s liiă esteă întreă 8ă - 15ă mpă şiă dotareă corespunz toareă conformă Ordinuluiă MSPă

153/2003,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă privindă
înfiin area,ă organizareaă şi func ionareaă cabineteloră medicaleă ţă 10ă puncte;ă pentruă kinetoterapieă deă grupă
num rulă maximă deă pacien iă esteă 3ă şiă minimă ună fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesoră deă cultur ă fizic ă
medical . 

    - Suprafa aă util ă aă s liiă esteă întreă 16ă - 30ă mpă şiă dotareă corespunz toareă conformă Ordinuluiă MSPă
153/2003,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă privindă
înfiin area,ă organizareaă şiă func ionareaă cabineteloră medicaleă ţă 40ă puncte;ă pentruă kinetoterapieă deă grupă
num rulă maximă deă pacien iă esteă 6ă şiă minimă ună fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesoră deă cultur ă fizic ă
medical /tur . 

    - Suprafa aă util ă aă s liiă esteă deă pesteă 30ă mp,ă folosit ă exclusivă pentruă furnizareaă deă serviciiă deă
kinetoterapieăşiădotareăsuperioar ăfa ădeăprevederileăOrdinuluiăMSPă153/2003,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioareăţă60ăpuncte;ăpentruăkinetoterapieădeăgrupănum rulămaximădeăpacien iăesteă8ăindiferentădeăm rimeaă
s liiăşiăminimădoiăfiziokinetoterapeu i/kinetoterapeu i/profesoriădeăcultur ăfizic  medical /tur . 

    A.3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie 
    - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este între 30 - 40ămcăşiăareădotareaăcorespunz toareăacteloră

normativeă înă vigoareă ţă 16ă puncteă şiă minimă ună fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesoră deă cultur ă fizic ă
medical /tur ; 

    - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este între 40 - 60ămcăşiăareădotareaăcorespunz toareăacteloră
normativeă înă vigoareă ţă 30ă puncteă şiă minimă ună fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesoră deă cultur ă fizic ă
medical /tur ; 

    - volumulăbazinuluiădeăhidrokinetoterapieăesteădeăpesteă60ămcăşiăareădotareaăcorespunz toareăacteloră
normativeăînăvigoareăţă40ăpuncteăşiăminimădoiăfiziokinetoterapeu i/kinetoterapeu i/profesoriădeăcultur ăfizic ă
medical /tur . 

    TOTAL puncte resurse tehnice ........................ 
    NOTAă1:ăSalaădeăkinetoterapieăşiăbazinulădeăhidrokinetoterapieăseăpuncteaz ănumaiădac ălaăfurnizorăîşiă

desf şoar ăactivitateaăcelăpu inăunăkinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesorădeăcultur ăfizic ămedical ăînă
func ieă deă dimensiunileă s lii/bazinului.ă Punctajeleă pentruă lit.ă A.2ă şiă A.3ă seă acord ă pentruă încadrareaă cuă
personalădeăspecialitateă(unăkinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesorădeăcultur ăfizic ămedical )ăpentruăoă
norm ă întreag ă (7ă ore).ă Pentruă frac iuniă deă norm ,ă punctajeleă aferenteă lit.ă A.2ă şiă A.3ă seă ajusteaz ă
propor ional. 

    NOTAă2:ăNuăseăpuncteaz ăbazineleădeăhidrokinetoterapieăcareăseăutilizeaz ăşiăpentruăalteăactivit iăînă
afaraăcelorăstrictămedicaleăcareăseăcontracteaz ăcuăcasaădeăasigur ri deăs n tate. 

    B. Evaluarea resurselor umane: 
    Ponderea acestui criteriu este de 60% 
    Caăurmareăaăaplic riiămetodologieiădeăstabilireăaăpunctajului,ăfiecareăfurnizorădeăserviciiămedicaleă

deăreabilitareămedical ă- ob ineăunăpunctajăcorespunz torăacestui criteriu. 
    Personalulăesteăpunctatăpropor ionalăcuătimpulălucrat. 
    Punctajulăseăacord ăpentruăfiecareăangajatămedico-sanitarăcuănorm ăîntreag ,ăiarăpentruăceiăcuănorm ă

par ial ăseăacord ăunit iăpropor ionaleăcuăfrac iuneaădeănorm ălucrat . 
    Seăconsider ăoănorm ăîntreag ăastfel: 
    - pentru un medic - 35ăore/s pt mân ă(7ăoreăxă5ăzile/s pt mân ) 
    - pentruă ună asistentă balneofizioterapie,ă maseur,ă b ieşă - 40ă ore/s pt mân ă (8ă ore/ziă xă 5ă

zile/s pt mân ) 
    - pentru un fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut,ă profesoră deă cultur ă fizic ă medical ,ă - 35 

ore/s pt mân ă(7ăore/ziăxă5ăzile/s pt mân ) 
    a.ămedicăînăspecialitateaăreabilitareămedical : 
    - medic primar - 20ăpuncte/medic/1ănorm  
    - medic specialist - 18ăpuncte/medic/1ănorm  
*T* 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐ 
│ăNumeăşiăprenumeămedicăăăăăăăăăăă│ăNum rădeăoreăăăăăăăăăăăăă│ăPunctajăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┘ 
*ST* 
    b.ăfiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesorădeăcultur ăfizic ămedical ă- 15ăpuncte/1ănorm  
*T* 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐ 
│ăNumeăşiăprenumeăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNum rădeăoreăăăăăăăăăăăăă│ăPunctajăăăăăăăăă│ 



├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┘ 
*ST* 
    c. asistent balneofizioterapie - 10ăpuncte/1ănorm  
*T* 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐ 
│ăNumeăşiăprenumeăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNum rădeăoreăăăăăăăăăăăăă│ăPunctajăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă               │ 
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┘ 
*ST* 
    d. maseur - 10ăpuncte/1ănorm  
*T* 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐ 
│ăNumeăşiăprenumeăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNum rădeăoreăăăăăăăăăăăăă│ăPunctajăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┘ 
*ST* 
    e.ăb ieşă- 10ăpuncte/1ănorm  
*T* 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐ 
│ăNumeăşiăprenumeăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNum rădeăoreăăăăăăăăăăăăă│ăPunctajăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┘ 
    TOTAL PUNCTE ................. 
*ST* 
 
    Programădeăactivitateăs pt mânalăalăbazeiădeătratamentă- 8 ore/zi: 
    - 5ăzile/s pt mân ăţă2ăpuncte 
    - Subă5ăzile/s pt mân ăţă1ăpunct 
    - Pentruă2ăxă8ăoreă5ăzileăpeăs pt mân ăţă5ăpuncte 
    - 5ă zile/s pt mân /maiă multă deă 8ă oreă peă ziă şiă maiă pu ină deă 16ă oreă peă ziţpunctajă propor ională cuă

programul de activitate declarat 
    - 5ă zile/s pt mân /maiă multă deă 8ă oreă peă ziă şiă maiă pu ină deă 16ă oreă peă ziţpunctajă propor ională cuă

programul de activitate declarat 
    - TOTAL puncte ........................ 
    Pentruă fiecareă criteriuă seă stabileşteă num rulă totală deă puncteă ob inută prină însumareaă num ruluiă deă

puncteăob inutădeăfiecareăfurnizor. 
    Seăcalculeaz ăvaloareaăunuiăpunctăpentruăfiecareăcriteriuăprinăîmp r ireaăsumeiărezultateăcaăurmareăaă

aplic riiăprocentelorăcorespunz toareăfiec ruiăcriteriuălaănum rulădeăpuncteăob inutălaăfiecareăcriteriu. 
    Valoareaăunuiăpunctăob inut ăpentruăfiecareădintreăcriteriiăseăînmul eşteăcuănum rulădeăpuncteăob inută

deăunăfurnizorăcorespunz torăfiec ruiăcriteriu,ărezultândăsumeleăaferenteăfiec ruiiăcriteriuăpentruăfiecareă
furnizor. 

    Valoareaătotal ăcontractat ădeăunăfurnizorăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăseăob ineăprinăînsumareaă
sumelor stabilite pentru fiecare criteriu. 

    Punctajulă ob inută deă fiecareă furnizor corespunz toră fiec ruiă criteriu,ă seă afişeaz ă peă paginaă webă aă
caseiădeăasigur riădeăs n tate. 

 
 
    ANEXA 12 
    - model - 
 
                                      CONTRACT 
       deăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ădeăspecialitate 
        deăreabilitareămedical ă(pentruăunit ileăsanitareăambulatoriiăde 
                               reabilitareămedical ) 
 
    I.ăP r ileăcontractante 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateă..........,ăcuăsediulăînămunicipiul/oraşulă..........,ăstr.ă..........ă

nr.ă.....,ăjude ul/sectorulă......,ătelefonă.....,ăfaxă......,ăreprezentat ăprinăpreşedinteă- director general 
........... 

    şi 
    - unit ileăsanitareăambulatoriiădeăreabilitareămedical ăapar inândăministerelorăşiăinstitu iilorăcuă

re eaăsanitar ăproprie,ăreprezentat ăprină..............; 
    - cabinetul medical de specialitate ........., organizat conform Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 124/1998 

privindăorganizareaăşiăfunc ionareaăcabinetelorămedicale,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 
629/2001,ărepublicat ,ăreprezentatăprină..................................; 



    - societateaădeăturismăbalnearăşiădeăreabilitareămedical ,ăconstituit ăconformăLegii societ ilorănr.ă
31/1990 republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiăcareăîndeplineşteăcondi iileăprev zuteădeă
Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă152/2002 privindăorganizareaăşiăfunc ionareaăsociet ilorăcomerciale de 
turismăbalnearăşiădeărecuperareămedical ,ăaprobat ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăprinăLegea nr. 
143/2003 .........,ăreprezentat ăprină................; 

    - ambulatoriul de specialitate, ambulatoriulă integrată inclusivă centrulă deă s n tateă multifunc ională
f r ă personalitateă juridic ă dină structuraă spitaluluiă ...........,ă inclusivă ală spitaluluiă dină re eauaă
ministereloră şiă institu iiloră centraleă dină domeniulă ap r rii,ă ordiniiă publice,ă siguran eiă na ionale şiă
autorit iiăjudec toreşti,ăreprezentatăprină..........ăînăcalitateădeăreprezentantălegalăalăunit iiăsanitareă
dinăcareăfaceăparte;ăavândăsediulăînămunicipiul/oraşulă.........,ăstr.ă.........ănr.ă....,ăjude ul/sectorulă
......., telefon ........... fax ..........., e-mailă ......................ă Centrulă deă s n tateă
multifunc ională- unitateăcuăpersonalitateăjuridic ă.............,ăavândăsediulăînămunicipiul/oraşulă........,ă
str.ă ............ă nr.ă ....,ă bl.ă ....,ă sc.ă ....,ă et.ă .....,ă ap.ă .......,ă jude ul/sectorul ........, telefon 
fix/mobil ....., adresa de e-mail ........, fax ............., reprezentat prin .........; 

 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de reabilitare medical ă

acordateăînăunit iăsanitareăambulatoriiădeăreabilitareămedical ,ăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeă
s n tate,ă conformă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăOrdinuluiă
ministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./ă2015ăpentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare. 

 
    III. Serviciile medicale de reabilitareă medical ă acordateă înă unit iă sanitareă ambulatoriiă deă

reabilitareămedical . 
    ART. 2 
    Furnizorulăacord ătipurileădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăasigura ilor,ăconformăanexeiă

nr.ă10ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă/2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 

    ART. 3 
    Furnizarea serviciilor medicaleă deă reabilitareă medical ă acordateă înă unit iă sanitareă ambulatoriiă deă

reabilitareămedical ,ăseăfaceădeăc treăurm toriiămedici: 
    1. ....................................; 
    2. ....................................; 
    3. ................................... . 
    ART. 4 
    Serviciileămedicaleădeăreabilitareămedical ,ăacordateăînăunit iăsanitareăambulatoriiădeăreabilitareă

medical ă înă sistemulă asigur riloră deă s n tate,ă seă acord ă înă bazaă biletuluiă deă trimitereă deă laă mediculă deă
familie, de la medicul de specialitateădinăambulatoriuăsauădeălaămediculădeăspecialitateădinăspital,ăafla iăînă
rela iiă contractualeă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă perioadeă şiă potrivită unuiă ritmă stabiliteă deă
mediculădeăreabilitareămedical . 

 
    IV. Durata contractului 
    ART. 5 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăluiăpân ălaădataădeă31ădecembrieă2015. 
    ART. 6 
    Durataă prezentuluiă contractă seă poateă prelungi,ă prină acordulă p r ilor,ă peă toat ă durataă deă

aplicabilitate a Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    ART. 7 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteănumaiăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăautoriza iăşiă

evalua iăşiăs ăfac ăpubliceăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprină
afişareă peă paginaă webă şiă laă sediulă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă listaă nominal ă aă acestora,ă cuprinzândă
denumireaăşiăvaloareaădeăcontractăaăfiec ruia,ăinclusivăpunctajeleăaferenteătuturorăcriteriilorăpeăbazaăc roraă
s-aă stabilită valoareaă deă contract,ă şiă s ă actualizezeă permanentă aceast ă list ă înă func ieă deă modific rileă
ap rute,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconformălegii; 

    b)ăs ădecontezeăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ,ălaătermeneleăprev zuteăînă
contract,ăpeăbazaăfacturiiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînă
format electronic, în formatul solicitat de Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă contravaloareaă
serviciilorămedicaleăcontractate,ăefectuate,ăraportateăşiăvalidateăconformăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiă
ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ..........ă pentruă aprobareaă Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă



limitaă valoriiă deă contract;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă raportareaă înă vedereaă
decont riiăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 

    c)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăaăserviciiloră
medicaleă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă
modific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebă
aăcaselorădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiă medicaleăcuăprivireălaădocumenteleă
comunitareăînăvigoare,ăprecumăşiădespreăacordurile,ăîn elegerile,ăconven iileăsauăprotocoaleleăinterna ionaleă
cuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate. 

    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileă
deă acordareă aă serviciiloră medicaleă şiă cuă privireă laă oriceă inten ieă deă schimbareă înă modulă deă acordareă aă
acestora,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmiteăînătermenădeămaximumăoă
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
la data primirii raportului de control de laăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    f)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândăcontravaloareaă
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 şiă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliative,ă
acordateădeăal iăfurnizoriăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăbileteloră
de trimitere/recomand rilorămedicaleăşi/sauăprescrip iilorămedicaleăeliberateădeăc treăaceştia,ăînăsitua iaăînă
careănuăauăfostăîndepliniteăcondi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiă
bileteloră deă trimitere,ă prescrip iiloră medicaleă şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă
conform prevederilor legale în vigoare; 

    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    h)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizorilor,ă motivareaă cuă privireă laă erorileă deă raportareă şiă
refuzulădecont riiăanumitorăservicii;ăs ăcomuniceăînăformatăelectronicăfurnizorilorăcuăocaziaăregulariz riloră
trimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunoră
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza. 

    i)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeăservicii medicaleăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ă
numeleă şiă codulă deă paraf ă aleă mediciloră careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 

    j)ăs ădecontezeăcontravaloareaăserviciilorănumaiădac ămediciiăauăcompeten aălegal ănecesar ăşiăauăînă
dotareaăcabinetuluiăaparaturaămedical ăcorespunz toareăpentruărealizareaăacestora,ăînăcondi iileăprev zuteăînă
anexaănr.ă11ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă
......./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    k)ăs ăcontractezeăserviciiămedicale,ărespectivăs ădecontezeăserviciileămedicaleăefectuate,ăraportate 
şiăvalidate,ăprev zuteăînălistaăserviciilorămedicaleăpentruăcareăplataăseăefectueaz ăprinătarifăpeăserviciuă
medical - consulta ie/ziă deă tratament,ă înă condi iileă stabiliteă înă anexaă nr.ă 11ă laă Ordinulă ministruluiă
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ....../2015ă pentruă aprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 

    l)ăs ădecontezeăserviciileămedicaleădeăreabilitareămedical ănumaiăpeăbazaăbiletelorădeătrimitere,ăcareă
suntă formulareă cuă regimă specială uniceă peă ar ă utilizateă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă
eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din 
spital,ăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăexcep iaăsitua iilorăprev zuteă
înăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

    m)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ,ă cuă careă auă încheiată
contracte de furnizare de serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ,ă contravaloareaă serviciiloră acordateă
asigura ilor,ă înă condi iileă respect riiă prevederiloră deă laă art. 45 alin. (2) din H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    ART. 8 
    Furnizorulădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ăînăconformitateăcuăprevederileă

legale în vigoare; 
    b)ă s ă informezeă asigura iiă cu privireă laă obliga iileă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă şiă aleă

asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăprecumăşiă

intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu 
caracter personal; 

    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă activitateaă
realizat ă conformă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ;ă facturaă esteă



înso it ădeădocumenteleăjustificativeăprivindăactivit ileărealizateăînămodădistinct,ăconformăprevederilorădină
H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă....../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceă
de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare, atât pe suport 
hârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate;ăpentruă
furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă facturaă şiă documenteleă justificativeă seă transmită numaiă înă
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 aă medical ă deă reabilitareă medical ,ă potrivită formulareloră deă raportareă stabiliteă
conformăreglement rilorălegaleăînăvigoare;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăraportareaă
se face numai în format electronic; 

    f)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- biletădeătrimitereăc treăalteă
specialit iăcliniceăsauăînăvedereaăintern rii,ăconformăprevederilor actelor normative referitoare la sistemul 
deăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiăs ăleăeliberezeăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruă
serviciileă medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigure utilizarea 
formularelor electronice - biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ădeălaădataălaă
careăacesteaăseăimplementeaz ;ăbiletulădeătrimitereăînăvedereaăintern riiăseăelibereaz ăpentruăcazurileăcareă
nu pot fi diagnosticate, investigateăşi/sauătratateăînăambulatoriu; 

    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ă
respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuăregimăspecialăşiăpeăceleătipizate; 

    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăunuiă

formularăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă45ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă....../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă program asumat prin contractul 
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    j)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximumă5ăzileălucr toareădeălaădataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 

    k)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tate; 

    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă
f r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateăşiăs ăîlăelibereze,ăcaăoăconsecin ăaă
actului medical propriu, numai pentru serviciileămedicaleăcareăfacăobiectulăcontractuluiăcuăcasaădeăasigur riă
deăs n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteăformularăcuăregimăspecială
unicăpeă ar ,ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope;ăs ăasigureăutilizareaă
formularuluiăelectronicădeăprescrip ieămedical ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiă
psihotropeădeălaădataălaăcareăacestaăseăimplementeaz ;ăs ăfurnizezeătratamentul,ăcuărespectareaăprevederiloră
legaleă înă vigoare,ă şiă s ă prescrieă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă deă careă beneficiaz ă
asigura ii,ăcorespunz toareădenumirilorăcomuneăinterna ionaleăaprobateăprinăhot râreăaăGuvernului,ăinformândă
înăprealabilăasiguratulă despreătipurileăşiăefecteleăterapeuticeăaleămedicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleă
prescrie; 

    Înăsitua iaăînăcareăunăasigurat,ăcuăoăboal ăcronic ăconfirmat ,ăesteăinternatăînăregimădeăspitalizareă
continu ăîntr-oăsec ieădeăacu i/sec ieădeăcroniciăînăcadrulăuneiăunit iăsanitare cuăpaturiăaflat ăînărela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă mediculă deă specialitateă clinic ă reabilitareă medical ă poateă
elibera,ădup ăcaz,ăprescrip ieămedical ăpentruămedicamenteleăşiămaterialeleăsanitareădinăprogrameleăna ionaleă
deă s n tate,ă pentruă medicamenteleă 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 iunileăcroniceăalteleădecâtăceleăcuprinseăînălistaăcuăDCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, 
respectivămedicamenteleăceăpotăfiăprescriseănumaiădeăc treămediculădeăspecialitateădeăreabilitareămedical ,ă
prescrip iaă seă elibereaz ă înă condi iileă prezent riiă unuiă documentă eliberată deă spital,ă c ă asiguratulă este 
internat,ăalăc ruiămodelăesteăstabilităînăanexaănr.ă22ăCălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăcuărespectareaăcondi iilorădeă
prescriere de medicamente pentru bolile cronice; 

    m)ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ăcare este 
formulară cuă regimă specială unică peă ar ,ă şiă s ă recomandeă investiga iileă paracliniceă înă concordan ă cuă
diagnosticul,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriu,ănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulă
contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă biletă deă
trimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 

    n)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura iloră f r ă nicioă discriminare,ă folosindă formele 
cele mai eficiente de tratament; 

    o)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    p)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilăprogramulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă

afl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ă
web; 

    q)ă s ă asigureă eliberareaă acteloră medicale,ă înă condi iileă stabiliteă înă H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă în Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă..../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă
2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    r)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 



    s)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontareaătratamentuluiăînăcazulăunoră
afec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 

    ş)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă acestaă vaă fiă pusă înă
func iune; 

    t)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă 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 valabilitateă aă cardului,ă respectivă beneficiariloră
formularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăasisten ă
medical ăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniul s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 

    )ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    u)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiămedicale; 
    v)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă- 

biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iileă
paracliniceă şiă deă laă dataă laă careă seă implementeaz ă formulareleă electroniceă men ionateă anterior,ă precumă şiă
prescrip iaă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă
ambulatoriu,ăcuătoateădateleăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăconformăprevederilor legale în vigoare. În 
cazulă nerespect riiă acesteiă obliga ii,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă recupereaz ă deă laă furnizoriă
contravaloareaăserviciilorămedicaleărecomandate/medicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescrise,ăceă
au fost efectuate/eliberateădeăal iăfurnizoriăînăbazaăacestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateădinăFond; 

    w)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă modalit ileă deă
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 

    x)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă evaluareă aă furnizorului,ă
dovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor. 

    y)ăs ăcompletezeădosarulăelectronicădeăs n tateăalăpacientului,ădeălaădataăimplement riiăacestuia; 
    z)ă s ă nuă încasezeă sumeă pentruă serviciileă medicaleă furnizateă prev zuteă înă pachetul deă serviciiă şiă

pentruă acteleă administrativeă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră medicale,ă pentruă careă nuă esteă
prev zut ăoăreglementareăînăacestăsens; 

    aa)ăs ăacordeăserviciiădeăasisten ămedical ăambulatorieădeăspecialitateăasigura ilorănumaiă pe baza 
biletuluiă deă trimitere,ă careă esteă formulară cuă regimă specială utilizată înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ă cuă excep iaă afec iuniloră prev zuteă înă anexaă nr.ă 13ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ăListaă
cuprinzândă afec iunileă careă permită prezentareaă directă laă mediculă deă specialitateă dină unit ileă ambulatoriiă
careă acord ă asisten ă medical ă deă specialitateă pentruă specialitateaă clinic ă deă reabilitareă medical ă esteă
prev zut ăînăanexaănr.ă13ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăaăH.G. nr. 400/2014, 
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare.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 respectivă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă Regulamentuluiă (CE)ă nr.ă
883/2004, furnizorii de servicii medicale în asisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăacord ăserviciiă
medicaleă numaiă peă bazaă biletuluiă deă trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă persoaneloră asigurateă înă cadrulă
sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăpacien iiărespectiviă
beneficiaz ădeăserviciiămedicaleăprogramate,ăacordateăcuăautorizareaăprealabil ăaăinstitu iilorăcompetenteădină
stateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian .ăPentruăpacien iiădină
statele cu careăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleăinterna ionaleăcuăprevederiă
înădomeniulăs n t ii,ăcareăauădreptulăşiăbeneficiaz ădeăserviciileămedicaleăacordateăpeăteritoriulăRomâniei,ă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăsolicit ăbiletădeătrimitereă
pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu; 

    ab)ă s ă informezeă mediculă deă familie,ă prină scrisoareă medical ă expediat ă directă sauă prină intermediulă
asiguratului, cu privire la diagnosticulăşiătratamenteleăefectuateăşiărecomandate;ăs ăfinalizezeăactulămedicală
efectuat,ăinclusivăprinăeliberareaăprescrip ieiămedicaleăpentruămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ă
dup ă caz,ă aă biletuluiă deă trimitereă pentruă investiga iiă paraclinice,ă aă certificatului de concediu medical 
pentruăincapacitateătemporar ădeămunc ă,ădup ăcaz,ăînăsitua iaăînăcareăconcluziileăexamenuluiămedicalăimpună
acestălucru;ăscrisoareaămedical ăesteăunădocumentătipizat,ăcareăseăîntocmeşteăînădou ăexemplare,ădinăcareăună
exemplarăr mâneălaămediculădeăspecialitate,ăiară unăexemplarăesteătransmisămediculuiădeăfamilie,ă directăsauă
prinăintermediulăasiguratului;ăscrisoareaămedical ăcon ineăobligatoriuănum rulăcontractuluiăîncheiatăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăpentruăfurnizareădeăserviciiămedicaleăşiăseăutilizeaz ănumaiădeăc treămediciiăcareă
desf şoar ăactivitateăînăbazaăacestuiăcontract;ămodelulăscrisoriiămedicaleăesteăprev zutăînăanexaănr.ă43ălaă
Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate nr. ....../2015 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

    ac)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile,ădac ăesteăcazul; 



    ad)ăs ăverificeăbileteleădeătrimitereăcuăprivireălaădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleă
cuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare; 

    ae)ă s ă întocmeasc ă eviden eă distincteă şiă s ă raportezeă distinctă serviciile realizate, conform 
contractelorăîncheiateăcuăfiecareăcas ădeăasigur riădeăs n tate,ădup ăcaz. 

    af)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă
acestădocument/ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ă
cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăartă212ăalin.ă(1)ădinăLegea nr. 95/2006 
pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă acord riiă serviciiloră
medicale;ăserviciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ,ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateăanterioră
nu seădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    ag)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă prescrip iaă
medical ăelectronic ăoff-lineăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentul ambulatoriu, 
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 privind 
semn turaăelectronic .ăÎnăsitua iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ,ăprescrip iaă
medical ă seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şiă semnat ă deă mediculă prescriptoră înă condi iileă
prev zuteăînăanexaănr.ă36ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateă nr.ă ........./2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă anulă 2015ă aă H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare. 

    ah)ăs ăintroduc ăînăsistemulăinformaticătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăprescriseăoff-lineăşiă
prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră
stupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii; 

    ai)ăs ăcomuniceăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăepuizareaăsumeiăcontractateălunar;ăcomunicareaăseăvaă
faceă înă ziuaă înă careă seă înregistreaz ă aceast ă situa ieă prină serviciulă on-line pus la dispozi ieă deă Casaă
Na ional ădeăAsigur riădeăS n tate. 

    aj)ăs ăîncasezeăcontravaloareaăserviciilorămedicaleălaăcerereădinăpachetulădeăserviciiădeăbaz ,ădac ă
asiguratulă seă prezint ă f r ă biletă deă trimitere;ă înă aceast ă situa ieă furnizoriiă deă serviciiă medicale nu au 
dreptulădeăaăeliberaăbileteădeătrimitereăsauăprescrip iiămedicaleăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
deăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăPentruăpersoaneleăbeneficiareăaleăprogramelorădeă
s n tateăşiănumaiăpentruăafec iunileăceăfacăobiectulăprogramelorădeăs n tateăprecumăşiăpentruăasigura iiăcareă
auă biletă deă trimitereă sauă aă c roră afec iuniă permită prezentareaă laă medică f r ă biletă deă trimitere,ă mediciiă
elibereaz ăbileteădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice/biletăde internare/prescrip iiămedicale,ădup ă
caz,ăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiă
dac ăprezentareaălaămedicănuăseăîncadreaz ăînănum rulămaximădeăconsulta iiăstabilităconformăprogramuluiădeă
lucruăprev zutăînăcontractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    ak)ă s ă raporteze,ă înă vedereaă contract riiă laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă listaă cuă bolnaviiă cuă
afec iuniăcroniceăafla iăînăeviden aăproprieăşi,ălunar,ămişcareaăacestora. 

    al) s ă încasezeă sumeleă reprezentândă coplataă pentruă serviciileă deă reabilitareă medical ă - serii de 
proceduriă deă careă auă beneficiată asigura ii,ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă înă vigoare,ă înă condi iileă
prev zuteăînăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă
.........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    am)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatformaă
informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001 privindă semn turaă electronic ,ă
republicat .ăServiciileămedicaleăînregistrateăoff-line, se transmit în platforma informatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînălunaă
pentruăcareăseăfaceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleă
men ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederileăsuntă
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă
înlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaă
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă pentruă persoaneleă c rora nu le-a fost emis cardul, în vederea 
acord riiăserviciilorămedicale. 

 
    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 9 
    Modalitateaă deă plat ă aă serviciiloră medicaleă deă reabilitareă medical ,ă acordateă înă unit iă sanitareă

ambulatoriiădeăreabilitareămedical ăînăsistemulăasigur rilorădeăs n tate,ăesteătarifulăpeăserviciuămedicală- 
consulta ie/ziădeătratamentăpentruăseriaădeăproceduriăspecificeădeăreabilitareămedical ,ăprev zuteăînăanexaă
nr.ă 11ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
...../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    ART. 10 
    (1)ăValoareaăcontractuluiărezult ădinătabelul de mai jos: 
*T* 
┌────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┐ 
│ăTipulăăăăăăăăăă│ăNum rulădeăserviciiă- │ăTarifulăpeăserviciuăăăăă│ăValoareăăă│ 
│ăserviciuluiăăăă│ăconsulta ii/zileădeăăă│ămedicală- consulta ie*)/│ă- lei -   │ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ătratamentănegociatăăăă│ăzileădeătratament*)ăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ă(orientativ)ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăă0ă         │ăăăăăăăăă1ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăăăă│ă3ăţă1ăxă2ă│ 
├────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┤ 
│ăServiciiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ămedicaleă-     │ăăă                    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăConsulta iiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┤ 
│ăServiciiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă       │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ămedicaleă-     │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăConsulta iiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăcuăproceduriăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă                    │ăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┤ 
│ăZileădeăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ătratamentăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │ăăăăăăăăăăă│ 
│ăaferenteăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăseriilorădeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăproceduriăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă      │ 
└────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
────────── 
    *) Tariful pe serviciu medical - consulta ieă şiă tariful/ziă deă tratamentă pentruă seriaă deă proceduriă

specificeădeăreabilitareămedical ăsuntăceleăprev zuteăînăanexaănr.ă11ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ........../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăauă
avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consulta iiă şiă num ruluiă deă zileă deă
tratamentăpentruăseriaădeăproceduriăspecificeădeăreabilitareămedical . 

────────── 
 
    (2) Valoarea contractuluiă pentruă serviciileă medicaleă deă reabilitareă medical ,ă acordateă înă unit ileă

sanitareăambulatoriiădeăreabilitareămedical ăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ăesteădeă...........ă
lei. 

    ART. 11 
    (1)ăDecontareaălunar ăaăserviciilorămedicaleădeăreabilitareămedical ,ăacordateăînăunit ileăsanitareă

ambulatoriiădeăreabilitareămedical ăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ăseăfaceăpeăbazaănum ruluiădeă
servicii medicale - consulta iiă şiă aă num ruluiă deă zileă deă tratamentă reabilitareă medical ă realizateă şiă aă
tarifelor pe serviciu medical - consulta ieăşiăaătarifuluiăpeăziădeătratamentăînălimitaăsumelorăcontractateăînă
termenădeămaximumă20ădeăzileăcalendaristiceădeălaăîncheiereaăfiec reiăluni,ăpeăbazaăfacturiiăşiăaădocumenteloră
justificative depuse/transmiseădeăfurnizoriălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaădataădeă..........ă. 

    Tarifeleă peă ziă deă tratamentă seă deconteaz ă numaiă dac ă num rulă proceduriloră recomandateă şiă efectuateă
esteădeă4/zi,ăînăcazăcontrarătarifeleăseăreducăpropor ionalăconformăformulei:ănr.ăproceduriărecomandateăşiă
efectuate pe zi / 4 x tarif pe zi de tratament. 

    Toateădocumenteleănecesareădecont riiăseăcertific ăpentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateă
prinăsemn turaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 

    (2)ă Sumaă contractat ă seă defalcheaz ă peă trimestreă şiă peă luni,ă inându-seă contă şiă deă activitateaă
specific ăsezonier : 

    Sumaăanual ăcontractat ăesteădeă...................ălei, 
    din care: 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIă....................ălei, 
    din care: 
    - luna I ................... lei 
    - luna II .................. lei 
    - luna III ................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIă...................ălei, 
    din care: 
    - luna IV .................. lei 
    - luna V ................... lei 
    - luna VI .................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIIă..................ălei, 
    din care: 
    - luna VII ................. lei 
    - luna VIII ................ lei 
    - luna IX .................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestrului IV ................... lei, 
    din care: 
    - luna X ................... lei 
    - luna XI .................. lei 
    - luna XII ................. lei. 



    (3) Clauze speciale - seăcompleteaz ăpentruăfiecareăcabinetămedical*)ăşiăfiecareămedic de reabilitare 
medical ădinăcomponen aăcabinetuluiămedicalăcuăcareăs-a încheiat contractul: 

 
────────── 
    *)ăÎnăcazulăcabinetelorădinăambulatoriulăintegratăalăspitaluluiăşiăalăcabinetelorădeăspecialitateădină

centrulă deă s n tateă multifunc ională f r ă personalitateă juridic ă organizată înă structuraă spitalului,ă seă vaă
completaă cuă programulă deă lucruă stabilită pentruă cabineteleă respective,ă precumă şiă cuă dateleă aferenteă tuturoră
mediciloră deă specialitateă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă sistemă integrată şiă înă centrulă deă s n tateă
multifunc ionalăf r ăpersonalitateăjuridic ădinăstructuraăspitalului. 

────────── 
 
    a) Medic 
    Nume: ..................... Prenume: ..................................... 
    Grad profesional: ........................................................ 
    Cod numeric personal: .................................................... 
    Codulădeăparaf ăalămedicului:ă............................................ 
    Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi 
    b) Medic 
    Nume: ..................... Prenume: ..................................... 
    Grad profesional: ........................................................ 
    Cod numeric personal: .................................................... 
    Codul de paraf ăalămedicului:ă............................................ 
    Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi 
    c) ....................................................................... 
    .......................................................................... 
    ART. 12 
    Plataă serviciiloră medicaleă deă reabilitareă medical ,ă acordateă înă unit iă sanitareă ambulatoriiă deă

reabilitareămedical ăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăseăfaceăînăcontulănr.ă............, deschis 
la Trezoreria statului, sau contul nr. .........., deschis la Banca ........... . 

 
    VII.ăCalitateaăserviciilorămedicaleădeăreabilitareămedical  
    ART. 13 
    Serviciileă medicaleă deă reabilitareă medical ,ă furnizateă înă bazaă prezentuluiă contract,ă trebuieă s ă

respecteăcriteriileăprivindăcalitateaăserviciilorămedicaleăacordateăasigura ilor,ăelaborateăînăconformitateăcuă
prevederile legale în vigoare. 

 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 14 
    Pentruăneîndeplinireaăobliga iilorăcontractualeăparteaăînăculp ădatoreaz ădaune-interese. 
    ART. 15 
    Reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă cuă careă casaă deă

asigur riădeăs n tateăaăîncheiatăcontractăesteădirectăr spunz torădeăcorectitudineaădatelorăraportate. În caz 
contrar,ăseăaplic ăprevederileălegisla ieiăînăvigoare. 

 
    IX. Clauze speciale 
    ART. 16 
    Oriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractuluiăşiăcareă

împiedic ăexecutareaăacestuia,ăesteăconsiderat ăfor ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundereăparteaăcareăoăinvoc .ă
Suntă considerateă for ă major ,ă înă sensulă acesteiă clauze,ă împrejur riă ca:ă r zboi,ă revolu ie,ă cutremur,ă mariă
inunda ii,ăembargo. 

    Parteaăcareăinvoc ăfor aămajor ătrebuieăs ăanun eăcealalt  parte în termen de 5 zile calendaristice de 
laădataăapari ieiărespectivuluiăcazădeăfor ămajor ăşiăs ăprezinteăunăactăconfirmativăeliberatădeăautoritateaă
competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă Municipiulă Bucureşti,ă prină careă s ă seă certificeă realitateaă şi 
exactitateaă fapteloră şiă împrejur riloră careă auă condusă laă invocareaă for eiă majoreă şi,ă deă asemenea,ă deă laă
încetarea acestui caz. 

    Dac ă nuă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă
for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă celeilalteă p r iă prină neanun areaă înă
termen. 

    Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

    ART. 17 
    Efectuareaă deă serviciiă medicaleă pesteă prevederileă contractualeă seă faceă peă proprieă r spundereă şiă nuă

atrageănicioăobliga ieădinăparteaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăs-a încheiat contractul. 
 
    X.ăSanc iuni,ăcondi iiădeăreziliere,ăsuspendareăşiăîncetareăaăcontractului 
    ART. 18 
    (1)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dină motiveă imputabileă

furnizorului/medicului,ăaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontract,ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a)ălaăprimaăconstatareăseădiminueaz ăcuă5%ăcontravaloareaăserviciilorădeăreabilitareămedical ăaferenteă

lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua ii,ăpentruăfiecareădintreăacesteăsitua ii; 



    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă contravaloareaă serviciiloră deă reabilitareă medical ă
aferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua iiăpentruăfiecareădintreăacesteăsitua ii. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă8ălit.ăa)ă- c), e - h), 
j) - u), w), y), ab) - ae),ăprecumăşiăprescrieriădeămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ădinăparteaă
asiguratuluiăşiădeăuneleămaterialeăsanitareăşi/sauărecomand riădeăinvestiga iiăparaclinice,ăcareănuăsuntăînă
conformitateă cuă reglement rileă legaleă înă vigoareă aplicabileă înă domeniulă s n t ii,ă inclusivă prescrieriă deă
medicamenteă f r ă aprobareaă comisiiloră deă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tate,ăacoloăundeăesteăcazul,ăcompletareaăscrisoriiămedicaleăprinăutilizarea unui alt formular 
decâtăcelăprev zutăînănormeăsauăneeliberareaăacesteia,ăprecumăşiăneeliberareaăprescrip ieiămedicaleăcaăurmareă
aăactuluiămedicalăpropriu,ăpentruăprimeleă30ădeăzileădinăperioadaăcuprins ăînăscrisoareaămedical ăseăaplic ă
urm toareleăsanc iuni: 

    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b)ă laă aă douaă constatareă seă vaă diminuaă cuă 10%ă contravaloareaă serviciiloră deă reabilitareă medical ă

aferente lunii în care s-auăînregistratăacesteăsitua ii. 
    (3) În cazul în care, în urma controlului efectuată deă c treă serviciileă specializateă aleă caseloră deă

asigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiăprev zut ă
laăart.ă8ălit.ăaa)ăşi/sauăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont rii acestora nu au fost 
efectuateăseărecupereaz ăcontravaloareaăacestorăserviciiăşiăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilorădeă
reabilitareămedical ăaferenteăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii. 

    (4) În cazul în care în derularea contractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaăart.ă8ălit.ă
ah),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă valoareaă lunar ă deă contract,ă pentruă lunaă înă careă s-a 
produsăaceast ăsitua ie; 

    b) la a doua constatare se diminueaz ă cuă 20%ă valoareaă lunar ă deă contract,ă pentruă lunaă înă careă s-a 
produsăaceast ăsitua ie. 

    (5)ă Pentruă punereaă înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (4),ă nerespectareaă obliga ieiă deă laă
art.ă 8ă lit.ă ah)ă seă constat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate prin compararea pentru fiecare medic 
prescriptoră aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă componenteiă prescriereă cuă
componentaăeliberareăpentruătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleă
cuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 

    (6)ăRe inereaăsumelorăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ă- (4)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareăurmeaz ăaăfiă
efectuat ăpentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur 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 aă
distinctăpeăfiecareămedic/furnizor,ădup ăcaz. 

    (8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauăexecutareă
silit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (9)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă - (4) se 
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuăaceeaşiădestina ie. 

    (10)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă8ălit.ăak)ăconsulta iile,ă
respectivă serviciileă raportateă pentruă asigura iiă cuă afec iuniă careă permită prezentarea direct la medicul de 
specialitateănuăseădeconteaz ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate 

    ART. 19 
    Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ,ă seă reziliaz ă deă plină drept,ă

printr-oănotificareăscris ăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeămaximumă5ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăaprob riiăacesteiăm suri,ăcaăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ă dac ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă nuă începeă activitateaă înă termenă deă celă multă 30ă deă zileă
calendaristice de la dataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 

    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ămaiămareădeă
30 de zile calendaristice; 

    c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă sauă aă documentuluiă similar,ă respectivă deă laă încetareaă valabilit iiă
acesteia; 

    d)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
dovezii de evaluare a furnizorului; 

    e)ă nerespectareaă termeneloră deă depunereă aă facturiloră înso iteă deă documenteleă justificativeă privindă
activit ileă realizate,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă aă serviciiloră
realizate, pentru oăperioad ădeădou ăluniăconsecutiveăînăcadrulăunuiătrimestru,ărespectivă3ăluniăîntr-un an; 

    f)ălaăaădouaăconstatareăaăfaptuluiăc ăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiă
acestoraănuăauăfostăefectuateă(cuăexcep iaăsitua iilorăînăcare vina este exclusiv a medicului/medicilor, caz 
înă careă contractulă seă modific ă prină excludereaă acestuia/acestora)ă - cu recuperarea contravalorii acestor 
servicii; 

    g)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcereriiăînăscrisăaădocumentelorăsolicitateă
privindă acteleă deă eviden ă financiar-contabil ă aă serviciiloră furnizateă conformă contracteloră încheiateă întreă
furnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădocumenteleăjustificativeăprivindăsumeleădecontateădinăFond,ă
precumăşiădocumenteleămedicaleăşiăadministrativeăexistenteălaănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiă
de control; 

    h)ădac ăseăconstat ănerespectareaăprogramului deălucruăprev zutăînăcontractulăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tateă prină lipsaă nejustificat ă aă mediculuiă timpă deă 3ă zileă consecutiveă înă cazulă cabineteloră medicaleă
individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, 



contractulăseămodific ăînămodăcorespunz torăprinăexcludereaămedicului/medicilorăînăcazulăc roraăs-a constatat 
nerespectareaănejustificat ăaăprogramuluiădeălucruătimpădeă3ăzileăconsecutive; 

    i)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă8ălit.ăz),ăaj)ăşiăart.ă45ăalin.ă(3)ădinăanexaă
nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    j)ă odat ă cuă primaă constatareă dup ă aplicareaă m suriloră prev zuteă laă art.ă 18ă alin.ă (1),ă (2)ă şiă (4) 
precumăşiălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm suriiăprev zuteălaăart.ă18ăalin.ă(3). 

    ART. 20 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăînceteaz ălaădataălaăcareăaă

intervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a) deădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădinăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă

administrativ-teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ă încetareă prină faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilareă aă

furnizoruluiădeăserviciiămedicale,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual; 
    a5)ă mediculă titulară ală cabinetuluiă medicală individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă membruă ală

Colegiului Medicilor din România. 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c) acordul de voin ăalăp r ilor; 
    d)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă serviciiă

medicale de - reabilitareămedical ăsauăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ,ăcuă30ădeă
zile calendaristice anterioareădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaă
temeiului legal; 

    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă
s n tateăprintr-oănotificareăscris ăprivindăexpirareaă termenuluiădeăsuspendareăaăcontractuluiăînăcondi iileă
art.ă21ălit.ăa),ăcuăexcep iaărevoc riiădoveziiădeăevaluareăaăfurnizorului. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăîncetatăprină
reziliere ca urmare a nerespect riiăobliga iilorăcontractualeăasumateădeăfurnizoriăprinăcontractulăîncheiat,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeăla dataăîncet riiăcontractului. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractulăîncheiatăcuă
casa de asigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
dinămotiveăimputabileăacestoraăşiăcareăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră acceptaă înregistrareaă înă niciună altă contractă deă acelaşiă tipă aă
persoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaă
dataămodific riiăcontractului. 

    (4)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoul contractăseăreziliaz /seămodific ăînă
condi iileă alin.ă (2)ă şiă (3),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă încheiaă contracteă cuă furnizoriiă
respectivi,ărespectivănuăvorămaiăacceptaăînregistrareaăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(3)ăînăcontracteleădeă
acelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriăsauăcuăal iăfurnizoriăpentruăacesteăpersoaneăcareăprinăactivitateaă
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 

    (5)ăÎnăcazulăînăcareăfurnizoriiăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateă
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2) - 
(4)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreăsediileăsecundare/puncteleădeălucru,ădup ăcaz. 

    ART. 21 
    Contractul de furnizareă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă seă suspend ă cuă dataă laă careă aăăăăă

a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă dintreă documenteleă
prev zuteălaăart.ă41ăalin. 

    (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiă
nerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă8ălit.ăx),ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulăs ăfac ădovadaădemersuriloră
întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendareaă opereaz ă pentruă oă perioad ă deă maximumă 30ă deă zileă
calendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 

    b)ă înă cazurileă deă for ă major ă confirmateă deă autorit ileă publiceă competente,ă pân ă laă încetareaă
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

    c)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 

    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă contribu ieiă laă
Fond,ăconstatat ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateălaă furnizori,ă
pân ălaădataălaăcareăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaăziăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ă
suspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăaăefectuată
ultimaăplat ăc treăfurnizor; 

    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiăteritorială
alămedicilorădeăsuspendareădinăcalitateaădeămembruăsauăsuspendareădinăexerci iulăprofesiei a medicului titular 
al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se 
aplic ă corespunz toră numaiă mediculuiă aflată înă contractă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă careă seă afl ă înă
aceast ăsitua ie. 

    ART. 22 



    (1)ăSitua iileăprev zuteălaăart.ă19ăşiălaăart.ă20ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa2ă- a5ăseăconstat ădeă
c treă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă dină oficiu,ă prină organeleă saleă abilitateă sauă laă sesizareaă oric reiă
persoane interesate. 

    (2)ăSitua iileăprev zuteălaăart.ă20ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa1)ăseănotific ăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului. 

    ART. 23 
    Prezentulă contractă poateă fiă reziliată deă c treă p r ileă contractanteă datorit ă neîndepliniriiă

obliga iiloră contractuale,ă subă condi iaă notific riiă inten ieiă deă reziliereă cuă celă pu ină 30ă deă zileă
calendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteărezilierea. 

 
    XI.ăCoresponden a 
    ART. 24 
    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentuluiă contractă seă efectueaz ă înă scrisă prină scrisoriă

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirect,ălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăşiălaăsediulăcabinetuluiămedicalădeclaratăînăcontract.ăFiecareăparteăcontractant ăesteăobligat ăcaăînă
termenădeă5ăzileălucr toareădeălaămomentulăînăcareăintervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulă
contractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteăschimbareaăsurvenit . 

 
    XII. Modificarea contractului 
    ART. 25 
    Prezentulăcontractăseăpoateămodificaăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareăcuăcelă
pu ină.....ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea. 

    Modificarea se face printr-unăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r iăşiăesteăanex ăaăacestuiăcontract. 
    ART. 26 
    (1)ă Înă condi iileă apari ieiă unoră noiă acteă normativeă înă materie,ă careă intr ă înă vigoareă pe durata 

derul riiăprezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    (2)ă Peă parcursulă derul riiă prezentuluiă contract,ă valoareaă contractual ă poateă fiă majorat ă prină acteă

adi ionale,ădup ăcaz,ăînălimitaăfonduluiăaprobatăpentruăasisten aădeăreabilitareămedical ,ăavându-se în vedere 
condi iileădeăcontractareăaăsumelorăini iale. 

    ART. 27 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectate de aceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiăbineăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

 
    XIII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 28 
    (1) Litigiile legate de încheierea, derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIV. Alte clauze 
    ................................................................ 
    ................................................................ 
    Prezentulă contractă deă furnizareă aă serviciiloră medicaleă deă reabilitareă medical ă înă ambulatoriuă înă

cadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăaăfostăîncheiatăast ziă.......,ăînădou ăexemplareăaăcâteă
......ăpaginiăfiecare,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparteăcontractant . 

 
*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăFURNIZORăDEăSERVICIIăMEDICALE 
    Preşedinteă- director general,         Reprezentant legal, 
    .............................          ............................. 
 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiăeconomice, 
    ......................................... 
 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiăRela ii 
    contractuale, 
    ....................................... 
 
                      Vizat 
               Juridic, Contencios 
*ST* 
 
 
    ANEXA 13 
 
                             LISTA 



    cuprinzândăafec iunileăcareăpermităprezentareaădirectălaămediculăde 
             specialitate din ambulatoriul de specialitate 
 
    1.ăInfarctămiocardicăşiăAngin ăpectoral ăinstabil  
    2.ăMalforma iiăcongenitaleăşiăboliăgenetice 
    3.ăBoalaăcronic ădeărinichiă- fazaăpredializ  
    4.ăInsuficien ăcardiac ăclasaăIIIă- IV NYHA 
    5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren,ăartrit ăcronic ăjuvenil  
    6.ă Colagenozeă majoreă (lupusă eritematosă sistemic,ă sclerodermie,ă poli/dermatomiozit ,ă vasculiteă

sistemice) 
    7.ăAplaziaămedular  
    8.ăAnemiiăhemoliticeăendoăşiăexo-eritrocitare 
    9.ăTrombocitemiaăhemoragic  
    10. Histiocitozele 
    11.ăTelangectaziaăhemoragic ăereditar  
    12.ăPurpuraătrombopenic ăidiopatic  
    13. Trombocitopatii 
    14.ăPurpuraătrombotic ătrombocitopenic  
    15. Boala von Willebrand 
    16. Coagulopatiile ereditare 
    17. Boala Wilson 
    18. Malaria 
    19. Tuberculoza 
    20. Boala Addison 
    21. Diabet insipid 
    22.ă Boliă psihiceă (schizofrenie,ă tulbur riă schizotipaleă şiă delirante,ă tulbur riă afectiveă majore,ă

tulbur riăpsihoticeăacute,ăautism,ăADHD,ăboliăpsihiceălaăcopii) 
    23. Miastenia gravis 
    24.ăBolnaviăcuărevasculariza ieăpercutanat ,ăcuăstimulatoareăcardiace,ăcuăprotezeăvalvulare,ăcuăbypassă

coronarian 
    25.ăAfec iuniăpostoperatoriiăşiăortopediceăpân ălaăvindecare 
    26. Risc obstetrical crescut la gravide 
    27.ăAstmăbronşicăsever 
    28. Glaucom 
    29. Status post AVC 
    30. Ulcer peptic gastroduodenal 
    31.ăBoalaăceliac ălaăcopil 
    32.ăBoalaăcronic ăinflamatorieăintestinal ă(boalaăChronăşiăcolitaăulceroas ) 
    33. Sindromul Schwachmann 
    34.ăHepatitaăcronic ădeăetiologieăviral ăB,ăCăşiăDăşiăcirozaăhepatic ăînătratamentăcuăimunomodulatoareă

sau analogi nucleotidici/nucleozidici 
    35. Boala Hirschprung 
    36.ăBolileănutri ionaleălaăcopiiă(rahitismăcaren ialăcomun,ămalnutri iaăprotein-caloric ălaăsugarăşiă

copii, anemiileă caren ialeă pân ă laă normalizareă hematologic ă şiă biochimic )ă suprapondereaă şiă obezitateaă
pediatric  

    37.ăBronşiectaziaăşiăcomplica iileăpulmonareăsupurative 
    38.ăSclerozaămultipl  
    39.ăDemen eădegenerative,ăvasculare,ămixte 
    40. Starea posttransplant 
    41.ăInsuficien aărenal ăcronic ă- fazaădeădializ  
    42.ă Bolileă rareă (hemofiliaă şiă talasemia,ă mucoviscidoza,ă hipertensiuneaă pulmonar ,ă epidermolizaă

buloas ,ă sclerozaă lateral ă amiotrofic ă ,ă sindromă Prader-Willi,ă osteogenezaă imperfect ,ă boalaă Fabry, boala 
Pompe,ătireozinemia,ăsindromăHunter,ăsindromăHurler,ăafibrinogenemiaăcongenital ,ăsindromădeăimunodeficien ă
primar ,ă fenilcetonuriaă sauă deficită deă tetrahidrobiopterina-BH4,ă polineuropatiaă familial ă amiloid ă cuă
transtiretin ,ă sclerozaă sistemic ă şiă ulcereă digitaleă evolutive,ă purpuraă trombocitopenic ă cronic ă laă adul iă
splenectomiza iăşiănesplenectomiza i,ăsclerozaătuberoas ) 

    43.ăAfec iuniăoncologiceăşiăoncohematologice 
    44.ăDiabetulăzaharatăcuăsauăf r ăcomplica ii 
    45. Boala Gaucher 
    46. Boala Basedow 
    47.ăDegenerescen aămacular ălegat ădeăvârst ă(DMLV) 
    48. Boala Cushing 
    49. Paraliziile cerebrale infantile 
    50. Epilepsia 
    51. Boala Parkinson 
    52.ăPoliartritaăreumatoid ,ăartropatiaăpsoriazic ă,ăspondilitaăanchilozant , psoriazis cronic sever 
    53.ăAfec iuniăaleăcopiluluiă0-1 an 
    54.ăAnomaliiădeămişcareăbinocular ă(strabism,ăforii)ăcopiiă0-18 ani 
    55.ăViciiădeărefrac ieăşiătulbur riădeăacomodareăcopiiă0-18 ani 
    56.ăAfec iuniăaleăaparatuluiălacrimală(1-3 ani) 
    57. Infarctul intestinal operat 



    58. Arteriopatii periferice operate 
 
    NOTAă1:ăPrezentareaăseăfaceădirectălaămediculădeăspecialitateădinăambulatoriulădeăspecialitateăf r ă

biletădeătrimitereăpentruăafec iunileădeămaiăsus. 
    NOTA 2: Medicul de specialitateătrebuieăs ăinformezeămediculădeăfamilieăprinăscrisoareămedical ădac ă

auăintervenităschimb riăînăevolu iaăboliiăşiăînăatitudineaăterapeutic . 
    NOTA 3: Pentru bolile cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de 

specialitateăseăfaceăcuăbiletădeătrimitereădeălaămediculădeăfamilieăpeăcareăesteăeviden iatămanagementădeăcaz. 
 
 
    ANEXA 14 
 
    CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăMINIMALăŞIăPACHETULUIăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăÎNăAMBULATORIULăDEă

SPECIALITATEăPENTRUăMEDICIN  DENTAR  
 
    A.ăPACHETULăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăPENTRUăMEDICINAăDENTAR  
*T* 
┌───────┬──────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐ 
│ăăăăăăă│ăACTEăTERAPEUTICEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tarif│ăSumaădecontat ădeăCASăăă│ 
│ăăăăăăă│ăă                                    │leiăă├──────┬──────┬───────────┤ 
│ăCodăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│Copiiă│Pesteă│Beneficiari│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│0ă- 18│18ăani│aiălegiloră│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă                       │ăăăăă│aniăăă│ăăăăăă│specialeăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│1.*)ăăă│Consulta ieă- includeămodelulădeăăăăăă│ă133ă│ă100%ă│ă60%ăă│ă100%ăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│studiu,dup ăcaz,controlulăoncologicăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│şiăigienizareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă│*)ăSeăacord ăoăsingur ăconsulta ieălaă│ăă   │ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│unăintervalădeă12ăluniăpentruăunăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│asiguratăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│2.ăăăăă│Tratamentulăcarieiăsimpleăăăăăăăăăăăăă│ă94ăă│ăă100%│ă100%ă│ă100%ăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│3.ăăăăă│Tratamentulăafec iunilorăpulpareăcuăăă│ă97ăă│ăă100%│ă60%ăă│ă100%ăăă   │ 
│ăăăăăăă│anestezieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│4.ăăăăă│Pansamentăcalmant/drenajăendodonticăăă│ă39ăă│ă100%ă│ă100%ă│ă100%ăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│5.ăăăăă│Tratamentulăgangreneiăpulpareăăăăăăăăă│ă109ă│ă100%ă│ă60%ăă│ă100%ăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│6.ăăăăă│Tratamentulăparadontitelorăapicaleăăăă│ă109ă│ă100%ă│ă100%ă│ă100%ăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│(prinăincizie)ăcuăanestezieăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│7.ăăăăă│Tratamentulăafec iunilorăăăăăăăăăăăăăă│ă94ăă│ă100%ă│ă100%ă│ă100%ăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│parodon iuluiăcuăanestezieăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│8.ăăăăă│Extrac iaădin ilorătemporariăcuăăăăăăă│ă20ăă│ă100%ă│ăăăăăă│ă100%ăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│anestezieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│9.ăăăăă│Extrac iaădin ilorăpermanen iăcuăăăăăă│ă70ăă│ă100%ă│ă60%ăă│ă100%ăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│anestezieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă      │ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│10.ăăăă│Chiuretajăalveolarăşiătratamentulăăăăă│ă86ăă│ă100%ă│ă100%ă│ă100%ăăăăăă│ 
│**)ăăăă│hemoragieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă│**)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăefectueaz ă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│înăaceeaşiăşedin ăînăcareăaăfostăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│extrasădinteleărespectivănuăesteăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│decontatădeăcasaădeăasigur riădeăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│s n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│11.ăăăă│Decapuşonareaălaăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăă│ă47ăă│ă100%ă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│12ăăăăă│Reducereaăluxa ieiăarticula ieiăăăă   │ă62ăă│ă100%ă│ă100%ă│ă100%ăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│temporo-mandibular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│13.ăăăă│Protezaăacrilic ămobilizabil ăpeăăăăăă│ă850ă│ăăă   │ă60%ăă│ă100%ăăăăăă│ 
│***)ăăă│arcad ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 



├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă│***)ăSeăacord ăoădat ălaă5ăaniăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăă         │ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│14.ăăăă│Repara ie/rebazareăprotez ăăăăăăăăăăăă│ă78ăă│ăăăăăă│ă100%ă│ă100%ăăăăăă│ 
│****)ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă│****)ăSeăacord ăoădat ăpeăanăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│15.ăăăă│Elementăacrilicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă78ăă│ă100%ă│ă60%ăă│ă100%ăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│16.ăăăă│Elementămetalo-acrilicăăăăăăăăăăăăăăăă│ă170ă│ă100%ă│ă60%ăă│ă100%ăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                   │ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│17.ăăăă│Reconstituireăcoroan ăradicular ăăăăăă│ă100ă│ă100%ă│ă60%ăă│ă100%ăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      │ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│18.ăăăă│Decondi ionareaătulbur rilorăăăăăăăăăă│ă546ă│ă100%ă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│*****)ă│func ionaleăprinăaparateăortodontice,ă│ăăăăă│      │ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│inclusivătratamentulăangrenajuluiăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│inversăprinăinel/gutiereă+ăb rbi ăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│şiăcapelin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│19.ăăăă│Tratamentulăangrenajuluiăinversăprinăă│ă20ăă│ă100%ă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│exerci iiăcuăspatula/şedin ăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│20.ăăăă│Aparateăşiădispozitiveăutilizateăînăăă│ă780ă│ă100%ă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│*****)ă│tratamentulămalforma iilorăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│congenitaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│21.ăăăă│Şlefuireaăînăscopăortodontic/dinteăăăă│ă20ăă│ă100%ă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│22.ăăăă│Repara ieăaparatăortodonticăăăăăăăăăăă│ă390ă│ă100%ă│ă100%ă│ăăăăăăăăăăă│ 
│*****)ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ă*1)ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┼ 
│ăăăăăăă│*1)ăSeădeconteaz ăpentruătineriiădeăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│laă18ăaniăpân ălaăvârstaădeă26ădeăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│ani,ădac ăsuntăelevi,ăinclusivăăăăăăăă│ăăă  │ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│absolven iiădeăliceu,ăpân ălaăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│începereaăanuluiăuniversitar,ădarănuăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│maiămultădeă3ăluni,ăuceniciăsauăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă   │ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│studen iăşiădac ănuărealizeaz ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│venituriădinămunc ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│23.ăăăă│Men in toareădeăspa iuămobileăăăăăăăăă│ă468ă│ă100%ă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă│*****)ăSeăacord ănumaiădeămediciiădeăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│specialitateăînăortodon ieăşiăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│ortopedieădento-facial .ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│24.ăăăă│Sigilare/dinteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă78ăă│ă100%ă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│******)│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├───────┼──────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă│******)ăoăprocedur ădecontat ălaă2ăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│aniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└───────┴──────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    1.ă Serviciileă deă medicin ă dentar ă prev zuteă înă pachetulă deă serviciiă deă baz ă potă fiă efectuateă deă

oricareădintreămediciiădentişti,ăcuăexcep iaăcelorădeălaăcodurileă18,ă20ăşiă22ădinătabel. 
    2.ăServiciileădeămedicin ădentar ădeăurgen ăsuntăprev zuteălaăcodurileă4,ă6,ă7,ă10,ă11,ă12,ă14ăşiă22,ă

din tabel. 
    3.ăDentiştiiăacord ănumaiăserviciileăprev zuteălaăcodurileă1,ă2,ă4ăşiă24ădinătabel. 
    4.ăFormulaădentar : 
    Din iăpermanen i: 
    11 incisiv medial dreapta sus 
    12 incisiv lateral dreapta sus 
    13 canin dreapta sus 
    14 primul premolar dreapta sus 
    15 al doilea premolar dreapta sus 
    16 primul molar dreapta sus 
    17 al doilea molar dreapta sus 



    18 al treilea molar dreapta sus 
    21 incisiv medial stânga sus 
    22 incisiv lateral stânga sus 
    23 canin stânga sus 
    24 primul premolar stânga sus 
    25 al doilea premolar stânga sus 
    26 primul molar stânga sus 
    27 al doilea molar stânga sus 
    28 al treilea molar stânga sus 
    31 incisiv medial stânga jos 
    32 incisiv lateral stânga jos 
    33 canin stânga jos 
    34 primul premolar stânga jos 
    35 al doilea premolar stânga jos 
    36 primul molar stânga jos 
    37 al doilea molar stânga jos 
    38 al treilea molar stânga jos 
    41 incisiv medial dreapta jos 
    42 incisiv lateral dreapta jos 
    43 canin dreapta jos 
    44 primul premolar dreapta jos 
    45 al doilea premolar dreapta jos 
    46 primul molar dreapta jos 
    47 al doilea molar dreapta jos 
    48 al treilea molar dreapta jos 
    Din iătemporari 
    51 - incisiv medial dreapta sus 
    52 - incisiv lateral dreapta sus 
    53 - canin dreapta sus 
    54 - molar dreapta sus 
    55 - molar dreapta sus 
    61 - incisiv medial stânga sus 
    62 - incisiv lateral stânga sus 
    63 - canin stânga sus 
    64 - molar stânga sus 
    65 - molar stânga sus 
    71 - incisiv medial stânga jos 
    72 - incisiv lateral stânga jos 
    73 - canin stânga jos 
    74 - molar stânga jos 
    75 - molar stânga jos 
    81 - incisiv medial dreapta jos 
    82 - incisiv lateral dreapta jos 
    83 - canin dreapta jos 
    84 - molar dreapta jos 
    85 - molar dreapta jos 
    5.ăÎnăcazulădin ilorăsupranumerariăseăindic ăcodulădinteluiăcuăspecifica iaă"supranumerar". 
    Dat ă fiindă inciden aă din iloră supranumerariă seă admită laă raportareă maximumă doiă din iă

supranumerari/CNP/cod unic de asigurare. 
    6.ăMediciiădeămedicin ădentar ăpotăefectuaăradiografiiădentareă(retroalveolar ăşiăpanoramic )ăcuprinseă

înăanexaănr.ă17ălaăordinăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriu,ăpentruăasigura iiăpentruăcareăesteănecesară
aăseăefectuaăacesteăinvestiga iiăînăvedereaăstabiliriiădiagnosticului,ăsauăpeăbaz ădeăbiletădeătrimitereădeălaă
ună altă medică deă medicin ă dentar ,ă dac ă auă autoriza iileă necesareă efectu riiă acestoră serviciiă şiă dot rileă
necesare;ădecontareaăacestorăserviciiăseărealizeaz ădinăfondulăaferentăinvestiga iilorămedicaleăparacliniceăîn 
limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la ordin. 

    Pentruă acesteă servicii,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ă încheieă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tateăacteăadi ionaleălaăcontracteleădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar . 

    7.ăServiciileăprev zuteălaăcodurileă1,ă2,ă3,ă5,ă8,ă9ăşiă13ădinătabel,ăseăacord ăastfel: 
    - pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privindă acordareaă unoră drepturiă magistra iloră careă auă fostă

înl tura iă dină justi ieă pentruă considerenteă politiceă înă perioadaă aniloră 1945ă - 1989,ă cuă modific rileă
ulterioare,ăprocentulădeă100%ăseădeconteaz ădac ăserviciileăauăfostăacordateăînăunit iăsanitareădeăstat,ăînă
caz contrar procentul decontat de casele de asigur riădeăs n tateăesteădeă60%. 

    - pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privindă veteraniiă deă r zboi,ă precumă şiă uneleă drepturiă aleă
invalizilorăşiăv duvelorădeăr zboi,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, procentul de 100% 
seădeconteaz ădac ăserviciileăauăfostăacordateăînăunit iămedicaleăcivileădeăstatăsauămilitare,ăînăcazăcontrară
procentulădecontatădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăesteădeă60%. 

    - pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 aărecunoştin eiăfa ădeăeroii-martiriăşiălupt toriiăcareăauă
contribuitălaăvictoriaăRevolu ieiăromâneădinădecembrieă1989,ăprecumăşiăfa ădeăpersoaneleăcareăşi-au jertfit 
via aăsauăauăavutădeăsuferităînăurmaărevolteiămuncitoreştiăanticomunisteădeălaăBraşovădinănoiembrieă1987,ăcuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprocentulădeă100%ăseădeconteaz ădac ăserviciileăauăfostăacordateăînă
unit iă medicaleă civileă deă stată sauă militare,ă dină subordineaă Ministeruluiă S n t ii,ă Ministeruluiă Ap r rii 



Na ionaleă şiă Ministeruluiă Afaceriloră Interne,ă înă cază contrară procentulă decontată deă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăesteădeă60%. 

    - pentruă celelalteă categoriiă deă asigura iă beneficiariă aiă legiloră speciale,ă procentulă decontată deă
caseleădeăasigur riădeăs n tateăesteădeă100%. 

 
    B.ăPACHETULăMINIMALăDEăSERVICIIăMEDICALEăPENTRUăMEDICINAăDENTAR  
 
    1.ăServiciileădinăpachetulăminimalăsuntăserviciiădeăurgen ăprev zuteălaăpunctulă2ădeălaălit.ăA. 
    2.ă Serviciileă deă medicin ă dentar ă prev zuteă înă pachetulă minimal de servicii pot fi efectuate de 

oricareădintreămediciiădentişti,ăcuăexcep iaăcelorădeălaăcodulă22ădinătabelulădeălaăliteraăA. 
    3.ăDentiştiiăacord ănumaiăserviciulăprev zutălaăcodulă4ădinătabelulădeălaăliteraăA. 
    4.ăMedica iaăpentruăcazurileădeăurgen ăseăasigur ădinătrusaămedical ădeăurgen ăorganizat ăconformă

legii. 
    5.ă Persoaneleă beneficiareă aleă pachetuluiă minimală suport ă integrală costurileă pentruă investiga iileă

paraclinice recomandate - radiografiiădentareăşiătratamentulăprescris. 
 
    C. PACHETULă DEă SERVICIIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă

EUROPEAN/CONFEDERA IAăELVE IAN ,ăTITULARIăDEăCARDăEUROPEANăDEăASIGUR RIăSOCIALEăDEăS N TATE,ăÎNăPERIOADAăDEă
VALABILITATEă Aă CARDULUI,ă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELE MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă
EUROPEAN/CONFEDERA IAă ELVE IAN ,ă BENEFICIARIă AIă FORMULARELOR/DOCUMENTELORă EUROPENEă EMISEă ÎNă BAZAă
REGULAMENTULUIăCEăNR.ă883ăALăPARLAMENTULUIăEUROPEANăŞIăALăCONSILIULUIăDINă29ăAPRILIEă2004ăPRIVINDăCOORDONAREAă
SISTEMELORă DEă SECURITATEă SOCIAL ă ŞIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă CUă CAREă ROMÂNIAă Aă ÎNCHEIATă ACORDURI,ă
ÎN ELEGERI,ăCONVEN IIăSAUăPROTOCOALEăINTERNA IONALEăCUăPREVEDERIăÎNăDOMENIULăS N T II 

 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă

Elve ian ,ătitulariădeăcardăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ă
beneficiaz ăînăambulatoriulădeăspecialitateădeămedicin ădentar ,ădeăserviciileămedicaleădeămedicin ădentar ă
prev zuteălaălit.ăBădinăprezentaăanex ,ădeveniteănecesareăpeătimpulăşederiiătemporareăînăRomânia. 

    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 al 
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă
social ,ăbeneficiaz ăînăambulatoriulădeăspecialitateădeămedicin ădentar ,ădeăserviciileămedicaleădeămedicin ă
dentar ăprev zuteălaălit.ăAădinăprezentaăanex . 

    3.ă Pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă
interna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăpotăbeneficiaădup ăcaz,ădeăserviciileămedicaleădeămedicin ă
dentar ăprev zuteălaălit.ăAădinăprezentaăanex ,ăsauădeăserviciileămedicaleădeămedicin ădentar ăprev zuteălaă
lit.ăBădinăprezentaăanex ,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 

 
 
    ANEXA 15 
 
                           MODALIT ILEăDEăPLAT  
          înăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentru 
                         specialitateaămedicin ădentar  
 
    ART. 1 
    Plataă serviciiloră dină asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialitateaă medicin ă

dentar ăseăfaceăprinătarifăpeăserviciuămedicalăînălei. 
    ART. 2 
    Listaăserviciilorămedicaleădeămedicin ădentar ăşiăaătratamentelorădeămedicin ădentar ,ătarifeleăpentruă

fiecareăserviciuămedicalădeămedicin ădentar ,ăşiăcondi iileăacord riiăacestoraăsuntăprev zute în anexa nr. 14 
la ordin. 

    ART. 3 
    (1)ăLaăstabilireaăvaloriiădeăcontractăpentruămediciiădeămedicin ădentar /dentiştiăseăauăînăvedere: 
    a)ăsumaăalocat ăfiec reiăcaseădeăasigur riădeăs n tateăpentruăserviciiădeămedicin ădentar ; 
    b)ănum rulădeămediciădeămedicin ădentar ăşiă dentiştiăcareăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăcasaădeă

asigur riădeăs n tate; 
    c)ăgradulăprofesional.ăPentruămediculăprimarăseăaplic ăoămajorareădeă20%,ăiarăpentruămediculăcareănuăaă

ob inutăunăgradăprofesionalăseăaplic ăo diminuare de 20%; 
    d)ăpentruămediciiădinămediulăruralăsumaăajustat ăcuăgradulăprofesionalăseămajoreaz ăcuă50%; 
    e)ăsumaăorientativ /medicăspecialist/lun ălaănivelăna ionalăesteădeă1.600ălei/lun .ăSumaăcontractat ă

seădefalcheaz ăpeătrimestreăşiăluni. 
    (2)ă Lunară caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă deă medicin ă

dentar ăserviciileămedicaleădeămedicin ădentar ăfurnizateăînălimitaăvaloriiătrimestrialeădeăcontract. 
    (3)ăÎnăsitua iaăînăcareălaăuniiăfurnizoriădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ăseăînregistreaz ălaă

sfârşitulă unuiă trimestruă sumeă neconsumate,ă fa ă deă sumaă trimestrial ă prev zut ă înă contract,ă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă voră diminua,ă printr-ună actă adi ională laă contract,ă valoareaă trimestrial ă contractat ă
ini ialăaferent ătrimestruluiărespectivăcuăsumeleăneconsumate. 

    Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-ună actă adi ională laă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleădeămedicin ădentar ăcareăînătrimestrulărespectivăşi-au epuizat valoarea de contract. 



    Sumaă dină actulă adi ională seă utilizeaz ă pentruă decontareaă serviciiloră medicaleă deă medicin ă dentar ă
acordateădeălaădataăsemn riiăactuluiăadi ional. 

    Prinăexcep ie,ăpentruătrimestrulăIVă2015,ăînăsitua iaăînăcareălaăuniiăfurnizoriădeăservicii medicale 
deămedicin ădentar ăseăînregistreaz ălaăsfârşitulăuneiăluniăsumeăneconsumate,ăfa ădeăsumaălunar ăprev zut ăînă
contract,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăvorădiminua,ăprintr-unăactăadi ionalălaăcontract,ăvaloareaălunar ă
contractat ă ini ială aferent ă luniiă respectiveă cuă sumeleă neconsumate.ă Sumeleă rezultateă dină economiiă voră fiă
contractate printr-ună actă adi ională laă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ă careă înă lunaă
respectiv ă şi-auă epuizată valoareaă deă contract.ă Sumaă dină actulă adi ională seă utilizeaz ă pentruă decontareaă
serviciilorămedicaleădeămedicin ădentar ăacordateăasigura ilorădeălaădataăsemn riiăactuluiăadi ional. 

    (4)ăPentruăîncadrareaăînăsumaădefalcat ătrimestrialăcabineteleădeămedicin ădentar ăpotăîntocmiălisteă
de prioritate pentruăfurnizareaăserviciilorădeămedicin ădentar ,ădac ăesteăcazul. 

    (5)ă Fondurileă suplimentareă aprobateă pentruă anulă 2015ă cuă destina iaă serviciiă medicaleă dentareă seă
contracteaz ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prină încheiereă deă contracte,ă respectivă acteă adi ionaleă laă
contracteleăini ialeăşiăvorăfiăutilizateăpentruădecontareaăserviciilorămedicaleădentareăacordateăasigura iloră
deălaădataăsemn riiăacestora.ăValoareaăcontractului,ărespectivăaăactuluiăadi ionalălaăcontractulăini ialăseă
stabileşteăavându-se în vedere criteriile de contractare. 

    ART. 4 
    Înă tarifeleă tratamenteloră proteticeă suntă incluseă şiă cheltuielileă aferenteă activit iloră deă tehnic ă

dentar .ăPlataăacestoraăseăfaceădeăc treăreprezentantulălegalăalăcabinetuluiădeămedicin ădentar ădirectăc treă
laboratorulădeătehnic ădentar ăautorizatăconformălegii. 

    ART. 5 
    Caseleădeăasigur riădeăs n tateă inăeviden aăserviciilorădeămedicin ădentar ăpeăfiecareăasiguratăşiăpeă

fiecareăcodădinăformulaădentar ăprev zut ăînăanexaănr.ă14ălaăordin. 
    ART. 6 
    Reprezentantulălegalăalăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ,ăfactureaz ăcaselorădeă

asigur riădeăs n tate,ălunar,ăşiădepune/transmiteălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaătermenulăprev zută
în contractul de furnizare de servicii medicaleăactivitateaărealizat ăînălunaăanterioar ,ăconformăcontractuluiă
încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă careă seă verific ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă înă
vedereaă decont riiă şiă seă valideaz ă conformă prezenteloră norme.ă Nerespectareaă termenului de raportare atrage 
nedecontareaălaătermeneleăstabiliteăaăserviciilorămedicaleăprestateăpentruăperioadaărespectiv . 

    ART. 7 
    Contravaloareaăserviciilorămedicaleădeămedicin ădentar ăcareănuăseăreg sescăînăanexaănr.ă14ălaăordină

seăsuport ădeăc treăasigura iălaătarifeleăstabiliteădeăfurnizoriăşiăafişateălaăcabinetulămedical,ăpentruăcareă
seăelibereaz ădocumentulăfiscal,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuăindicareaăserviciuluiăprestat.ăÎnă
acesteă situa iiă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă nuă elibereaz ă bileteă deă trimitereă sauă prescrip iiă medicaleă
utilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 8 
    În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonan eiăGuvernuluiănr.ă

124/1998,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă potă fiă angaja iă numaiă mediciă şi/sauă
dentişti,ăprecumăşiăalteăcategoriiădeăpersonal,ăînăconformitateăcuădispozi iileălegaleăînăvigoare.ăMedicii sau 
dentiştiiă angaja iă înă cabineteă medicaleă individualeă nuă raporteaz ă activitateă medical ă proprie,ă activitateaă
acestoraăfiindăraportat ădeăc treăreprezentantulălegal;ămediciiădeămedicin ădentar ăpotăprescrieămedicamenteă
cuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăşiăuneleămaterialeăsanitareăînătratamentulăambulatoriu,ăutilizândăformularulă
deăprescrip ieămedical ăelectronic ă/formularulădeăprescrip ieămedical ăcuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruă
prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă dup ă caz,ă semn turaă electronic ă proprieă
pentruăprescriereaăelectronic ădeămedicamente.ăÎntreagaăactivitateăaăcabinetuluiăseădesf şoar ărespectându-se 
contractulăîncheiatădeăreprezentantulălegalăalăcabinetuluiămedicalăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 9 
    Pentruăunit ileăsanitareăcareănuăsuntăorganizateăconformăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă124/1998,ăaprobat ă

cuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 629/2001,ărepublicat ,ăcontractele/acteleăadi ionaleădeăfurnizareă
deăserviciiămedicaleăseăîncheieădeăc treăreprezentantulălegalăalăunit iiăsanitareăînăstructuraăc reiaăseăafl ă
acesteăunit iăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 10 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă direc iileă deă s n tateă public ă auă obliga iaă deă aă organizaă

trimestrialăsauăoriădeăcâteăoriăesteănevoieăîntâlniriăcuămediciiădeămedicin ădentar ăpentruăaăanalizaăaspecteă
privindă calitateaă serviciiloră medicaleă deă medicin ă dentar ,ă precumă şiă respectareaă prevederiloră acteloră
normativeă înă vigoare.ă Acesteaă voră informaă asupraă modific riloră ap ruteă înă acteleă normativeă şiă voră stabiliă
împreun ăcuămediciiădeămedicin ădentar ădinăambulatoriuăm surileăceăseăimpunăpentruăîmbun t ireaăactivit ii.ă
Neparticiparea medicilor la aceste întâlniriănuăîiăexonereaz ădeăr spundereaănerespect riiăhot rârilorăluateă
cu acest prilej. 

 
 
    ANEXA 16 
    - model - 
 
                             CONTRACT DE FURNIZARE 
       deăserviciiădeămedicin ădentar ăînăasisten aămedical ădeăspecialitate 
             dinăambulatoriuăpentruăspecialitateaămedicin ădentar  
 
    I.ăP r ileăcontractante 



    Casaădeăasigur riădeăs n tateă...........,ăcuăsediulăînămunicipiul/oraşulă.......,ăstr.ă.......ănr.ă
....,ăjude ul/sectorulă......,ătelefon/faxă........,ăreprezentat ăprinăpreşedinteă- director general ........, 

    şi 
    - cabinetul medical organizat conform Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 124/1998 privindă organizareaă şiă

func ionareaăcabinetelorămedicale,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare: 
    - cabinetul individual ........, reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular ...........; 
    - cabinetul asociat sau grupat ..........., reprezentat prin medicul dentist delegat ..........; 
    - societateaăcivil ămedical ă.............,ăreprezentat ăprinăadministratoră...................; 
    - unitatea medico-sanitar ă cuă personalitateă juridic ă înfiin at ă potrivită prevederiloră Legii 

societ ilorănr.ă31/1990,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă........,ăreprezentat ăprină
......; 

    - unitateaă sanitar ă ambulatorieă deă specialitateă apar inândă ministereloră şiă institu iiloră cuă re eleă
sanitareăproprii,ă...........,ăreprezentat ăprină...........; 

    - ambulatoriul de specialitate şiăambulatoriulăintegratădinăstructuraăspitaluluiă...........,ăinclusivă
ală spitaluluiă dină re eauaă ministereloră şiă institu iiloră centraleă dină domeniulă ap r rii,ă ordiniiă publice,ă
siguran eiăna ionaleăşiăautorit iiăjudec toreşti,ăreprezentatăprină....,ăînăcalitate de reprezentant legal al 
unit iiăsanitareădinăcareăfaceăparte; 

    - Centrulădeădiagnosticăşiătratament,ăcentruămedicalăşiăunitateaămedical ăcuăpersonalitateăjuridic ă
........,ăcuăsediulăînămunicipiul/oraşulă........,ăstr.ă.........ănr.ă....,ăbl.ă...., sc. ...., et. ...., ap. 
....,ăjude ul/sectorulă........,ătelefonă........ăfaxă.......,ăe-mail ......., reprezentat prin ........... 

    - Centrulădeăs n tateămultifunc ională........,ăavândăsediulăînămunicipiul/oraşulă.....,ăstr.ă.......ă
nr. ...., bl.ă....,ăsc.ă....,ăet.ă....,ăap.ă.....,ăjude ul/sectorulă.........,ătelefonăfix/mobilă.........,ă
adresa de e-mail ..........., fax ........., reprezentat prin ....... 

 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizareaă serviciiloră deă medicin ă dentar ă înă asisten aă

medical ădeăspecialitateădinăambulatoriuăpentruăspecialitateaămedicin ădentar ,ăconformăHot râriiăGuvernuluiă
nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă
2014 - 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedintelui 
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate 
    ART. 2 
    Furnizorulă dină asisten aă medical ă deă specialitateă dină ambulatoriuă pentruă specialitateaă medicin ă

dentar ă acord ă asigura iloră serviciileă deă medicin ă dentar ă cuprinseă înă pachetulă deă serviciiă deă baz ă şiă înă
pachetul minimalădeăserviciiădeămedicin ădentar ,ăprev zuteăînăanexaănr.ă14ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiă
şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă
urm toareleăspecialit i: 

    a) ..................................................... 
    b) ..................................................... 
    c) ..................................................... 
    ........................................................ 
    ART. 3 
    Furnizareaă serviciiloră medicaleă deă medicin ă dentar ă dină ambulatoriulă deă specialitateă pentruă

specialitateaămedicin ădentar ăseăfaceădeăc treăurm toriiămediciădentişti/dentişti: 
    1. ..................................................... 
    2. ..................................................... 
    3. ..................................................... 
    4. ..................................................... 
    ........................................................ 
 
    IV. Durata contractului 
    ART. 4 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăpân ălaă31ădecembrieă2015. 
    ART. 5 
    Durata prezentului contract se poateăprelungiăprinăacordulăp r ilorăpeătoat ădurataădeăaplicabilitateă

a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    ART. 6 
    Înărela iileăcontractualeăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ,ăcaseleădeăasigur riă

deăs n tateăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ă autoriza iă şiă

evalua iăşiăs ăfac ăpubliceăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprină
afişareă peă paginaă webă şiă laă sediulă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă listaă nominal ă aă acestora,ă cuprinzândă
denumireaăşiăvaloareaădeăcontractăaăfiec ruia,ăinclusivăpunctajeleăaferenteătuturorăcriteriilorăpeăbazaăc roraă



s-aă stabilită valoareaă deă contract,ă şiă s ă actualizezeă permanentă aceast ă list ă înă func ieă deă modific rileă
ap rute,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconformălegii; 

    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ,ă laă termeneleă prev zuteă înă
contract,ăpeăbazaăfacturiiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînă
formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă contravaloarea 
serviciilorămedicaleăcontractate,ăefectuate,ăraportateăşiăvalidateăconformăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiă
alăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă.......ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceă
de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînălimitaăvaloriiădeă
contract;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă raportareaă înă vedereaă decont riiă seă faceă
numai în format electronic; 

    c)ă s ă informezeă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ă cuă privireă laă condi iileă deă
contractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumă
şiă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă urmareă aă apari ieiă unoră noiă acteă normative,ă prină
publicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuă
privireă laă documenteleă comunitareă înă vigoare,ă precumă şiă despreă acordurile,ă în elegerile,ă conven iileă sau 
protocoaleleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă prină publicareă peă paginaă webă aă caseloră deă
asigur riădeăs n tate. 

    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ăcuă
privireălaăcondi iileădeăacordareăaăserviciilorămedicaleăşiăcuăprivireălaăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulă
de acordare a acestora, prin intermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail 
laăadreseleăcomunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmiteăînătermenădeămaximumăoă
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    f)ă s ă recuperezeă deă laă furnizoriiă careă auă acordată serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ă sumeleă
reprezentândăcontravaloareaăacestorăservicii,ăprecumăşiăcontravaloareaăunorăserviciiămedicale, medicamente cu 
şiăf r ăcontribu ieăpersonal ăşiămaterialeăsanitareăacordateădeăal iăfurnizoriăafla iăînărela ieăcontractual ă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăbiletelorădeătrimitereăşi/sauăprescrip iilorămedicaleăeliberateădeă
c treăaceştia,ăînăsitua iaăînăcareănuăauăfostăîndepliniteăcondi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeă
acesteăserviciiălaădataăemiteriiăbiletelorădeătrimitere,ăprescrip iilorămedicale.ăSumeleăastfelăob inuteăseă
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 

    g) s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    h)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivarea,ă cuă privireă laă erorileă deă raportareă şiă
refuzulădecont riiăanumitorăservicii;ăs ăcomuniceăînăformatăelectronicăfurnizorilorăcuăocaziaăregulariz riloră
trimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunoră
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza. 

    i)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ăcuăcareăseăafl ăînă
rela ieăcontractual ănumeleăşiăcodulădeăparaf ăaleămedicilorăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaă
deăasigur riădeăs n tate; 

    j)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă deă medicin ă dentar ă şiă contravaloareaă
investiga iiloră medicaleă 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
pentruărealizareaăacestora,ăînăcondi iileăprev zuteăînăanexaănr.ă15ălaă Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceă
de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    k)ăs ăcontractezeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ,ărespectivăs ădecontezeăserviciileămedicaleădeă
medicin ădentar ăefectuate,ăraportateăşiăvalidate,ăprev zuteăînălistaăserviciilorămedicaleăpentruăcareăplataă
seăefectueaz ăprinătarifăpeăserviciuămedical,ăînăcondi iileăstabiliteăprinăanexaănr.ă15 la Ordinul ministrului 
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......../2015ă pentruă aprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 

    ART. 7 
    Înă rela iileă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă

medicin ădentar ăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă respecteă criteriileă deă calitateă aă serviciiloră medicaleă deă medicin ă dentar ă furnizate,ă înă

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    b)ă s ă informezeă asigura iiă cuă privireă laă obliga iileă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă şiă aleă

asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiăpersoaneă

beneficiareăaleăpachetuluiăminimal,ăprecumăşiăintimitateaăşiădemnitateaăacestora;ăs ăasigureăsecuritateaăînă
procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 

    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă activitateaă
realizat ă conformă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă medicale;ă facturaă esteă înso it ă deă documenteleă
justificativeăprivindăactivit ileărealizateăînămodădistinct,ăconformăH.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiă



complet rileă ulterioareă şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tateănr.ă......../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăîn anul 2015 a H.G. 
nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ă
înă formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă
electronic ăextins ăfacturaăşiădocumenteleăjustificativeăseătransmitănumaiăînăformatăelectronic; 

    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă desf şur riiă
activit iiăînăasisten aămedical ădeămedicin ădentar , potrivit formularelor de raportare stabilite conform 
reglement rilorălegaleăînăvigoare;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăraportareaăseăfaceă
numai în format electronic; 

    f)ăs ăasigureăutilizareaăformularelorăcuăregimăspecialăuniceăpeă ar ă- biletădeătrimitereăc treăalteă
specialit iă sauă înă vedereaă intern rii,ă conformă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă sistemulă deă
asigur riăsocialeădeăs n tate,ăşiăs ăleăeliberezeăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruă
serviciileă medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă
formularelor electronice - biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ădeălaădataălaă
careăacesteaăseăimplementeaz ;ăbiletul deătrimitereăînăvedereaăintern riiăseăelibereaz ăpentruăcazurileăcareă
nuăpotăfiădiagnosticate,ăinvestigateăşi/sauătratateăînăambulatoriu. 

    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ă
respectiv pe celeăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuăregimăspecialăşiăpeăceleătipizate; 

    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăunuiă

formularăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă45ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprogramăasumatăprinăcontractulă
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    j)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
laăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 

    k)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tate; 

    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă
f r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateăşiăs ăîlăelibereze,ăcaăoăconsecin ăaă
actuluiă medicală propriuă şiă numaiă pentruă serviciileă medicaleă careă facă obiectulă contractuluiă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteăformular cu regim 
specialăunicăpeă ar ,ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope;ăs ăasigureă
utilizareaă formularuluiă electronică deă prescrip ieă medical ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră
stupefianteăşiăpsihotropeădeălaădataălaăcareăacestaăseăimplementeaz ;ăs ăfurnizezeătratamentul,ăcuărespectareaă
prevederiloră legaleă înă vigoare,ă şiă s ă prescrieă medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă deă careă
beneficiaz ăasigura ii,ăcorespunz toareădenumirilorăcomuneăinterna ionaleăaprobateăprinăhot râreăaăGuvernului,ă
informândăînăprealabilăasiguratulădespreătipurileăşiăefecteleăterapeuticeăaleămedicamentelorăpeăcareăurmeaz ă
s ăiăleăprescrie; 

    m)ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice, care este 
formulară cuă regimă specială unică peă ar ,ă şiă s ă recomandeă investiga iileă paracliniceă înă concordan ă cuă
diagnosticul,ăcaăoăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriu,ănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulă
contractului cu casa de asigur riă deă s n tate;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă electronică deă biletă deă
trimitereăpentruăinvestiga iiăparaclinice,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 

    n)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleădeămedicin ădentar ăasigura ilorăf r ănicio discriminare, 
folosind formele cele mai eficiente de tratament; 

    o)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilăprogramulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă
afl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăemail,ăpagin ă
web; 

    p)ă s ă asigureă eliberareaă acteloră medicale,ă înă condi iileă stabiliteă înă H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Casei 
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......./ă 2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    q)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    r)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă acestaă vaă fiă pusă înă

func iune; 
    s)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleădeămedicin ădentar ănecesar ătitularilorăcardului european 

deăasigur riăsocialeădeăs n tateăemisădeăunulădintreăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/Spa iuluiăEconomică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă cardului,ă respectivă beneficiariloră
formularelor/documentelor europeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăasisten ă
medical ăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 

    ş)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    t)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă deă medicin ă dentar ă prev zuteă înă pachetulă deă serviciiă
medicale; 



    )ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă- 
biletădeătrimitereăc treăalteăspecialit iăsauăînăvedereaăintern rii,ăbiletădeătrimitereăpentruăinvestiga iileă
paracliniceă şiă deă laă dataă laă careă seă implementeaz ă formulareleă electroniceă men ionateă anterior,ă precumă şiă
prescrip iaă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă
ambulatoriu,ăcuătoateădateleăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare.ăÎnă
cazulă nerespect riiă acesteiă obliga ii,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă recupereaz ă deă laă furnizoriă
contravaloarea serviciilor medicaleărecomandate/medicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescrise,ăceă
auăfostăefectuate/eliberateădeăal iăfurnizoriăînăbazaăacestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateădinăFond; 

    u)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă modalit ileă deă
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 

    v)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă evaluareă aă furnizorului,ă
dovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 

    w)ăs ăcompletezeădosarulăelectronicădeăs n tateăalăpacientului,ădeălaădataăimplement riiăacestuia; 
    x)ă s ă nuă încasezeă sumeă pentruă serviciileă medicaleă furnizateă prev zuteă înă pachetulă deă serviciiă şiă

pentruă acteleă administrativeă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră medicale,ă pentruă careă nuă esteă
prev zut ăoăreglementareăînăacestăsens; 

    y)ă s ă întocmeasc ă listeă deă prioritateă pentruă serviciileă medicaleă deă medicin ă dentar ă programabile,ă
dac ăesteăcazul; 

    z)ăs ăsoliciteăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăacestă
document/ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulă
na ionalădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardă
na ională duplicată sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 pentru 
persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă acord riiă serviciiloră medicale;ă
serviciileă medicaleă dină pachetulă deă baz ,ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă
deconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    aa)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă prescrip iaă
medical ăelectronic ăoff-lineăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,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 privind 
semn turaăelectronic .ăÎnăsitua iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ă,ăprescrip iaă
medical ă seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şiă semnat ă deă mediculă prescriptoră înă condi iileă
prev zuteăînăanexaănr.ă36ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateă nr.ă ......../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă anulă 2015ă aă H.G. nr. 
400/2014, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    ab)ăs ăintroduc ăînăsistemulăinformaticătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăprescriseăoff-lineăşiă
prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră
stupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăprescrierii. 

    ac)ăs ăcomuniceăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăepuizareaăsumeiăcontractateălunar;ăcomunicareaăseăvaă
faceă înă ziuaă înă careă seă înregistreaz ă aceast ă situa ieă prină serviciul on-lineă pusă laă dispozi ieă deă Casaă
Na ional ădeăAsigur riădeăS n tate. 

    ad)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatformaă
informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001 privind semn turaă electronic ă ,ă
republicat .ăServiciileămedicaleăînregistrateăoff-line,ăseătransmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînălunaă
pentru careăseăfaceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleă
men ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederileăsuntă
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz  adeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă
înlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaă
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în vederea 
acord riiăserviciilorămedicale. 

 
    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 8 
    Modalitateaădeăplat ăînăasisten aămedical ădentar ădinăambulatoriuăesteătarifulăpeăserviciuămedicalăînă

lei. 
    ART. 9 
    Decontareaă serviciiloră deă medicin ă dentar ă seă faceă peă bazaă tarifeloră acestoraă şiă înă condi iileă

prev zuteăînăanexaănr.ă14ărespectivăînăanexaănr.ă15ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă
2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă înă limitaă sumeiă contractateă şiă
defalcateătrimestrialăşiălunar/cabinet/medic,ăstabilit ăconformăart.ă3ădinăanexaănr.ă15ălaăordinulămen ionată
mai sus. 

    Sumaăanual ăcontractat ăesteădeă...................ălei, 
    din care: 
    - Sumaăaferent ătrimestrului I .................... lei, 
    din care: 



    - luna I ................... lei 
    - luna II .................. lei 
    - luna III ................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIă...................ălei, 
    din care: 
    - luna IV .................. lei 
    - luna V ................... lei 
    - luna VI .................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIIă..................ălei 
    din care: 
    - luna VII ................. lei 
    - luna VIII ................ lei 
    - luna IX .................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIVă...................ălei 
    din care: 
    - luna X ................... lei 
    - luna XI .................. lei 
    - luna XII ................. lei. 
    ART. 10 
    (1)ăDecontareaăserviciilorădeămedicin ădentar ăseăfaceălunar,ăînămaximumă20ădeăzileăcalendaristiceădeă

laă încheiereaă fiec reiă luni,ă laă dataă deă ............,ă peă bazaă facturiiă şiă aă documenteloră justificativeă
depuse/transmiseădeăfurnizorălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaădataădeă.............. 

    Toateădocumenteleănecesareădecont riiăseăcertific ăpentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateă
prinăsemn turaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 

    Laăfineleăfiec ruiătrimestruăsumaăcontractat ăseăregularizeaz ăconformăart.ă3ăalin.ă(3)ădin anexa nr. 
15ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
....../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    (2) Clauze speciale - seă completeaz ă pentruă fiecareă cabinetă medical*)ă şiă fiecareă medică dentistă dină
componen aăcabinetuluiămedicalăcuăcareăs-a încheiat contractul: 

────────── 
    *) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului, se va completa cu programul de lucru 

stabilităpentruăcabineteleărespective,ăprecumăşiăcuădateleăaferenteătuturorămedicilorădeăspecialitateăcareăîşiă
desf şoar ăactivitateaăînăsistemăintegrat. 

────────── 
 
    a) Medic dentist 
    Nume: ................... Prenume: ....................................... 
    Grad profesional: ........................................................ 
    Specialitatea: ........................................................... 
    Codulădeăparaf ăalămedicului: ............................................ 
    Cod numeric personal: .................................................... 
    Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi 
    b) Medic dentist 
    Nume: ................... Prenume: ....................................... 
    Grad profesional: ........................................................ 
    Specialitatea: ........................................................... 
    Codulădeăparaf ăalămedicului:ă............................................ 
    Cod numeric personal: .................................................... 
    Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi 
    c) ....................................................................... 
    .......................................................................... 
 
    VII. Calitatea serviciilor medicale 
    ART. 11 
    Serviciileădeămedicin ădentar ăfurnizateăînăbazaăprezentului contractătrebuieăs ărespecteăcriteriileă

privindăcalitateaăserviciilorămedicaleăacordateăasigura ilor,ăelaborateăînăconformitateăcuăprevederileălegaleă
în vigoare. 

 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 12 
    Pentruă neîndeplinireaă obliga iiloră contractuale,ă parteaă înă culp ă datoreaz ă celeilalteă p r iă daune-

interese. 
 
    IX. Clauze speciale 
    ART. 13 
    (1)ăOriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractuluiăşiă

careăîmpiedic ăexecutareaăacestuia,ăesteăconsiderat ăfor ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundereăparteaăcareăoă
invoc .ăSuntăconsiderateăfor ămajor ,ăînăsensulăacesteiăclauze,ăîmprejur riăca:ăr zboi,ărevolu ie,ăcutremur,ă
marileăinunda ii,ăembargo. 



    (2)ă Parteaă careă invoc ă for aă major ă trebuieă s ă anun e cealalt ă parteă înă termenă deă 5ă zileă
calendaristiceă deă laă dataă apari ieiă respectivuluiă cază deă for ă major ă şiă s ă prezinteă ună actă confirmativă
eliberată deă autoritateaă competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă Municipiulă Bucureşti,ă prină careă s ă seă
certifice realitateaăşiăexactitateaăfaptelorăşiăîmprejur rilorăcareăauăcondusălaăinvocareaăfor eiămajoreăşi,ă
deăasemenea,ădeălaăîncetareaăacestuiăcaz.ăDac ănuăprocedeaz ălaăanun areaăînătermeneleăprev zuteămaiăsusăaă
începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă
celeilalteăp r iăprinăneanun areaăînătermen. 

    (3)ă Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

    ART. 14 
    Efectuareaă deă serviciiă medicaleă pesteă prevederileă contractualeă seă faceă peă proprieă r spundereă şiă nuă

atrageănicioăobliga ieădinăparteaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăs-a încheiat contractul. 
 
    X. Sanc iuni,ăcondi iiădeăreziliere,ăsuspendareăşiăîncetareăaăcontractului 
    ART. 15 
    (1)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dină motiveă imputabileă

furnizorului/medicului,ăaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontract,ăse aplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 5%ă contravaloareaă serviciiloră deă medicin ă dentar ă aferenteă

lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua ii; 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilorădeămedicin ădentar ăaferenteă

lunii în care s-auăprodusăacesteăsitua ii; 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăa)ă- c), e) - h), 

j) - t),ă u),ă w),ă y)ă precumă şiă prescrieriă deă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă dină parteaă
asiguratuluiă şiă aleă unoră materialeă sanitareă şi/sauă recomand riă deă investiga iiă paracliniceă (radiografiiă
dentare)ăcareănuăsuntăînăconformitateăcuăreglement rileălegaleăînăvigoareăaplicabileăînădomeniulăs n t ii,ăseă
aplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilorădeămedicin ădentar ,ăaferenteă

lunii în care s-auăînregistratăacesteăsitua ii. 
    (3) În cazul în care, în urma controlului efectuată deă c treă serviciileă specializateă aleă caseloră deă

asigur riă deă s n tate,ă serviciileă raportateă conformă contractuluiă înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă
efectuate - cuărecuperareaăcontravaloriiăacestorăservicii,ăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloarea serviciilor de 
medicin ădentar ,ăaferenteăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii. 

    (4)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaăart.ă7ălit.ă
ab),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a) la prima constatareăseădiminueaz ăcuă10%ăvaloareaălunar ădeăcontract,ăpentruălunaăînăcareăsaăprodusă
aceast ăsitua ie; 

    b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 20%ă valoareaă lunar ă deă contract,ă pentruă lunaă înă careă s-a 
produsăaceast ăsitua iei. 

    (5) Pentru punerea înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (4),ă nerespectareaă obliga ieiă deă laă
art.ă 7ă lit.ă ab)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 a componentei prescriere cu 
componentaăeliberareăpentruătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleă
cuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 

    (6)ăRe inerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (4)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareăurmeaz ăaăfiă
efectuat ăpentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăÎnăsitua iaă
înăcareăsumaăprev zut ălaăalin.ă(4)ădep şeşteăprimaăplat ,ărecuperareaăsumeiăseărealizeaz ăprinăplat ădirect ă
sauăexecutareăsilit ,ăînăcondi iileălegii. 

    (7)ă Pentruă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă - (4),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă ină eviden aă
distinctăpeăfiecareămedic/furnizor,ădup ăcaz. 

    (8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauăexecutareă
silit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (9)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă - (4) se 
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuăaceeaşiădestina ie. 

    ART. 16 
    Contractulădeăfurnizareădeăserviciiădeămedicin ădentar ăseăreziliaz ădeăplinădreptăprintr-o notificare 

scris ăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeămaximumă5ăzileăcalendaristiceădeălaădataăaprob riiă
acesteiăm suriăcaăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ădac ăfurnizorulădeăserviciiădeămedicin ădentar ănuăîncepeăactivitateaăînătermenădeăcelămultă30ădeă
zile calendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 

    b)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ămaiămareădeă
30 de zile calendaristice; 

    c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă sauă aă documentuluiă similar,ă respectivă deă laă încetareaă valabilit iiă
acestora; 

    d)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c tre organele în 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 riiă deă c treă casaă deă asigur riă deă
s n tateă aă serviciiloră realizate,ă pentruă oă perioad ă deă dou ă luniă consecutiveă înă cadrulă unuiă trimestru,ă
respectiv 3 luni într-un an; 



    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcereriiăînăscrisăaădocumentelorăsolicitateă
privindă acteleă deă eviden ă financiar-contabil ă aă serviciiloră furnizateă conformă contracteloră încheiateă întreă
furnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădocumentele justificative privind sumele decontate din fond, 
precumăşiădocumenteleămedicaleăşiăadministrativeăexistenteălaănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiă
de control; 

    g)ă laă aă douaă constatareă înă urmaă controluluiă efectuată aă faptuluiă c ă serviciile raportate conform 
contractuluiăînăvedereaădecont riiăacestoraănuăauăfostăefectuateă(cuăexcep iaăsitua iilorăînăcareăvinaăesteă
exclusivă aă medicului/medicilor,ă cază înă careă contractulă seă modific ă prină excludereaă acestuia/acestora)ă - cu 
recuperarea contravalorii acestor servicii; 

    h)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăx); 
    i)ădac ăseăconstat ănerespectareaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontractulăcuăcasaădeăasigur riădeă

s n tateă prină lipsaă nejustificat ă aă mediculuiă timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale 
individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, 
contractulăseămodific ăînămodăcorespunz torăprinăexcludereaămedicului/medicilorăînăcazulăc rora s-a constatat 
nerespectareaănejustificat ăaăprogramuluiădeălucruătimpădeă3ăzileăconsecutive; 

    j)ă odat ă cuă primaă constatareă dup ă aplicareaă m suriloră prev zuteă laă art.ă 15ă alin.ă (1),ă (2)ă şiă (4)ă
precumăşiălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm suriiăprev zute la art. 15 alin. (3). 

    ART. 17 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ă înceteaz ă laă dataă laă careă aă

intervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă deă medicin ă dentar ă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă

administrativ-teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilareă aă

furnizorilorădeăserviciiămedicaleădeămedicin ădentar ,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)ă mediculă titulară ală cabinetuluiă medicală individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă membruă ală

ColegiuluiăMedicilorăDentiştiădinăRomânia; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă serviciiă

medicaleă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă
anterioareădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 

    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă
s n tateăprintr-oănotificareăscris ăprivindăexpirareaătermenuluiădeăsuspendareăaăcontractuluiăînăcondi iileă
art. 18 lit. a) - cuăexcep iaărevoc riiădoveziiădeăevaluareăaăfurnizorului. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăîncetatăprină
reziliere ca urmare aănerespect riiăobliga iilorăcontractualeăasumateădeăfurnizoriăprinăcontractulăîncheiat,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăcontractului. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractulăîncheiatăcuă
casa de asigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
dinămotiveăimputabileăacestoraăşiăcareăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleădeăasigur riădeăs n tateănuăvorăaccepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor 
respectiveă pân ă laă urm torulă termenă deă contractare,ă dară nuă maiă pu ină deă 6ă luniă deă laă dataă modific riiă
contractului. 

    (4)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoulăcontractă seăreziliaz /seămodific ăînă
condi iileă alin.ă (2)ă şiă (3),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă încheiaă contracteă cuă furnizoriiă
respectivi,ă respectivă nuă voră maiă acceptaă înregistrareaă persoaneloră prev zuteă laă alin.ă (3)ă înă contracteleă
încheiateăcuăaceşti furnizoriăsauăcuăal iă????ăfurnizoriăpentruăacesteăpersoaneăcareăprinăactivitateaălorăauă
condus la rezilierea/modificarea contractului. 

    (5)ăÎnăcazulăînăcareăfurnizoriiăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateă
pentru mai multeăsediiăsecundare/puncteădeălucru,ănominalizateăînăcontract,ăprevederileăalin.ă(2),ă(3)ăşiă(4)ă
seăaplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreăsediileăsecundare/puncteleădeălucru,ădup ăcaz. 

    ART. 18 
    Contractul de furnizare de servicii medicaleă seă suspend ă laă dataă laă careă aă intervenită unaă dintreă

urm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă dintreă

documenteleăprev zuteălaăart.ă58ăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioareăşiănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăv),ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulă
s ăfac ădovadaădemersurilorăîntreprinseăpentruăactualizareaăacestuia;ăsuspendareaăopereaz ăpentruăoăperioad ă
deămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 

    b)ă înă cazurileă deă for ă major ă confirmateă deă autorit ileă publiceă competente,ă pân ă laă încetareaă
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

    c)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcazăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 



    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă contribu ieiă laă
fond,ăconstatat ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateălaă furnizori,ă
pân ălaădataălaăcareăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaăziăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ă
suspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăaăefectuată
ultimaăplat ăc treăfurnizor; 

    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiăteritorială
ală mediciloră dentiştiă deă suspendareă dină calitateaă deă membruă sauă suspendareă dină exerci iulă profesiei a 
medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor 
medicale,ă precumă şiă pentruă unit ileă sanitareă ambulatorii,ă centreleă deă diagnostică şiă tratament,ă centreleă
medicale,ă centreleă deă s 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 riă deă
s n tateăşiăcareăseăafl ăînăaceast ăsitua ie. 

    ART. 19 
    Situa iileăprev zuteălaăart.ă16ăşiălaăart.ă17ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa2ă- a5ăseăconstat ădeăc treă

casaă deă asigur riă deă s n tateă dină oficiu,ă prină organeleă abilitateă pentruă efectuareaă controluluiă sauă laă
sesizareaă oric reiă persoaneă interesate.ă Situa iileă prev zuteă laă art.ă 17ă alin.ă (1) lit. a) subpct. a1) se 
notific ăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseă
doreşteăîncetareaăcontractului. 

 
    XI.ăCoresponden a 
    ART. 20 
    (1)ă Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentuluiă contractă seă efectueaz ă înă scris,ă prină scrisoriă

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăşiălaăsediulăcabinetuluiămedicalădeclaratăînăcontract. 

    (2)ăFiecareăparteăcontractant ăesteăobligat ăcaăînătermenădeă5ăzileălucr toareădinămomentulăînăcareă
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulăcontractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
schimbareaăsurvenit . 

 
    XII. Modificarea contractului 
    ART. 21 
    (1) În condi iileă apari ieiă unoră noiă acteă normativeă înă materie,ă careă intr ă înă vigoareă peă durataă

derul riiăprezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    (2)ă Peă parcursulă derul riiă prezentuluiă contract,ă valoareaă contractual ă poateă fiă majorat ă prină acteă

adi ionale,ă dup ă caz,ă înă limitaă fonduriloră aprobateă asisten eiă medicaleă ambulatoriiă deă specialitateă pentruă
specialitateaămedicin ădentar ,ăavându-seăînăvedereăcondi iileădeăcontractareăaăsumelorăini iale. 

    ART. 22 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

    ART. 23 
    Prezentulăcontractăseăpoateămodificaăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareăcuăcelă
pu ină....ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea.ăModificareaăseăfaceăprintr-unăactăadi ională
semnatădeăambeleăp r iăşiăesteăanex ăaăacestuiăcontract. 

 
    XIII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 24 
    (1) Litigiile legate de încheierea, derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIV. Alte clauze 
    ............................................................ 
    ............................................................ 
    Prezentulăcontractădeăfurnizareăaăserviciilorădeămedicin ădentar ăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riă

socialeădeăs n tateăaăfostăîncheiatăazi,ă............,ăînădou ăexemplare a câte ...... pagini fiecare, câte 
unulăpentruăfiecareăparteăcontractant . 

 
*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăFURNIZORăDEăSERVICIIăDEăMEDICIN  
    DENTAR  
    Preşedinteă- director general,     Reprezentant legal, 
    ............................... 
    ............................... 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiăEconomice, 
    ............................... 



 
    Director executiv al 
    Direc ieiăRela iiăContractuale, 
    ............................... 
 
    Vizat 
    Juridic, contencios 
    ............................... 
*ST* 
 
                                ACTăADI IONAL 
         pentru serviciile medicale paraclinice - pentruăradiografiaădentar  
         retroalveolar ăşiăpanoramic ăefectuateădeămediciiădeămedicin ădentar  
 
    Seăîntocmeşteădup ămodelulăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăparacliniceăadaptat. 
 
 
 
    ANEXA 17 
 
         CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăDEăBAZ ăDEăSERVICIIăMEDICALEăÎN 
         AMBULATORIULăDEăSPECIALITATEăPENTRUăSPECIALIT ILEăPARACLINICE 
 
    A.ă PACHETULă DEă SERVICIIă MEDICALEă DEă BAZ ă ÎNă ASISTEN Aă MEDICAL ă AMBULATORIEă DEă SPECIALITATEă PENTRUă

SPECIALIT ILEăPARACLINICE 
 
    1.ăListaăinvestiga iilorăparacliniceă- analize de laborator 
*T* 
┌──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 
│Nr.ăăă│ăăCodăăăă│ăăăăăăăDenumireaăanalizeiădeălaboratorăăăăăăăăăă│ăăăTarifăăăă│ 
│crt.ăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│decontatădeă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăcasaădeăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asigur riăde│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăs n tateăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă- lei -  │ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Hematologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăăă1│2.6001ăăă│Hemoleucogram ăcomplet ă- hemoglobin ,ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│hematocrit,ănum r toareăeritrocite,ănum r toareă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│leucocite,ănum r toareătrombocite,ăformul ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│leucocitar ,ăindiciăeritrocitari*1)ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă14,01│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăăă2│2.6002ăăă│Num r toareăreticulociteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,62│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăăă3│2.6003ăăă│Examenăcitologicăalăfrotiuluiăsanguin*3)ăăăăăăăă│ăăăăăăă18,62│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăăă4│2.6040ăăă│VSH*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 │ăăăăăăăă2,63│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăăă5│2.60501ăă│Determinareălaăgravid ăaăgrupuluiăsanguinăABO*1)│ăăăăăăăă7,54│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăăă6│2.60502ăă│Determinareălaăgravid ăaăgrupuluiăsanguinăRh*1)ă│ăăăăăăăă7,88│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăăă7│2.6059ăăă│AnticorpiăspecificiăantiăRhălaăgravid ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă7,54│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăăă8│2.6101ăăă│TimpăQuickăşiăINR*1)ă(Interna ionalăNormalisedăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│Ratio)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă14,68│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăăă9│2.6102ăăă│APTTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă12,30│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă10│2.6103ăăă│Fibrinogenemie*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă13,68│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Biochimieă- seric ăşiăurinar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă11│2.1002ăăă│Proteineătotaleăserice*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă7,04│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă12│2.1003ăăă│Electroforezaăproteinelorăserice*1)ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,20│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă13│2.10063ăă│Feritin ăseric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă40,00│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă14│2.1011ăăă│Ureeăseric *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,86│ 



├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă15│2.1012ăăă│Acidăuricăseric*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă   5,86│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă16│2.1014ăăă│Creatinin ăseric *1),ă**)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,92│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăă 17│2.1015ăăă│Bilirubin ătotal *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,86│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă18│2.1016ăăă│Bilirubin ădirect *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,86│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă19│2.1020ăăă│Glicemie*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,74│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă20│2.10303ăă│Colesterolăsericătotal*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,74│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă21│2.10304ăă│HDLăcolesterol*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă8,19│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă22│2.10305ăă│LDLăcolesterol*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă7,69│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă23│2.10306ăă│Triglicerideăserice*1)ăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăăă7,04│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă24│2.10402ăă│TGP*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,86│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă25│2.10403ăă│TGO*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,83│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă26│2.10404ăă│CreatinkinazaăCKăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă10,00│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă27│2.10406ăă│GamaăGTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă7,99│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă28│2.10409ăă│Fosfataz ăalcalin *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă7,79│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă29│2.10500ăă│Sodiuăseric*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă10,00│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă30│2.10501ăă│Potasiuăseric*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă11,00│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă31│2.10503ăă│Calciuăsericătotal*1)ă                          │ăăăăăăăă5,37│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă32│2.10504ăă│Calciuăionicăseric*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă7,88│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă33│2.10505ăă│Magneziemie*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,37│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă34│2.10506ăă│Sideremie*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă7,10│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă35│2.10507ăă│Fosforă(fosfatăseric)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă13,00│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă36│2.2600ăăă│Examenăcompletădeăurin ă(sumară+ăsediment)*1)ăăă│ăăăăăăăă9,34│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă37│2.2604ăăă│Dozareăproteineăurinare*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,37│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă38│2.2612ăăă│Microalbuminuriaă(albumin ăurinar )*8)ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă22,00│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă39│2.2622ăăă│Dozare glucoz ăurinar *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,37│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă40│2.2623ăăă│Creatinin ăurinar *8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă8,00│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Imunologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă41│2.2500ăăă│TSH*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                │ăăăăăăă20,50│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă42│2.2502ăăă│FT4*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă20,83│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă43│2.2507ăăă│Parathormonulăserică(PTH)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă43,00│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă44│2.2509ăăă│HormonulăfoliculinostimulantăFSHăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă23,82│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă45│2.2510ăăă│Hormonulăluteinizantă(LH)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă23,82│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă46│2.2514ăăă│Cortizolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă27,87│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă47│2.2521ăăă│Testosteronăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă30,10│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă48│2.2522ăăă│Estradiolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă23,82│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 



│ăăăă49│2.2523ăăă│Progesteronăăăăă                                │ăăăăăăă25,31│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă50│2.2525ăăă│Prolactin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă25,31│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă51│2.327091ă│Anti-HAVăIgM*2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă40,98│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă52│2.327092ă│AgăHBsă(screening)*2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      │ăăăăăăă31,15│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă53│2.327093ă│AntiăHCV*2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă64,90│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă54│2.32710ăă│TestareăHIVălaăgravid *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă33,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă55│2.40000ăă│ASLO*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă11,48│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă56│2.40010ăă│VDRL*1)ăsauăRPR*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă5,49│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă57│2.40013ăă│ConfirmareăTPHA*4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă12,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă58│2.40203ăă│AntigenăHelicobacterăPylori*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă40,00│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă59│2.430011ă│ComplementăsericăC3ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă10,84│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă60│2.430012ă│ComplementăsericăC4ăăăăăăă                      │ăăăăăăă10,84│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă61│2.43010ăă│IgGăsericăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă14,77│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă62│2.43011ăă│IgAăsericăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă14,77│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă63│2.43012ăă│IgMăsericăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă    15,10│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă64│2.43014ăă│IgEăsericăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă14,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ă   65│2.40053ăă│ProteinaăCăreactiv *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă10,67│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă66│2.43040ăă│Factorărheumatoidăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă9,34│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă67│2.43044ăă│ATPOăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă39,00│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă68│2.43135ăă│PSA*1)ăăăă                                      │ăăăăăăă23,07│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă69│2.43136ăă│freeăPSA*6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă23,61│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Microbiologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Exudatăfaringianăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                         │ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă70│2.3025ăăă│Examenăbacteriologicăexudatăfaringiană- Examenăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│            │ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăbacterian *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă71│2.50102ăă│Examenăfungicăexudatăfaringiană- Examenăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăfungic *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Examenăurin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă72│2.3100ăăă│Urocultur *1)ăExamenămicroscopicănativăşiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│colorat,ăcultur ăşiăidentificareăbacterian ăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă73│2.50116ăă│Examenăfungicăurin *1)ăExamenămicroscopicănativă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│şiăcolorat,ăcultur ăşiăidentificareăfungic ăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Examenămateriiăfecaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă││ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă74│2.3062ăăă│Coprocultur *1)ăExamenămicroscopicănativăşiăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│colorat,ăcultur ăşiăidentificareăbacterian ăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă75│2.50120_1│Examenămicologicămateriiăfecaleă- Examenăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 



│ăăăă76│2.5100ăăă│Examenăcoproparazitologică*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă12,46│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă77│2.2701ăăă│Depistareăhemoragiiăoculte*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă25,00│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Exameneădinăsecre iiăvaginaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă78│2.3074ăăă│Exameneădinăsecre iiăvaginaleă- Examenăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă79│2.50114ăă│Exameneădinăsecre iiăvaginaleă- Examenăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Exameneădinăsecre iiăuretraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                  │ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă80│2.3080ăăă│Exameneădinăsecre iiăuretraleă- Examenăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăă     │ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă81│2.50115ăă│Exameneădinăsecre iiăuretraleă- Examenăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăă │ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Exameneădinăsecre iiăoticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă82│2.3050ăăă│Examenăbacteriologicădinăsecre iiăoticeă- Examen│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă83│2.50119ăă│Examenăfungicădinăsecre iiăotice - Examenăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Exameneădinăsecre iiănazaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă84│2.3022ăăă│Examenăbacteriologicădinăsecre iiănazaleă-      │ăăăă        │ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│Examenămicroscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăbacterian *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăă  85│2.50103ăă│Examenăfungicădinăsecre iiănazaleă- Examenăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăfungic *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Exameneădinăsecre iiăconjunctivaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă86│2.3040ăăă│Examenăbacteriologicădinăsecre iiăconjunctivaleă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│- Examenămicroscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│şiăidentificareăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă87│2.50110ăă│Examenăfungicădinăsecre iiăconjunctivaleă-      │ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│Examenămicroscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăă           │ăăăăăăă15,29│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Exameneădinăcolec ieăpurulent ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă88│2.5032ăăă│Examenăbacteriologicădinăcolec ieăpurulent ă-   │ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│Examenămicroscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│identificareăbacterian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă89│2.50120_2│Examenăfungicădinăcolec ieăpurulent ă- Examenăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│microscopicănativăşiăcolorat,ăcultur ăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăă    │identificareăfungic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă15,29│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Testareaăsensibilit iiălaăsubstan eăantimicrobieneăşiăantifungiceăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă90│2.313ăăăă│Antibiogram *5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă12,23│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă91│2.502ăăăă│Antifungigram *5)ăăăă                           │ăăăăăăă14,55│ 
├──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│Examin riăhistopatologiceăşiăcitologiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



├──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ăăăă92│2.9021_1ă│ExamenăhistopatologicăproceduraăcompletaăHE*ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│(1-3ăblocuri)ă*7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă130ălei│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă93│2.9021_2ă│ExamenăhistopatologicăproceduraăcompletaăHE*ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│(4-6ăblocuri)ă*7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă250ălei│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă94│2.9010_1ă│ExamenăhistopatologicăproceduraăcompletaăHE*ăşiă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│colora iiăspecialeă(1-3ăblocuri)ă*7)ăăăăăăăăăăăă│ăăăăă160ălei│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă95│2.9010_2ă│ExamenăhistopatologicăproceduraăcompletaăHE*ăşiă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│colora iiăspecialeă(4-6ăblocuri)ă*7)ăăăăăăăăăăăă│ăăăăă280ălei│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă96│2.9030ăăă│Teste imunohistochimiceă*)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ăleiă/set│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă97│2.9022ăăă│Citodiagnosticăsputaăprinăincluziiălaăparafin ăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│(1-3 blocuri)                                   │ăăăăă100ălei│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă98│2.9160ăăă│Examenăcitologicăcervico-vaginalăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│Babes-Papanicolau                               │ăăăăăă40ălei│ 
├──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăăăă99│2.9025ăăă│Citodiagnosticălichidădeăpunc ieăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă80ălei│ 
└──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ 
*ST* 
 
    NOTA 1: 
────────── 
    *) Un set cuprinde 1- 4ătesteăşiăseădeconteaz ămaximă2ăseturi;ăseăefectueaz ălaărecomandareaămediciloră

deă specialitateă dină specialit ileă oncologieă şiă hematologieă sauă f r ă recomandareaă mediculuiă specialist pe 
r spundereaă mediculuiă deă peă anatomieă patologic ă atunciă cândă apreciaz ă necesară pentruă stabilireaă
diagnosticului. 

    **)ăLaboratoareleăînscriuăpeăbuletineleădeăanaliz ărataăestimat ăaăfiltr riiăglomerulareă(eRGF)ăprină
formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinareă aă creatinineiă serice,ă pentruă asigura iiă careă auă eviden iată peă
biletulă deă trimitereă pentruă investiga iiă paracliniceă c ă aceastaă esteă eviden iată - management de caz pentru 
boalaăcronic ădeărinichi.ăÎnăsitua iaăînăcareăpeăbuletineleădeăanaliz ăaleăpacien ilorăcuămanagementădeăcaz,ă
nuă esteă înscris ă rataă estimat ă aă filtr riiă glomerulareă (eRGF),ă investiga iaă nuă seă deconteaz ă deă casaă deă
asigur riădeăs n tate. 

    *1)ăInvestiga iiăparacliniceăceăpotăfiărecomandateădeămediciiădeăfamilie. 
    *2)ăInvestiga iiăparacliniceăceăpotăfiărecomandateăşiădeămediciiădeăfamilieănumaiăpentruăgravideăşiă

contac iiăcazurilorădiagnosticateădeămediciiădeăspecialitate. 
    *3)ă Seă deconteaz ă numaiă dac ă esteă efectuată deă mediculă deă laboratoră sauă deă specialiştiă cuă studiiă

superioareănemedicaleăcareăauăspecializareăînăhematologieăînăcazulăînăcareăhemoleucogramaăcomplet ăprezint ă
modific riădeăparametri,ăf r ărecomandareaămediculuiăspecialistăsauădeăfamilie,ăpeăr spundereaămediculuiădeă
laborator. 

    *4)ăSeădeconteaz ănumaiăînăcazulăînăcareăVDRLăsauăRPRăesteăpozitiv,ă f r ărecomandareaămediculuiădeă
familieăsauăaămediculuiădeăspecialitateădinăspecialit ileăclinice,ăpeăr spundereaămediculuiădeălaborator. 

    *5)ăSeădeconteaz ănumaiăînăcazulăînăcareăculturaăesteăpozitiv ,ăf r ărecomandarea medicului de familie 
sauă deă specialitateă dină specialit ileă clinice,ă peă r spundereaă mediculuiă deă laborator.ă Seă deconteaz ă oă
antibiogram /ăantifungigram ,ădup ăcaz,ăpentruăfiecareădinăculturileăpozitiveăidentificate. 

    *6)ă Seă recomand ă pentruă bolnaviiă cuă afec iuniă oncologice,ă deă c treă mediciiă deă specialitateă dină
specialit ileă cliniceă oncologieă şiă hematologieă şiă deă c treă mediciiă deă specialitateă urologieă pentruă
diagnosticulă diferen ială ală canceruluiă deă prostat .ă Seă deconteaz ă numaiă pentruă valoriă determinate ale PSA 
cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10ămicrograme/litruăf r ărecomandareaămediculuiădeăfamilieă
sauădeăspecialitate,ăpeăr spundereaămediculuiădeălaborator. 

    *7)ă Tarifulă cuprindeă blocă inclusă laă parafin ,ă sec ionare,ă colorareă hematoxilin-eozinaă şiă diagnostică
histopatologic. 

    *8)ăInvestiga iiăparacliniceăceăpotăfiărecomandateădeămediciiădeăfamilie,ăpentruăasigura iiăcareăauă
eviden iatăpeăbiletulădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparacliniceămanagementădeăcazăpentruăHTA,ădislipidemie, 
diabetăzaharatătipă2,ăastmăbronşic,ăboal ăcronic ărespiratorieăobstructiv ă(BPOC)ăşiăboal ăcronic ădeărinichi,ă
dup ăcaz. 

────────── 
 
    NOTAă2:ăPentruăculturileăbacterieneăşiăfungice,ăpre ulăincludeătoateăetapeleădiagnosticului:ăexameneă

microscopice, cultur ăşiăidentificare. 
    NOTAă3:ăToateăexamin rileăhistopatologiceăşiăcitologiceă(cuăexceptiaătestelorăimunohistochimice)ădină

pachetulădeăbazaădinăambulatoriuăseăefectueaz ănumaiăpentruăprobeleărecoltateăînăcabineteleădeăspecialitateă
din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri. 

    NOTAă4:ăInvestiga iileăparacliniceă- analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a 
consulta iiloră preventiveă pentruă copiiă cuă vârstaă cuprins ă întreă 2ă şiă 18ă ani,ă precumă şiă pentruă persoaneleă
asimptomaticeă pesteă 18ă ani,ă prev zuteă laă notaă deă laă punctulă 1.2.1,ă respectivă notaă deă laă punctulă 1.2.3ă dină
anexaă 1ă laă ordin,ă seă efectueaz ă peă bazaă biletuluiă deă trimitereă eliberată deă mediculă deă familie;ă biletulă deă



trimitereăseăîntocmeşteădistinctăpentruăacesteăinvestiga iiăparacliniceăşiăareăcompletatăcâmpulăcorespunz toră
preven iei.ă Contravaloareaă acestoră investiga iiă paracliniceă seă suport ă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă
medicale paraclinice - analizeămedicaleădeălaborator,ăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeă
s n tate 

 
 
    2.ă Listaă investiga iiloră paracliniceă deă radiologieă - imagistic ă medical ,ă medicin ă nuclear ă şiă

explor riăfunc ionale 
 
*T* 
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 
│Nr.ăăă│ăăDenumireăexaminareăradiologic /ăimagistic ămedical ă/ăăă│ăăăTarifăăăă│ 
│crt.ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăexplorareăfunc ional ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│decontatădeă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăcasaădeăă│ 
│ăăă   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asigur riăde│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăs n tateăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă- lei -  │ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ăă1ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăă│ 
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăI.ăRadiologie - Imagistic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA.ăInvestiga iiăconven ionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ăInvestiga iiăcuăradia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│ă1ăăăă│Ex.ăradiologicăcranianăstandard*1)ăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăăăă18ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ă2ăăăă│Ex.ăradiologicăcranianăînăproiec ieăsinusuriăanterioareăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│aleăfe ei*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă       30ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ă3ăăăă│Ex.ăradiologicăp r iăscheletăînă2ăplanuri*1)ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă35ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ 4ăăăă│Radiografieădeămembre*1):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă35ă│ 
│ăăăăăă│a)ăBra ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│b)ăCotăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│c)ăAntebra ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│d)ăPumnăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│e)ăMân ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│f)ăŞoldăăăăăăăăăăăă                                       │ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│g)ăCoaps ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│h)ăGenunchiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│i)ăGamb ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                          │ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│j)ăGlezn ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│k)ăPiciorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│l)ăCalcaneuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             │ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ă5ăăăă│Examenăradiologicăarticula iiăsacro-iliace*1)ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă35ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ă6ăăăă│Ex.ăradiologicăcentur ăscapular *1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă23ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ă7ăăăă│Examenăradiologicăcoloan ăvertebral ă/segment*1)ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă35ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ă8ăăăă│Ex.ăradiologicătoraceăansamblu*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă32ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│ă9ăăăă│Ex. radiologicătoraceăososă(sauăp r i)ăînămaiămulteăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│planuri/Ex.ăradiologicătoraceăşiăorganeătoracice*1)ăăăăăăă│ăăăăăăăăă32ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│10ăăăă│Ex.ăradiologicăvizualizareăgeneral ăaăabdomenuluiănativ*1)│ăăăăăăăăă32ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│11ăăăă│Ex.ăradiologicătractădigestivăsuperioră(inclusivăunghiulăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│duodenojejunal)ăcuăsubstan ădeăcontrast*1)ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă56ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│12ăăăă│Ex.ăradiologicătractădigestivăpân ălaăregiuneaăileo-      │ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│cecal ,ăcuăsubstan ădeăcontrast*1)ăăăăăăă                │ăăăăăăăăă82ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│13ăăăă│Ex.ăradiologicăcolonădubluăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă100ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│14ăăăă│Ex.ăradiologicăcolonălaăcopil,ăinclusivădezinvaginareăăăăă│ăăăăăăăăă70ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│15ăăăă│Ex.ăradiologicătractăurinară(urografieăminutat )ăcuăăăăăăă│ăăăăăăăăă   │ 



│ăăăăăă│substan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă220ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│16ăăăă│Cistografieădeărefluxăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă250ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│17ăăăă│Pielografieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă250ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│18ăăăă│Ex.ăradiologicăretrogradădeăuretr ăsauăvezic ăurinar ăcuăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│substan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă250ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│19ăăăă│Ex.ăradiologicăuretr ,ăvezic ăurinar ălaăcopilăcuăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│substan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă250ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│20ăăăă│Ex.ăradiologicăuterăşiăoviductăcuăsubstan ădeăcontrastăăă│ăăăăăăăă280ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│21ăăăă│Radiografieăretroalveolar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă15ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│22ăăăă│Radiografieăpanoramic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă30ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│23ăăăă│Mamografieăînă2ăplanuri/pentruăunăsână*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă      │ 
│ăăăăăă│- Obligatoriuăînăbazaăunuiăbiletădeătrimitereăinvestiga ia│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│seăefectueaz ăpentruăambiiăsâni,ăcuăexcep iaăsitua iilorăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│înăcareăasigurataăareămastectomieăunilateral ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă35ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│24ăăăă│Sialografia,ăgalactografiaăsinusuri,ăfistulografieăcuăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│substan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă200ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│25ăăăă│Osteodensitometrieăsegmentar ă(DXA)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă25ă│ 
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăInvestiga iiăneiradianteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│26ăăăă│Ecografieăgeneral ă(abdomenă+ăpelvis)*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă60ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│27ăăăă│Ecografieăabdomen*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă40ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│28ăăăă│Ecografieăpelvis*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăăăăăăăăă30ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│29ăăăă│Ecografieătransvaginal /transrectal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă50ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│30ăăăă│Ecografieădeăvaseă(vene)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă30ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│31ăăăă│Ecografieădeăvaseă(artere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă30ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│32ăăăă│Ecografieăganglionar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă30ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│33ăăăă│Ecografieătransfontanelar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă40ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│34ăăăă│Ecografieădeăorgan/articula ie/p r iămoi*2)ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă25ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│35ăăăă│Ecografieăobstetrical ăanomaliiătrimestrulăIIăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă350ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│36ăăăă│Ecografieăobstetrical ăanomaliiătrimestrulăIăcuăTNăăăăăăăă│ăăăăăăăăă80ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│37ăăăă│Senologieăimagistic ă- ecografieăpentruăunăsână*1)ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│- obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investiga ia│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│seăefectueaz ăpentruăambiiăsâni,ăcuăexcep iaăsitua iilorăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│înăcareăasigurataăareămastectomieăunilateral ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă40ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│38ăăăă│Ecocardiografieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă40ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│39ăăăă│Ecocardiografieă+ăDopplerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă50ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│40ăăăă│Ecocardiografieă+ăDopplerăcolorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă55ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│41ăăăă│Ecocardiografieătransesofagian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă170ă│ 
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăInvestiga iiădeăînalt ăperforman ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│42ăăăă│CTăcraniuănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă120ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│43ăăăă│CTăbuco-maxilo-facial nativ                               │ăăăăăăăă150ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 



│44ăăăă│CTăregiuneăgâtănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă130ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│45ăăăă│CTăregiuneătoracic ănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă175ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│46ăăăă│CTăabdomenănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │ăăăăăăăă175ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│47ăăăă│CTăpelvisănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă175ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│48ăăăă│CTăcoloan ăvertebral ănativ/segmentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă60ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│49ăăăă│CTămembreănativ/membruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă60ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│50ăăăă│CTămastoidaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă150ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│51ăăăă│CTăsinusuriăăă                                            │ăăăăăăăă150ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│52ăăăă│CTăcraniuănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă375ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│53ăăăă│CTăhipofiz ăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă375ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│54ăăăă│CTăbuco-maxilo-facialănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│55ăăăă│CTăregiuneăgâtănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă375ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│56ăăăă│CTăregiuneătoracic ănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│57ăăăă│CTăabdomenănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăadministrat ă│ăăăăăăă     │ 
│ăăăăăă│intravenosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│58ăăăă│CTăpelvisănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăadministrat ăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăă │intravenosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│59ăăăă│CTăcoloan ăvertebral ănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│administrat ăintravenos/segmentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│60ăăăă│CTămembreănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăadministrat ăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│intravenos/membruăăăăăăă                                  │ăăăăăăăă180ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│61ăăăă│CTăurecheăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă375ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│62ăăăă│UroăCTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│63ăăăă│AngiografieăCTămembreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│64ăăăă│AngiografieăCTăcraniuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│65ăăăă│AngiografieăCTăregiuneăcervical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│66ăăăă│AngiografieăCTătoraceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│67ăăăă│AngiografieăCTăabdomenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│68ăăăă│AngiografieăCTăpelvisăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│69ăăăă│AngiocoronarografieăCTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│70ăăăă│RMNăcranio-cerebralănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│71ăăăă│RMNăsinusuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                        │ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│72ăăăă│RMNătoraceănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│73ăăăă│RMNăgâtănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│74ăăăă│RMNăregiuniăcoloanaăvertebral ă(cervical ,ătoracic ,ăăăăăă│ă           │ 
│ăăăăăă│lombosacrat )ănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│75ăăăă│RMNăabdominalănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│76ăăăă│RMNăpelvinănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 



│77ăăăă│RMNăextremit iănativ/segmentă(genunchi,ăcot,ăglezn ăetc.)│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│78ăăăă│RMNăum rănativăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│79ăăăă│RMNăum rănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│80ăăăă│RMNătoraceănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│81ăăăă│RMNăregiuneăcervical ănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│82ăăăă│RMNăcranio-cerebralănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│83ăăăă│RMNăregiuniăcoloan ăvertebral ă(cervical ,ătoracal ,ăăăăă │ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│lombosacrat )ănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│84ăăăă│RMNăabdominalănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă700 │ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│85ăăăă│RMNăpelvinănativăşiăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│86ăăăă│RMNăextrem.ănativ/seg.ă(genunchi,ăcot,ăglezn ăetc.)ăcuăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│substan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│87ăăăă│RMNăcordănativă                                           │ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│88ăăăă│RMNăcordăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│89ăăăă│RMNăhipofiz ăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă700ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│90ăăăă│UroăRMNăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăă                 │ăăăăăăăă850ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│91ăăăă│AngiografiaăRMNătrunchiuriăsupraaorticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│92ăăăă│AngiografiaăRMNăartereărenaleăsauăaort ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│93ăăăă│AngiografieăRMNă/segmentă(craniu,ăabdomen,ăpelvis,ămembreă│ăăăăăăăă    │ 
│ăăăăăă│etc.)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă600ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│94ăăăă│Angiografiaăcarotidian ăcuăsubstan ădeăcontrastăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă400ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│95ăăăă│RMNăabdominalăcuăsubstan ădeăcontrastăşiăcolangioăRMNăăăă│ăăăăăăăă800ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│96ăăăă│ColangioăRMN                                              │ăăăăăăăă300ă│ 
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăII.ăExplor riăfunc ionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 
│97ăăăă│EKG*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă10ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│98ăăăă│HolterăTAă25ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                    │ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│99ăăăă│Spirometrie*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă20ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│100ăăă│Spirogramaă+ătestăfarmacodinamicăbronhomotorăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă25ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│101ăăă│Peak-flowmetrie*1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă     5ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│102ăăă│Electroencefalografiaă(EEG)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă20ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│103   │Electromiografieă(EMG)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă25ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│104ăăă│Testulădeăefortăpentruăevaluareaăfunc ieiărespiratoriiăăăă│ăăăăăăăăă20ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│105ăăă│Spirometrieădeăefortăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă20ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│106ăăă│Bronhospirometrieăăăăă                                    │ăăăăăăăăă20ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│107ăăă│Testeădeăprovocareăinhalatoriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă20ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│108ăăă│ÎnregistrareăECGăcontinu ăambulatorie,ăholterăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă75ă│ 
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăIII.ăMedicin ănuclear ăăăăăăăăăă                       │ 
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤ 



│109ăăă│Scintigrafiaărenal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│110ăăă│Scintigrafiaăcerebral ă(scintigrafieăSPECTăperfuzieăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│cerebral ă- 30/90ăminădeălaăinj)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│111ăăă│Studiuăradioizotopicădeăperfuzieămiocardic ălaăefortăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│(scintigrafieăspectăperfuzieămiocardic ăefort)ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│112ăăă│Studiu radioizotopicădeăperfuzieămiocardic ăînărepausăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│(scintigrafieăspectăperfuzieămiocardic ărepaus)ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│113ăăă│Studiuăradioizotopicădeăperfuzieăpulmonar /scintigrafieăăă│ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│perfuzieăpulmonar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│114ăăă│Scintigrafiaăosoas ălocalizat ăă                          │ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│115ăăă│Scintigrafiaăosoas ăcomplet ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│116ăăă│Scintigrafiaăhepatobiliar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│117ăăă│Scintigrafiaătiroidian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│118ăăă│Scintigrafiaăparatiroidian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă450ă│ 
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ 
*ST* 
 
    NOTA 1: 
────────── 
    *1)ăInvestiga iiăparacliniceăceăpotăfiărecomandateădeămediciiădeăfamilie. 
    *2) Ecografie de organ - renal ăpoateăfiărecomandat ădeămediciiădeăfamilieănumaiăpentruăboalaăcronic ă

deă rinichi,ă pentruă asigura iiă careă auă eviden iată peă biletulă deă trimitereă pentruă investiga iiă paracliniceă
management de caz. 

────────── 
 
    NOTAă2:ăFilmeleăradiologiceăşiăsubstan eleăfolositeăsuntăincluseăînătarife. 
    NOTAă3:ăIndica iaădeăutilizareăaăsubstan eiădeăcontrastăapar ineămediculuiăde specialitate radiologie 

şiăimagistic ămedical ăcareăvaăconfirmaăutilizareaăsubstan eiădeăcontrastăprinăaplicareaăparafeiăşiăsemn turiiă
pe biletul de trimitere. 

    Investiga iileăcuăsubstan ădeăcontrastăsuntădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşi în cazul 
înăcareăutilizareaăsubstan eiădeăcontrastăaăfostăspecificat ăînăbiletulădeătrimitereăşiăavizat ădeămediculădeă
radiologie-imagistic . 

    Pentruăcazulăînăcareăseăefectueaz ăoăinvestiga ieăf r ăsubstan ădeăcontrast,ăurmat ădinănecesitateădeă
o investiga ieăcuăsubstan ădeăcontrast,ăseădeconteaz ănumaiătarifulăinvestiga ieiăcuăsubstan ădeăcontrast. 

    NOTAă4:ăPentruămediciiăcuăspecialit iămedicaleăclinice,ăcareăîncheieăacteăadi ionaleălaăcontracteleă
de furnizare de servicii medicale clinice care îşiădesf şoar ăactivitateăînăcabineteăindiferentădeăformaăloră
deăorganizare,ăînăcondi iileăînăcareăaceştiaăauăcompeten a/atestateleădeăstudiiăcomplementareăcorespunz toareă
specialit ii,ădup ăcazăşiădotareaănecesar : 

    a)ăServiciulăprev zutălaăpozi iaă26 seădeconteaz ămedicilorădeăfamilieăşiămedicilorădeăspecialitateă
pentruăspecialit iăclinice. 

    b)ă Serviciileă prev zuteă laă pozi iaă 27ă şiă 28ă seă deconteaz ă mediciloră deă specialitateă pentruă
specialit iăclinice; 

    c)ăServiciileăprev zuteălaăpozi iaă29ăseădeconteaz ănumaiăpentruămediciiădinăspecialitateaăobstetric -
ginecologieăşiănumaiăpentruăafec iuniăginecologice,ărespectivăspecialitateaăurologieăşiănumaiăpentruăafec iuniă
urologice - prostat ăşiăvezic ăurinar ; 

    d)ă Serviciileă prev zuteă laă pozi iile:ă 30,ă 31,ă 38,ă 39,ă 40ă seă deconteaz ă numaiă pentruă mediciiă dină
specialit ile:ă cardiologie,ă medicin ă intern ,ă neurologie,ă pediatrie,ă geriatrieă şiă gerontologie;ă serviciileă
prev zuteălaăpozi iaă30ăşiă31ăseădeconteaz ăşiăpentruămediciiădeăspecialitateănefrologie;ăserviciulăprev zută
laăpozi iaă41ăseădeconteaz ănumaiăpentruămediciiădeăspecialitateăcardiologie; 

    e)ăServiciulăprev zutălaăpozi iaă32ăseădeconteaz ămedicilorădinăspecialitatea:ăoncologie,ăhematologie,ă
endocrinologie,ăchirurgieăgeneral ,ăchirurgieăoral ăşi maxilo-facial ,ăpediatrieăşiămedicin ăintern ; 

    f)ăServiciileăprev zuteălaăpozi iaă33ăseădeconteaz ănumaiăpentruămediciiădinăspecialitateaăpediatrie; 
    g)ăServiciileăprev zuteălaăpozi iaă34ă(ecografieădeăorgan/deăp r iămoi/deăarticula ie)ăseădeconteaz ă

numaiă pentruă mediciiă dină specialit ile:ă diabet,ă nutri ieă şiă boliă metabolice,ă endocrinologie,ă urologie,ă
medicin ă intern ,ă geriatrieă şiă gerontologie,ă obstetric -ginecologie,ă boliă infec ioase,ă ortopedieă şiă
traumatologie,ăortopedieăpediatric ,ăreabilitareămedical ăşiăreumatologie; 

    h)ă Serviciileă prev zuteă laă pozi iileă 35ă şiă 36ă seă deconteaz ă numaiă pentruă mediciiă dină specialitateaă
obstetric -ginecologieăcuăsupraspecializareăînămedicin ămaterno-fetal ; 

    i)ă Serviciileă prev zuteă laă pozi iaă 37ă seă deconteaz  numaiă pentruă mediciiă dină specialit ile:ă
obstetric -ginecologie,ăendocrinologieăşiăoncologie; 

    NOTA 5: 



    a)ăPentruăserviciileăprev zuteălaăpozi iile:ă2ă- 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 
tarifulă seă refer ă laă explorareaă unuiă singur segmentă anatomic/membruă indiferentă deă num rulă deă inciden eă
recomandateăşiăefectuate,ăcuăexcep iaăserviciilorăprev zuteălaăpoz.ă2,ă3,ă4,ă7,ă21ăşiă23ăpentruăcareătarifulă
seărefer ălaăminimă2ăinciden e.ăÎnăcazulăexplor riiămaiămultorăsegmente/membre,ăseădeconteaz ătarifulăpentruă
fiecare dintre acestea; 

    b)ăPentruăserviciulăprev zutălaăpozi iaă25ătarifulăseărefer ălaăexplorareaăunuiăsingurăsegment;ăcaseleă
deăasigur riădeăs n tateăvorădecontaămaximumă3ăsegmente/CNP/codăunicădeăasigurareăoădat ăpeăan. 

    c) Înăcazulăinvestiga iilorăCTăşiăRMNăefectuateăpentruăcopiiăcuăvârstaăcuprins ăîntreă0ă- 8 ani care 
necesit ă efectuareaă anestezieiă generaleă şiă implicită prezen aă unuiă medică cuă specialitateaă ATI,ă tarifeleă
aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investiga iileăCTăşiăRMNăprev zuteălaăpozi iile:ă48,ă49,ă59,ă
60,ă 63,ă 74,ă 77,ă 83,ă 86,ă 93ă laă careă tarifulă aferentă seă refer ă laă explorareaă unuiă singură segmentă
anatomic/membru,ă înă cazulă examin riiă simultaneă aă dou ă sauă maiă multeă segmenteă anatomice/membre,ă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă voră decontaă majorareaă deă 20%ă aplicat ă numaiă laă tarifulă pentruă ună singură segment,ă
indiferentădeăcâteăsegmenteăanatomiceăseăexamineaz ăsimultan. 

    NOTAă6:ăServiciileămedicaleădeăînalt ăperforman ă(CT,ăRMN,ăscintigrafie,ăangiografie)ăseădeconteaz ă
numaiăpeăbaz ădeărecomandareămedical ăasigura ilorăînăurm toareleăcondi ii: 

    a)ăUrgen eămedico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. 22 la ordin; 
    b)ăAfec iuniăînăcareăauăfostăepuizateătoateăcelelalteăposibilit iădeăexplorare. 
    Investiga iileă men ionateă maiă susă seă efectueaz ă peă bazaă bileteloră deă trimitereă pentruă investiga iiă

medicaleăparaclinice.ăÎnăacestăcazăbiletulădeătrimitereăcuprindeăşiădateleădinăfişeleădeăsolicitareăprev zuteă
în anexa nr. 24 la ordin; biletele de trimitereă seă întocmescă înă 2ă exemplare,ă dină careă unulă r mâneă laă
furnizorulă careă aă f cută recomandareaă şiă ună exemplară laă furnizorulă careă aă efectuată serviciul/serviciileă deă
înalt ăperforman ăcareăîlăvaăprezentaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădoarălaăsolicitareaăacesteia. La biletul 
deă trimitereă seă ataşeaz ă deă c treă mediculă trimi tor,ă acoloă undeă esteă cazul,ă rezultateleă celorlalteă
investiga iiăefectuateăanteriorăpentruăstabilireaădiagnosticului. 

    Pentruă efectuareaă investiga iiloră CTă şiă RMNă prev zuteă laă lit.ă c)ă deă la Nota 5 copiilor cu vârsta 
cuprins ă întreă 0ă - 8 ani, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a 
spa iuluiăşiădot rilorănecesareăpentruăperioadaădeăpreăşiăpostăanestezie,ăprecumăşiădovadaărela ieiădeămunc ă
cu un medic de specialitateăATI.ăAcesteăinvestiga iiăsuntădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateănumaiă
dac ăfişaădeăsolicitareăesteăînso it ădeăoăcopieăaăfişeiădeăpreanestezieăpeăcareăvaăfiăaplicat ăparafaăşiă
semn turaămediculuiăcuăspecialitateaăATIăşiăcareăvaăavea acelaşiăcircuităcaăşiăfişaădeăsolicitare. 

    NOTAă 7:ă Mediciiă deă familie,ă careă încheieă acteă adi ionaleă laă contracteleă deă furnizareă deă serviciiă
medicaleăînăasisten aămedical ăprimar ,ăpotăefectuaăserviciileămedicaleăparacliniceăprev zuteălaăpoz.ă26,ă97ă
şiă99,ărespectivăecografieăgeneral ă(abdomenă+ăpelvis),ăEKGăşiăspirometrie. 

 
 
    B.ă PACHETULă DEă SERVICIIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă

EUROPEAN/CONFEDERA IAăELVE IAN ,ăTITULARIăDEăCARDăEUROPEANăDEăASIGUR RIăSOCIALEăDEăS N TATE,ăÎNăPERIOADAăDEă
VALABILITATEă Aă CARDULUI,ă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă
EUROPEAN/CONFEDERA IAă ELVE IAN ,ă BENEFICIARIă AIă FORMULARELOR/DOCUMENTELORă EUROPENEă EMISEă ÎNă BAZAă
REGULAMENTULUI (CE) NR. 883 ALă PARLAMENTULUIă EUROPEANă ŞIă ALă CONSILIULUIă DINă 29ă APRILIEă 2004ă PRIVINDă
COORDONAREAă SISTEMELORă DEă SECURITATEă SOCIAL ă ŞIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă CUă CAREă ROMÂNIAă Aă ÎNCHEIATă
ACORDURI,ăÎN ELEGERI,ăCONVEN IIăSAUăPROTOCOALEăINTERNA IONALEăCUăPREVEDERIăÎNăDOMENIULăS N T II 

 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă

Elve ian ,ătitulariădeăcardăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ă
beneficiaz ă înă ambulatoriulă deă specialitateă pentruă specialit ileă paraclinice,ă deă serviciileă medicaleă
prev zuteă laă lit.ă A,ă peă bazaă bileteloră deă trimitereă pentruă investiga iiă medicaleă paracliniceă eliberateă deă
mediciădeăfamilie,ărespectivădeămediciădeăspecialitateădinăspecialit ileăcliniceăpentruăsitua iileăcareăseă
încadreaz ălaăanexaănr.ă1ăliteraăBăpunctulă1.1,ăsubpunctulă1.1.2ărespectivălaăanexaănr.ă7ăliteraăBăpct.ă1,ă
subpunctul 1.2 la ordin. 

    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă
Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă Regulamentuluiă (CE)ă nr.ă 883ă ală
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă
social ,ăbeneficiaz ăînăambulatoriulădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăparaclinice,ădeăserviciileămedicaleă
prev zuteălaălit.ăAădinăprezentaăanex .ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeă
specialitateă acord ă serviciiă medicaleă numaiă peă bazaă biletuluiă deă trimitere înă aceleaşiă condi iiă caă şiă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăcuăexcep iaăsitua ieiă
înăcareăpacien iiărespectiviăbeneficiaz ădeăserviciiămedicaleăprogramateăacordateăcuăautorizareaăprealabil ăaă
institu iiloră competenteă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă
Elve ian . 

    3.ă 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 beneficiaz ă înă ambulatoriulă deă specialitateă pentruă
specialit ileă paraclinice,ă deă serviciileă medicaleă prev zuteă laă lit.ă Aă dină prezentaă anex ,ă înă condi iileă
prev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 

 
 
    ANEXA 18 
 
 
                           MODALIT ILEăDEăPLAT  



             înăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitate 
                     pentruăspecialit ileăparaclinice 
 
 
    ART. 1 
    Plataă serviciiloră dină asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialit ileă

paraclinice, se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în lei. 
    ART. 2 
    (1)ăLaăstabilireaăsumeiăcontractateăpentruăinvestiga iileămedicaleăparacliniceăprev zuteăînăanexaănr.ă

17ălaăordin,ădeăc tre: 
    - furnizorii de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator, de anatomie 

patologic ,ă deă investiga iiă medicaleă paracliniceă deă radiologieă - imagistic ă medical ă şiă deă investiga iiă
medicale paraclinice - explor riăfunc ionale), 

    - furnizorii de servicii medicale clinice (prin act adi ionalălaăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiă
medicale clinice), 

    - mediciiădeăfamilieă(prinăactăadi ionalălaăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aă
medical ăprimar ), 

    - furnizoriiă deă serviciiă deă medicin ă dentar ă (prină actă adi ional la contractul de furnizare de 
serviciiămedicaleădeămedicin ădentar ),ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăseăauăînăvedere: 

    a)ănum rulădeăinvestiga iiăparaclinice; 
    b)ă tarifeleă pentruă analizeă medicaleă deă laboratoră /ă tarifeleă aferenteă investiga iilor paraclinice de 

radiologie - imagistic ă medical ,ă medicin ă nuclear ă şiă explor riă func ionaleă prev zuteă înă anexaă nr.ă 17ă laă
ordin. 

    Num rulă deă investiga iiă paracliniceă negociată întreă furnizoriiă deă investiga iiă medicaleă paraclinice,ă
furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii), medicii de familie (numai pentru ecografie 
general ă- abdomenăşiăpelvis,ăEKGăşiăspirometrie),ăfurnizoriiădeăserviciiădeămedicin ădentar ă(numaiăpentruă
radiografiaădentar ăretroalveolar ăşiăpanoramic )ăşiăcaseleăde asigur riădeăs n tateăseăstabileşteăînălimitaă
num ruluiădeăinvestiga iiăparacliniceănecesarăpeătotalăjude ,ădeterminatădeăcomisiaăconstituit ăconformăart.ă
72 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii 
medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare, cu încadrareaăînăsumaăprev zut ăcuăaceast ădestina ie. 

    Repartizareaă fonduluiă alocată laă nivelulă fiec reiă caseiă deă asigur riă deă s n tateă pentruă serviciiă
paracliniceă peă tipuri,ă respectivă analizeă deă laborator,ă anatomieă patologic ,ă investiga iiă deă radiologie-
imagistic ămedical ăşiăexplor riăfunc ionale,ăseăstabileşteădeăc treăcomisiaăconstituit ăconformăart.ă72ăalin.ă
(2) din anexa nr. 2 la Hot râreaăGuvernuluiănr.ă400/2014 pentruăaprobareaăpachetelorădeăserviciiămedicaleăşiăaă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă
asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă cuă
încadrareaăînăsumaăprev zut ăcuăaceast ădestina ie. 

    Sumeleăcontractateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăparacliniceă
seădefalcheaz ăpeătrimestreăşiăpeăluni. 

    (2)ă Num rulă investiga iiloră paracliniceă negociată esteă orientativ,ă existândă obliga iaă încadr riiă înă
valoarea lunar ăaăcontractului/actuluiăadi ional. 

    (3)ă Lunar,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă paracliniceă
serviciileăfurnizateăcuăobliga iaăîncadr riiăînălimitaăvaloriiălunareădeăcontract.ăÎnăsitua iaăînăcareălaăuniiă
furnizoriădeăserviciiămedicaleăparacliniceăseăînregistreaz ălaăsfârşitulăuneiăluniăsumeăneconsumateăfa ădeă
sumaă lunar ă prev zut ă înă contract/actă adi ional,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră diminuaă printr-un act 
adi ionalălaăcontract/actăadi ionalăvaloareaălunar ăcontractat ăini ialăaferent ăluniiărespectiveăcuăsumeleă
neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-ună actă adi ională cuă furnizoriiă deă
serviciiă medicaleă paracliniceă careă înă aceeaşiă lun ă şi-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul 
adi ionalăseăutilizeaz ăpentruădecontareaăserviciilorămedicaleăparacliniceăacordateăasigura ilorădeălaădataă
semn riiăactuluiăadi ionalăşiăseărepartizeaz ăpropor ionalăînăfunc ieădeăconsumulămediuălunarăstabilităpentruă
fiecare furnizor de la dataăîncheieriiăcontractuluiăpentruăanulăînăcursăpân ălaăsfârşitulăluniiăpentruăcareăseă
face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. 

    Sumele rezultate din economii într-oă lun ,ă deă laă investiga iileă medicaleă paracliniceă - analize 
medicale de laborator,ă anatomieă patologic ,ă deă laă investiga iileă medicaleă paracliniceă deă radiologieă şiă
imagistic ă medical ă şiă deă laă investiga iileă medicaleă paracliniceă - explor riă func ionale,ă seă redistribuieă
furnizorilorăcareăînăaceeaşiălun ăşi-au epuizat valoarea de contract. 

    (4)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă paracliniceă voră efectuaă directă toateă tipurileă deă investiga iiă
paracliniceăcontractateăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiănuăvorăîncheiaăsubcontracteăcuăal iăfurnizoriădeă
servicii medicale paraclinice pentruăefectuareaăunorăanumiteătipuriădeăinvestiga iiăparaclinice. 

    (5)ă Fondurileă suplimentareă aprobateă pentruă anulă 2015ă cuă destina iaă serviciiă medicaleă paracliniceă seă
contracteaz ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă prină încheiereă deă contracte,ă respectivă acteă adi ionaleă laă
contractele/acteleăadi ionaleăini ialeăşiăvorăfiăutilizateăpentruădecontareaăserviciilorămedicaleăparacliniceă
acordateăasigura ilorădeălaădataăsemn riiăacestora.ăValoareaăcontractului,ărespectivăaăactuluiăadi ionalălaă
contractul/actulă adi ională ini ială seă stabileşteă avându-seă înă vedereă criteriileă deă selec ieă şiă contractareă
prev zuteă înă prezenteleă norme,ă precumă şiă reevaluareaă punctajuluiă tuturoră furnizorilor,ă înă situa iaă înă careă
unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajuluiă ini ială ală acestoraă s-a/s-au 
modificat. 

    (6)ă Înă situa iiă justificateă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă paracliniceă - analize medicale de 
laborator,ăinvestiga iiămedicaleăparacliniceădeăradiologieăşiăimagistic ămedical ,ăprecumăşiăserviciiămedicale 



paraclinice - explor riă func ionaleă - potă efectuaă serviciiă medicaleă paracliniceă pesteă valoareaă lunar ă deă
contract/actăadi ionalăînălimitaăaămaximă10%,ăcuăexcep iaăluniiădecembrie,ăcuăcondi iaăcaăaceast ădep şireăs ă
influen ezeă corespunz tor,ă înă sensulă diminu riiă valoriiă deă contract/actă adi ională aă luniiă urm toare,ă cuă
încadrareaăînăvaloareaăcontractat ăpentruătrimestrulărespectiv. 

    (7)ăÎnăsitua iaăînăcareăunulăsauămaiămulteăelementeăcareăauăstatălaăbazaăstabiliriiăpunctajuluiăpentruă
fiecare furnizor de serviciiămedicaleăparaclinice,ăconformăprevederilorădinăanexeleănr.ă19ăşiă20ălaăordinăseă
modific ă înă sensulă diminu riiă fa ă deă condi iileă ini ialeă şiă furnizoriiă aducă laă cunoştin aă caseloră deă
asigur riădeăs n tateăacesteăsitua ii,ăînătermenădeămaximă15ăzile lucr toareădeălaădataădeălaăcareăsurvineă
modificarea,ă sumaă stabilit ă ini ială seă diminueaz ă corespunz tor,ă prină încheiereaă unuiă actă adi ională laă
contract.ăSumeleăob inuteăcaădisponibilădinăacesteădiminu riălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăseă
vor folosiălaăreîntregireaăsumelorăalocateăcuădestina ieăini ial . 

    Neanun areaă acestoră situa iiă şiă constatareaă ulterioră produceriiă loră ducă laă aplicareaă prevederiloră
privindă nerespectareaă obliga iiloră contractualeă dină contractulă deă furnizareă deă investiga iiă paracliniceă şiă
conduce la rezilierea contractului. 

    ART. 3 
    (1)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăparacliniceăcuăcareă

suntă înă rela iiă contractualeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă paracliniceă prezentate în anexa nr. 17 la 
ordin. 

    Tarifeleă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă investiga iileă paracliniceă suntă celeă
prev zuteăînăanexaănr.ă17ălaăordin. 

    (2)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă ecografiiă furnizoriloră deă serviciiă medicale clinice 
precumă şiă ecografiiă generaleă (abdomenă şiă pelvis),ă EKGă şiă spirometrieă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă înă
asisten aă medical ă primar ,ă cuprinseă înă anexaă nr.ă 17ă laă ordin,ă înă condi iileă prev zuteă înă anexaă nr.ă 17ă laă
ordin,ălaătarifeleăprev zuteăînăaceeaşiăanex . 

    Pentru ecografiile, EKG-urileăşiăspirometriileăpentruăcareămediciiădeăfamilieăîncheieăacteăadi ionaleă
laă contracteleă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă primar ,ă programulă deă lucruă seă
prelungeşteăcorespunz tor. 

    Pentruă ecografiileă pentruă careă mediciiă cuă specialit iă medicaleă cliniceă încheieă acteă adi ionaleă laă
contracteleădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăclinice,ăprogramulădeălucruăseăprelungeşteăcorespunz tor. 

    Pentruă mediciiă cuă specialit iă medicaleă cliniceă acesteă investiga iiă medicaleă paracliniceă potă fiă
efectuateăatâtăcaăurmareăaăactuluiă medicalăpropriu,ăcâtăşiă caăurmareăaă trimiteriiădeăc treăal iămediciădeă
specialitateă înă cadrulă unuiă programă suplimentară fa ă deă celă contractată pentruă serviciileă medicaleă dină
asisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăclinice. 

    (3)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateănuădeconteaz ăinvestiga iileăparacliniceă - analize de laborator 
recomandateădeămediculădeăfamilieăurmareăaăconsulta iilorăpreventiveăpentruăcopiiăcuăvârstaăcuprins ăîntreă2ă
şiă 18ă ani,ă precumă şiă pentruă persoaneleă asimptomaticeă pesteă 18ă ani,ă prev zuteă laă notaă deă laă punctulă 1.2.1,ă
respectiv nota de la punctul 1.2.3 din anexa 1 la ordin. 

    Contravaloareaă acestoră investiga iiă paracliniceă seă suport ă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă
paraclinice - analizeă medicaleă deă laborator,ă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate,ăînăcuantumădeă12%ăraportat ălaăsumaătotal ăcontractat ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpentruă
analizeămedicaleădeălaborator,ădefalcat ăpropor ionalăpeăluni. 

    Prevederileă nuă seă aplic ă furnizoriloră careă contracteaz ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă numaiă
serviciiădeăanatomieăpatologic . 

    Pentruă investiga iileă paracliniceă anterioră men ionate,ă furnizorul de servicii medicale paraclinice 
transmiteălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateălunar,ăodat ăcuăraportareaăactivit iiăînăvedereaădecont rii,ăună
centralizatoră ală c ruiă modelă esteă prev zută prină ordină ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate. 

    ART. 4 
    (1)ă Biletulă deă trimitereă pentruă investiga iileă paracliniceă esteă formulară cuă regimă special,ă unică peă

ar ,ăcareăseăîntocmeşteăînădou ăexemplareăşiăareăoăvalabilitateădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaă
dataă emiterii.ă Prină excep ieă bileteleă deă trimitereă pentruă efectuareaă deă investiga iiă paracliniceă specificeă
pentruăafec iunileăcuprinseăînăuneleăprogrameăna ionaleădeăs n tate:ădiabetulăşiăbolileădeănutri ieăprecumăşiă
celeă pentruă afec iunileă oncologice,ă auă valabilitateă deă pân ă laă 90ă deă zile calendaristice. Pentru celelalte 
boliăcronice,ăvalabilitateaăbiletuluiădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparacliniceăspecificeăesteădeăpân ălaă
60ăzileăcalendaristice.ăBiletulădeătrimitereăpentruăinvestiga iiăparacliniceă - examin riăhistopatologiceăşiă
citologiceă areă termenă deă valabilitateă 90ă deă zileă calendaristiceă avândă înă vedereă specificulă recolt riiă şiă
transmiteriiăprobei/probelorăc treăunăfurnizorădeăserviciiădeăanatomieăpatologic .ăBiletulădeătrimitereăpentruă
investiga iiăparacliniceărecomandateădeămedicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are 
eviden iată"managementădeăcaz",ăareăoăvalabilitateădeă90ăzileăcalendaristice. 

    Unăexemplarăalăbiletuluiădeătrimitereăr mâneălaămediculăcareăaăf cutătrimitereaăşiăunăexemplarăesteă
înmânat asiguratului.ăÎnăsitua iaăînăcare,ădinămotiveăobiective,ăinvestiga iileănuăauăpututăfiăefectuateălaă
momentulăprezent rii,ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleăparacliniceăareăobliga iaădeăa-l programa în perioada de 
valabilitate a biletului de trimitere, consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data 
prezent riiăpentruăprogramareăşiădataăprogram rii,ăsemn turaăşiăştampilaăfurnizorului;ădac ăasiguratulărefuz ă
programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta s ăseăpoat ăprezentaălaă
altăfurnizorădeăinvestiga iiămedicaleăparaclinice. 

    Pentruă investiga iiă paracliniceă - examin riă histopatologiceă şiă citologice,ă dac ă recoltareaă
probei/probeloră seă faceă deă c treă mediculă deă specialitateă dină ambulatoriulă clinic,ă ambele exemplare al 
biletuluiădeătrimitereăr mânălaămediculăcareăaăf cutărecoltareaăprobei/probelorădinăcareăunăexemplarăînso eşteă
proba/probeleă recoltateă şiă seă transmiteă furnizoruluiă deă serviciiă deă anatomieă patologic ă împreun ă cuă
aceasta/acestea. 



    La momentulă prezent riiă laă furnizorulă deă investiga iiă paracliniceă dină ambulatoriuă pentruă efectuareaă
investiga iilor,ă cuă excep iaă examin riloră histopatologiceă şiă citologice,ă asiguratulă vaă declaraă peă proprieă
r spundereăpeăverso-ulăbiletuluiădeătrimitere,ăc ăaăfostăsauănuăinternatăpeăperioadaădeălaădataăeliber riiă
biletuluiădeătrimitereăpân ălaădataăefectu riiăinvestiga iilor. 

    Dac ă recoltareaă probei/probeloră seă faceă într-ună laboratoră aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă înă vedereaă efectu riiă unoră examin riă histopatologice/citologiceă înă regimă ambulatoriu,ă
asiguratulă declar ă peă proprieă r spundereă c ă laă momentulă recolt riiă nuă seă afl ă internată într-oă form ă deă
spitalizareă(continu ăsauădeăzi). 

    Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectueaz ă investiga iileă paracliniceă recomandateă
prinăbiletulădeătrimitereăp streaz ăbiletulădeătrimitereăşiăîlăvaăprezentaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădoară
la solicitarea acesteia. 

    Furnizorul de servicii medicale paraclinice transmite la casa de asigur riădeăs n tateălunar,ăodat ăcuă
raportarea,ăînăvedereaădecont riiăserviciilorămedicaleăparacliniceăefectuateăconformăcontractului,ăunăborderouă
centralizatorăcuprinzândăeviden aăbiletelorădeătrimitereăaferenteăserviciilorăparacliniceăraportate;ăborderoul 
centralizatorăesteădocumentăjustificativăcareăînso eşteăfactura. 

    Furnizoriiădeăserviciiămedicaleăparacliniceăauăobliga iaăs ăverificeăbileteleădeătrimitereăînăceeaăceă
priveşteădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăpotrivităprevederilor legale în vigoare. Se 
vaă utilizaă formularulă electronică deă biletă deă trimitereă pentruă investiga iiă paracliniceă deă laă dataă laă careă
acestaăseăimplementeaz . 

    (2)ăDac ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăbiletuluiădeătrimitereăpentruăinvestiga iiămedicaleăparaclinice 
ună asigurată seă interneaz ă înă spitală f r ă caă investiga iileă recomandateă s ă fieă efectuateă înă ambulatoriuă
anteriorăintern rii,ăbiletulădeătrimitereăîşiăpierdeăvalabilitatea,ăcuăexcep iaăbiletelorădeătrimitereăpentruă
investiga iiă medicaleă paracliniceă deă înalt ă performan ă dac ă acesteaă nuă auă fostă efectuateă înă timpulă
spitaliz rii,ăcuăreconfirmareaăpeăbiletulădeătrimitereăaănecesit iiăefectu riiăacestorăinvestiga iiădeăc treă
mediculăcareăaăf cutătrimiterea. 

    Investiga iileămedicaleăparacliniceăefectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta 
aăfostăinternatăprecumăşiăînăperioadaădeălaădataăextern riiăpân ălaădataăexpir riiătermenuluiădeăvalabilitateă
aăbiletuluiădeătrimitere,ănuăseădeconteaz ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateăsauădac  acestea au fost decontate 
seărecupereaz ădeălaăfurnizorulădeăinvestiga iiămedicaleăparacliniceă- dac ăpeăverso-ul biletului de trimitere 
nuă esteă consemnat ă declara iaă asiguratuluiă prev zut ă laă alin.ă (1),ă cuă excep iaă investiga iiloră medicaleă
paraclinice de înalt ăperforman ădac ăacesteaănuăauăfostăefectuateăînătimpulăspitaliz rii,ăcuăreconfirmareaă
peă biletulă deă trimitereă aă necesit iiă efectu riiă acestoră investiga iiă deă c treă mediculă careă aă f cută
trimiterea. 

    Înă situa iaă înă care,ă casaă deă asigur riă deă s n tateă constat ă c ,ă peă perioadaă deă valabilitateă aă
biletuluiădeătrimitereăpentruăinvestiga iiămedicaleăparaclinice,ăasiguratulăaăfostăinternatăîntr-unăspitalăşiă
declara iaăpeăproprieăr spundereăconsemnat ăpeăverso-ulăbiletuluiădeătrimitereăesteăcontrar ăcelor constatate, 
prejudiciulăseărecupereaz ădeălaăasigurat. 

    Prevederileă deă maiă susă nuă seă aplic ă bileteloră deă trimitereă pentruă examin riă
histopatologice/citologice. 

    Înă situa iaă înă care,ă casaă deă asigur riă deă s n tateă constat ă c ,ă laă dataă recolt riiă probei/probelor 
pentruăexamin riăhistopatologice/citologiceălaănivelulălaboratoruluiăsauădeăc treămediculădeăspecialitateădină
ambulatoriul clinic, asiguratul a fost internat într-ună spitală şiă declara iaă peă proprieă r spundereă esteă
contrar ăcelorăconstatate,ăprejudiciulăseărecupereaz ădeălaăasigurat. 

    (3)ă Esteă interzis ă înlocuireaă sauă ad ugareaă altoră investiga iiă paracliniceă peă biletulă deă trimitereă
prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru. 

    (4)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăparacliniceăcuăcareă
auă încheiată contracteă contravaloareaă serviciiloră medicaleă paracliniceă acordateă asigura ilor,ă indiferentă deă
casaădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăesteăluatăînăeviden ăasiguratul,ăcuăcondi iaăca medicul care a eliberat 
biletulădeătrimitereăs ăseăafleăînărela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă
afl ăînărela ieăcontractual ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleăparaclinice. 

    (5)ăFiecareăcas ădeăasigur riădeăs n tateăîşi organizeaz ămodulădeăverificareăaăbiletelorădeătrimitereă
pentruăinvestiga iileăparaclinice. 

    Înă rela iileă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitate,ă
caseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ăcontravaloareaăinvestiga iilorămedicaleăparacliniceăacordateănumaiă
înăbazaăbiletelorădeătrimitereăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate. 

    (6)ă Pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică
European/Confedera iaă Elve ian ,ă beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza 
Regulamentuluiă (CE)ă nr.ă 883/2004ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004,ă
investiga iileămedicaleăparacliniceăseăacord ănumaiăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereăînăaceleaşi condi iiăcaăşiă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăcuăexcep iaăsitua ieiă
înăcareăpacien iiărespectiviăbeneficiaz ădeăserviciiămedicaleăprogramate,ăacordateăcuăautorizareaăprealabil ăaă
institu iiloră competenteă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/dină Spa iulă Economică European/Confedera iaă
Elve ian . 

    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 tateă înă perioadaă deă valabilitateă aă
cardului,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăsolicit ăbiletădeă
trimitereăpentruăacordareaăinvestiga iilorămedicaleăparaclinice.ăPentruăpacien iiădinăstatele cu care România 
aăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleăinterna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ă
careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă deă serviciiă medicaleă acordateă peă teritoriulă Românieiă furnizoriiă deă serviciiă
medicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăpentruăspecialit iăparacliniceăsolicit ăbiletădeă
trimitereăpentruăacordareaăinvestiga iilorămedicaleăparaclinice. 



    ART. 5 
    Serviciileădeăînalt ăperforman ă(RMN,ăCT,ăscintigrafieăşiăangiografie)ăseăacord ăînăbazaăbiletului de 

trimitereăpentruăinvestiga iiămedicaleăparacliniceădeăînalt ăperforman ăcareăseăîntocmeşteăînă2ăexemplare,ă
dină careă unulă r mâneă laă mediculă careă aă f cută trimitereaă şiă unulă laă furnizorulă careă aă efectuată
serviciul/serviciileă deă înalt ă performan ,ă peă careă îlă vaă prezentaă caseiă deă asigur riă deă s n tateă doară laă
solicitareaă acesteia.ă Biletulă deă trimitereă pentruă investiga iiă medicaleă paracliniceă esteă formulară cuă regimă
special,ă unică peă ar ă şiă areă valabilitateă 90ă deă zile.ă Seă vaă utilizaă formularulă electronic de bilet de 
trimitereăpentruăinvestiga iiăparacliniceădeălaădataălaăcareăacestaăseăimplementeaz . 

    ART. 6 
    (1)ă Reprezentantulă legală ală furnizoriloră deă serviciiă medicaleă paracliniceă factureaz ă caseloră deă

asigur riă deă s n tate,ă lunar,ă şiă depuneă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă pân ă laă termenulă prev zută înă
contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăactivitateaărealizat ăînălunaăanterioar ,ăconformăcontractuluiă
încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă careă seă verific ă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă înă
vedereaădecont riiăşiăseăvalideaz ăconformăprezentelorănorme. 

    Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor 
medicaleăprestateăpentruăperioadaărespectiv . 

    (2) Furnizorii de servicii medicaleăparacliniceăauăobliga iaăs ătransmit ăzilnicăcaseiădeăasigur riădeă
s n tate,ăînăformatulăelectronicăpusălaădispozi ieădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăcontravaloareaă
serviciiloră medicaleă paracliniceă efectuateă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă
nerespectareaă transmiteriiă acestoră dateă peă perioadaă derul riiă contractuluiă laă aă treiaă constatareă înă cadrulă
unei luni, conduce la rezilierea contractului. 

    ART. 7 
    Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice care nu seă reg sescă înă anexaă nr.ă 17ă laă ordină seă

suport ă deă c treă asigura iă laă tarifeleă stabiliteă deă furnizoriă şiă afişateă laă cabinetul/laboratorulă medical,ă
pentruăcareăseăelibereaz ădocumentulăfiscal,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuăindicareaăserviciuluiă
prestat. 

    ART. 8 
    În laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă

124/1998,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpotăfiăangaja iănumaiămediciăprecumăşi alte 
categoriiădeăpersonal,ăînăconformitateăcuădispozi iileălegaleăînăvigoare. 

    ART. 9 
    Pentruăunit ileăsanitareăcareănuăsuntăorganizateăconformăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă124/1998,ăaprobat ă

cuămodific riăşiăcomplet ri prin Legea nr. 629/2001,ărepublicat ,ăcontractele/acteleăadi ionaleădeăfurnizareă
deăserviciiămedicaleăseăîncheieădeăc treăreprezentantulălegalăalăunit iiăsanitareăînăstructuraăc reiaăseăafl ă
acesteăunit iăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 10 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă direc iileă deă s n tateă public ă auă obliga iaă deă aă organizaă

trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de 
specialitate pentru a analizaă aspecteă privindă calitateaă serviciiloră medicaleă dină asisten aă medical ă
ambulatorieă deă specialitate,ă precumă şiă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă înă vigoare.ă Acesteaă voră
informaăasupraămodific rilorăap ruteăînăacteleănormativeăşiăvorăstabiliăîmpreun ăcuămediciiădeăspecialitateă
dină ambulatoriulă deă specialitateă m surileă ceă seă impună pentruă îmbun t ireaă activit ii.ă Neparticipareaă
medicilorălaăacesteăîntâlniriănuăîiăexonereaz ădeăr spundereaănerespect riiăhot rârilorăluateăcuăacestăprilej. 

 
 
    ANEXA 18 A 
    - model - 
 
*T* 
    Furnizor de servicii medicale paraclinice ..................... 
    Sediulăsocial/Adresaăfiscal ă.................................. 
 
                                   DECLARA IE 
 
    Subsemnatul(a), 
    ................................................................ 
legitimat( )ăcuăB.I./C.I.ăseriaă...........,ănr.ă...............,ăîn 
calitateădeăreprezentantălegal,ăcunoscândăc ăfalsulăînădeclara iiăse 
pedepseşteăconformălegii, 
declarăpeăpropriaăr spundereăc ăamă/ănuăamăcontract de furnizare de 
serviciiămedicaleăparacliniceăşiăcu: 
 
    []ăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiăPublice, 
Siguran eiăNa ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti 
 
    []ăCasaădeăAsigur riădeăS n tate 
    ................................ 
 
 
                 Data                     Reprezentant legal 
         ..................ăăăăăăăăăăăăă(semn turaăşiăştampila) 



                                       ....................... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 18 B 
    - model - 
 
 
*T* 
    Furnizori de servicii medicale paraclinice - laborator de analize medicale: 
    .......................................................................... 
    Punct de lucru*1) ........................................................ 
 
                   FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR 
 
                                    MEDICI/ 
                 CERCET TORIăŞTIIN IFICIăÎNăANATOMIE-PATOLOGIC  
 
    Total medici = 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    A - Dataăeliber rii 
    B - Dataăexpir rii 
    C - Nr. contract 
    D - Tip contract 
    E - Program de lucru 
    F - Codăparaf  
    G - Specialitatea/Competen a 
    H - Specialitatea/Competen a*) 
    I - Grad profesional 
 
┌────┬───────┬───┬─────┬───────────────┬────────────┬────────┬───┬───┬──┬──┬───┐ 
│Nr.ă│Numeăşi│CNP│BI/CI│ăăCertificatăăă│ăăAsigurare │Contract│ăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ 
│crt.│prenume│ăăă│ăăăăă│ăăăămembruăăăăă│ăăăăădeăăăăă│**)ăăăăă│ăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăăCMRăăăăăăă│ăr spundereă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăcivil ăăăă│ăăăăăăăă│ăă │ăăă│ăă│ăă│ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă├─────┼─────┬───┬──┬──┼───┬────────┼───┬────┼───┼───┼──┼──┼───┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│Serie│Serie│NR.│Aă│Bă│Nr.│Valabil │ăCă│ăDăă│ăEă│ăFă│Gă│Hă│ăIă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăşiăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│pân ălaă│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăă│ăă│ă  │ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ănr.ă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼─────┼───┼──┼──┼───┼────────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┼───┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ 
└────┴───────┴───┴─────┴─────┴───┴──┴──┴───┴────────┴───┴────┴───┴───┴──┴──┴───┘ 
────────── 
    *)ăseăcompleteaz ăînăsitua iaăînăcareăunămedicăareămaiămulteăspecialit i 
paracliniceăconfirmateăprinăordinăalăministruluiăs n t ii 
────────── 
 
 
                        ASISTEN IăMEDICALIăDEăLABORATOR/ 
           ASISTEN IăDEăCERCETAREăŞTIIN IFIC ăÎNăANATOMIE-PATOLOGIC  
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    A - Dataăeliber rii 
    B - Dataăexpir rii 
 
┌────┬───────┬───┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────────┬───────┐ 
│Nr.ă│Numeăşi│CNP│ăBI/ă│ALP/Certificată│Asigurareăde│ăContract**)ăăăăă│ăăăăăăă│ 
│crt.│prenume│ăăă│ăCIăă│membruăăăăăăăăă│r spundereăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│asocia ieăăăăăă│civil ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│profesional ăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă├─────┼─────┬───┬──┬──┼───┬────────┼────────┬────────┼───────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│Serie│Serie│NR.│Aă│Bă│Nr.│Valabil │Nr.ăăăăă│Tipăăă  │Program│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│şiăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│pân ălaă│contract│contract│deăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│nr.ăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│lucruăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼─────┼───┼──┼──┼───┼────────┼────────┼────────┼───────│ 
│ăăă │ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
└────┴───────┴───┴─────┴─────┴───┴──┴──┴───┴────────┴────────┴────────┴───────┘ 
 
    Totalăasisten i = 



 
 
                           CHIMIŞTIăMEDICALI/CHIMIŞTI 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
 
    A - Program de lucru 
    B - Codăparaf ă(dup ăcaz) 
    C - Grad profesional 
    D - Dataăeliber rii 
    E - Dataăexpir rii 
 
┌────┬───────┬───┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────────┬──┬──┬──┐ 
│Nr.ă│Numeăşi│CNP│ăBI/ă│ALP/Certificată│Asigurareăde│ăăăContract**)ăăă│ăA│ăB│ăC│ 
│crt.│prenume│ăăă│ăCIăă│membruăăăăăăăăă│r spundereăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă │ăăă│ăăăăă│asocia ieăăăăăă│civil ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│profesional ăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă├─────┼─────┬───┬──┬──┼───┬────────┼────────┬────────┤ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│Serie│Serie│NR.│Dă│Eă│Nr.│Valabil │Nr.ăăăăă│Tipăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│şiăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│pân ălaă│contract│contract│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│nr.ăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼─────┼───┼──┼──┼───┼────────┼────────┼────────┼──┼──┼──┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼─────┼───┼──┼──┼───┼────────┼────────┼────────┼──┼──┼──┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăă │ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
└────┴───────┴───┴─────┴─────┴───┴──┴──┴───┴────────┴────────┴────────┴──┴──┴──┘ 
 
    Totalăchimiştiăţ 
 
                            BIOLOGI MEDICALI/BIOLOGI 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    A - Program de lucru 
    B - Codăparaf ă(dup ăcaz) 
    C - Grad profesional 
    D - Dataăeliber rii 
    E - Dataăexpir rii 
 
┌────┬───────┬───┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────────┬──┬──┬──┐ 
│Nr.ă│Numeăşi│CNP│ăBI/ă│ALP/Certificată│Asigurareăde│ăăăContract**)ăăă│ăA│ăB│ăC│ 
│crt.│prenume│ăăă│ăCIăă│membruăăăăăăăăă│r spundereăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│asocia ieăăăăăă│civil ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│profesional ăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă          │ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă├─────┼─────┬───┬──┬──┼───┬────────┼────────┬────────┤ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│Serie│Serie│NR.│Dă│Eă│Nr.│Valabil │Nr.ăăăăă│Tipăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│şiăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│pân ălaă│contract│contract│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│nr.ăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼─────┼───┼──┼──┼───┼────────┼────────┼────────┼──┼──┼──┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼─────┼───┼──┼──┼───┼────────┼────────┼────────┼──┼──┼──┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
└────┴───────┴───┴─────┴─────┴───┴──┴──┴───┴────────┴────────┴────────┴──┴──┴──┘ 
 
    Total biologi = 
 
                        BIOCHIMIŞTIăMEDICALI/BIOCHIMIŞTI 
 
    Totalăbiochimiştiăţ 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    A - Program de lucru 
    B - Codăparaf ă(dup ăcaz) 
    C - Grad profesional 
    D - Dataăeliber rii 
    E - Dataăexpir rii 
 
┌────┬───────┬───┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────────┬──┬──┬──┐ 
│Nr.ă│Numeăşi│CNP│ăBI/ă│ALP/Certificată│Asigurareăde│ăăăăContract**)ăă│ăA│ăB│ăC│ 
│crt.│prenume│ăăă│ăCIăă│membruăăăăăăăăă│r spundereăă│ăăăăăăăăăăăăăă   │ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│asocia ieăăăăăă│civil ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│profesional ăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 



│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă├─────┼─────┬───┬──┬──┼───┬────────┼────────┬────────┤ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│Serie│Serie│NR.│ăD│ăE│Nr.│Valabil │Nr.ăăăăă│Tipăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│şiăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│pân ălaă│contract│contract│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│nr.ăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼─────┼───┼──┼──┼───┼────────┼────────┼────────┼──┼──┼──┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼─────┼───┼──┼──┼───┼────────┼────────┼────────┼──┼──┼──┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ă    │ăăă│ăă│ăă│ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
└────┴───────┴───┴─────┴─────┴───┴──┴──┴───┴────────┴────────┴────────┴──┴──┴──┘ 
 
────────── 
    *1)ăÎnăsitua iaăînăcareăfurnizorulăareămaiămulteăpuncteădeălucruăpentruăcare 
solicit ăîncheiereaăcontractuluiăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăseăîntocmesc 
tabele distincte pentru personalul aferent. 
    **)ăSeăvaăspecificaăformaălegal ăînăcareăseăexercit ăprofesia 
(contractădeămunc ,ăPFAăetc.). 
────────── 
 
    NOT :ăSeăvaăcompletaăînămodăcorespunz torăunăformularăşiăpentruăfarmacist 
 
    R spundemădeăcorectitudineaăşiăexactitateaădatelor 
    Reprezentant legal: ...................................................... 
    Numeăşiăprenume,ăsemn tura,ăştampila:ă.................................... 
    Data întocmirii: ......................................................... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 18 C 
    - model - 
 
 
*T* 
    Furnizorădeăinvestiga iiămedicaleăparacliniceăde 
    radiologie-imagistic ămedical ă........................................... 
    Punct de lucru*1) ........................................................ 
 
 
                            PERSONAL MEDICO-SANITAR 
 
                                     MEDICI 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    A - Dataăeliber rii 
    B - Dataăexpir rii 
    C - Valabil ăpân ăla 
    D - Valoare 
    E - Nr. contract 
    F - Tip contract 
    G - Specialitatea/Competen a 
    H - Specialitatea/Competen a*) 
    I - Grad profesional 
 
┌────┬───────┬───┬─────┬──────────┬───────────┬────────┬───────┬──────┬──┬──┬──┐ 
│Nr.ă│Numeăşi│CNP│BI/CI│Certificat│Asigurareăă│Contract│ăăăăăăă│ăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│crt.│prenume│ăăă│ăăăăă│membruăăăă│deăăăăăăăăă│**)ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│CMR/CMDRăă│r spundereă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăă│civil ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă├─────┼────┬─────┼───┬───┬───┼───┬────┼───────┼──────┼──┼──┼──┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│Serie│ăAăă│ăăBăă│Nr.│ăCă│ăDă│ăEă│ăFăă│Program│Codăăă│ăG│ăH│ăI│ 
│ă   │ăăăăăăă│ăăă│şiăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăăă│deăăăăă│paraf │ăă│ăă│ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│nr.ăă│ăăăă│ăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăăă│lucruăă│ăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼──────┼──┼──┼──┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ă  │ăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăă│ăă│ăă│ăă│ 
└────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┴───┴───┴───┴───┴────┴───────┴──────┴──┴──┴──┘ 
 
────────── 
    *)ăseăcompleteaz ăînăsitua iaăînăcareăunămedicăareămaiămulteăspecialit i 
paraclinice confirmateăprinăordinăalăministruluiăs n t ii 
────────── 
 
    Total medici = 



 
                                   OPERATORI 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    A - Tip de activitate**) 
    B - Dataăeliber rii 
    C - Data expir rii 
 
┌────┬───────┬────┬─────┬────────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───┐ 
│Nr.ă│Numeăşi│ăCNP│BI/CI│Certificatăă│ăăăContract**)ăăă│Programă│Codăparaf │ăAă│ 
│crt.│prenume│ăăăă│ăăăăă│membruăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│deălucru│(dup ăcaz)│ăăă│ 
│ăăăă│       │ăăăă│ăăăăă│asocia ieăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│profesional │ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă├─────┼─────┬──────┼────────┬────────┤ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│Serie│ăăăBă│ăăăCăă│Nr.ăăăăă│Tipăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│şiăăă│ăăăăă│ăăăăăă│contract│contract│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│nr.ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ 
├────┼───────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ 
└────┴───────┴────┴─────┴─────┴──────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴───┘ 
 
────────── 
    **) absolvent colegiu imagistic ămedical ,ăasistentămedicalăimagistic  
medical ,ăbioinginer,ăfizician 
────────── 
 
    Total operatori = 
 
                               ASISTEN IăMEDICALI 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    A - Dataăeliber rii 
    B - Dataăexpir rii 
    C - Valabil ăpân ăla 
    D - Nr. contract 
    E - Tip contract 
 
┌────┬───────┬───┬─────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────────┐ 
│Nr.ă│Numeăşi│CNP│BI/CI│ALP/ăăăăăăăăăă│Asigurareă│Contract│Programă│Speciali-  │ 
│crt.│prenume│ăăă│ăăăăă│Certificatăăăă│deăăăăăăăă│**)ăăăăă│deălucru│tatea/ăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│membruăăăăăăăă│r spundere│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│Competen aă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│asocia ieăăăăă│civil ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăă  │profesional ăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă├─────┼───┬───┬───┬──┼──────────┼───┬────┤ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│Serie│ăAă│ăBă│Nr.│ăC│ăValoareăă│ăDă│ăEăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│şiăăă│ăăă│ăăă│ăă │ăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│nr.ăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───────┼───┼─────┼───┼───┼───┼──┼──────────┼───┼────┼────────┼───────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăă│ăăăăăăăă  │ăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└────┴───────┴───┴─────┴───┴───┴───┴──┴──────────┴───┴────┴────────┴───────────┘ 
 
    Totalăasisten iămedicaliăţ 
 
 
                PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIANăAPARATUR ăMEDICAL  
 
┌────┬───────┬────┬─────┬────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────┐ 
│Nr.ă│Numeăşi│ăCNP│ăBI/ă│ăALP/Certificatăăăăă│ăăăContract**)ăăă│Programă│Codăăă│ 
│crt.│prenume│ăăăă│ăCIăă│ămembruăasocia ieăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│deălucru│paraf │ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăprofesional ăăăăăăă│ăăăăăăăă         │ăăăăăăăă│(dup ă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│caz)ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă├─────┼──────────┬─────────┼────────┬────────┤ăăăăăăăă│ăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│Serie│Dataăăăăăă│Dataăăăăă│Nr.ăăăăă│Tipăăăăă│ăăă     │ăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│şiăăă│eliber rii│expir rii│contract│contract│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│nr.ăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────┼───────┼────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ 
└────┴───────┴────┴─────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘ 
 
    Total personal auxiliar - tehnicianăaparatur ămedical ăţ 
 



────────── 
    *1)ăÎnăsitua ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care 
solicit ăîncheiereaăcontractuluiăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăseăîntocmesc 
tabele distincte pentru personalul aferent. 
    **)ăSeăvaăspecificaăformaălegal ăînăcareăseăexercit ăprofesiaă(contract de 
munc ,ăPFAăetc.). 
────────── 
 
    R spundemădeăcorectitudineaăşiăexactitateaădatelor 
    Reprezentant legal ....................................................... 
    Numeăşiăprenume,ăsemn tura,ăştampilaă..................................... 
    Data întocmirii .......................................................... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 19 
 
 
                                   CRITERII 
         privindăselec iaăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăparaclinice 
    - laboratoare de analize medicale, repartizareaăsumelorăşiădefalcarea 
      num ruluiădeăinvestiga iiăparacliniceă- analize medicale de laborator 
               pe furnizori de servicii medicale paraclinice - 
                       laboratoare de analize medicale 
 
 
    CAP. I 
    Criterii de selec ieăaăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăparacliniceă- laboratoare de analize medicale 
 
    Pentruă aă intraă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă trebuieă s ă

îndeplineasc ăcumulativăurm toareleăcriteriiădeăselec ie: 
    1. S ăfieăautoriza iăşiăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    2.ă a)ă S ă fac ă dovadaă capacit iiă tehniceă aă fiec ruiă laborator/punctă deă lucruă deă aă efectuaă toateă

investiga iileămedicaleăparacliniceă- analizeămedicaleădeălaboratorăprev zuteălaălitera A, pct. 1 din anexa 
nr.ă17ălaăordin,ăcuăexcep iaăexamin rilorădeăanatomieăpatologic ă(histopatologiceăşiădeăcitologie). 

    b)ă Pentruă examin rileă deă anatomieă patologic ă (histopatologiceă şiă deă citologie),ă furnizorulă areă
obliga iaădeăaăfaceădovadaăcapacit iiătehniceănumaiăînăsitua iaăînăcareăsolicit ăcontractareaăacestora. 

    3.ă Furnizorulă vaă prezentaă ună înscrisă cuă men iuneaă seriei,ă aă anuluiă deă fabrica ie,ă aă capacit iiă deă
lucruăşiăaămeniuluiădeătesteăefectuateădeăfiecareăaparat,ăvizatădeăproduc tor/distribuitor autorizat/furnizor 
de service autorizat. 

    4.ă S ă fac ă dovadaă c ă toat ă durataă programuluiă deă activitateă solicitată aă fiă contractată cuă casaă deă
asigur riă deă s n tate,ă careă nuă poateă fiă maiă mic ă deă 7ă oreă peă zi,ă pentruă fiecareă laboratoră deă analizeă
medicale/laboratoră deă analizeă medicaleă organizată caă punctă deă lucruă dină structuraă sa,ă esteă acoperit ă prină
prezen aă unuiă medică deă specialitateă medicin ă deă laboratoră sauă biologă medical,ă chimistă medical,ă biochimistă
medical - cuă gradă deă specialist,ă cuă obliga iaă ca pentruă celă pu ină oă norm ă peă ziă (7ă ore)ă programulă
laboratorului/punctuluiădeălucruăs ăfieăacoperitădeămedic/mediciădeălaboratorăcareăîşiădesf şoar ăîntr-oăform ă
legal ăprofesiaălaălaboratorul/punctulădeălucruărespectiv. 

    S ă fac ă dovadaă c ă toat ă durataă programului de activitate solicitat a fi contractat cu casa de 
asigur riă deă s n tate,ă careă nuă poateă fiă maiă mic ă deă 6ă oreă peă zi,ă pentruă fiecareă laboratoră deă anatomieă
patologic /laboratorădeăanatomieăpatologic ăorganizatăcaăpunctădeălucruădinăstructuraăsa,ăesteăacoperit ăprină
prezen aăunuiămedicădeăspecialitateăanatomieăpatologic . 

    S ă fac ă dovada,ă pentruă fiecareă laboratoră deă anatomieă patologic /laboratoră deă anatomieă patologic ă
organizată caă punctă deă lucruă dină structuraă saă c ă înă cadrulă acestuia/acestoraă îşiă desf şoar ă activitateaă
medic/mediciădeăanatomieăpatologic ăîntr-oăform ălegal ădeăexercitareăaăprofesieiăcareăs ăacopereăcelăpu inăoă
norm /ziă(6ăore). 

    Înă situa iaă înă careă înă structuraă unuiă laboratoră deă analizeă medicaleă esteă organizat ă şiă avizat ă oă
structur ăcareăefectueaz ăexamin riăhistopatologiceăşi/sauăcitologice,ăfurnizorulătrebuieăs ăfac ădovadaăc ăînă
cadrulă acestuiaă îşiă desf şoar ă activitateaă medic/mediciă deă anatomieă patologic ă într-oă form ă legal ă deă
exercitare a profesiei. 

    5.ăS ăfac ădovadaăîndepliniriiăcriteriuluiădeăcalitate,ăpeătoat ăperioadaădeăderulareăaăcontractuluiă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpentruăfiecareădintreălaboratoarele/laboratoareăorganizateăcaăpuncteădeălucruă
ceăurmeaz ăaăfiăcuprinseăînăcontractulădeăfurnizareădeăservicii medicale paraclinice - analize medicale de 
laborator pentru: 

      subcriteriulăa)ă"îndeplinireaăcerin elorăpentruăcalitateăşiăcompeten " 
      subcriteriulă b)ă "participareă laă schemeleă deă testareă aă competen eiă pentruă laboratoareă deă analizeă

medicale" 
    pentruăminimă43ădeăanalizeădinănum rulădeăanalizeăcuprinseăînălistaăinvestiga iilorăparaclinice 
    Num rulătotalădeăanalizeăcuprinseăînălistaăinvestiga iilorămedicaleăparacliniceăesteădeă91. 
    NOT :ăPentruălaboratoareleădeăanatomieăpatologic ănuăseăaplic ăpunctulă2.a)ăşiăpunctulă5. 
    6.ăFurnizoriiăauăobliga iaăs ăprezinteălaăcontractare,ărespectivăpeăparcursulăderul riiăcontractuluiă

deă furnizareă deă serviciiă medicaleă documenteă prină careă produc torulă deă aparatur ă deă laborator,ă reactiviă şiă



consumabile, certific ă respectareaă standarduluiă ENă ISOă 13485:2003ă pentruă toateă aparatele,ă reactiviiă şiă
consumabile utilizate pentru serviciile medicale paraclinice ce fac obiectul contractului încheiat cu casa de 
asigur riădeăs n tate. 

 
    CAP. II 
    Criterii privind repartizareaă sumeloră şiă defalcareaă num ruluiă deă investiga iiă paracliniceă - analize 

medicale de laborator - stabilităpeătotalăjude  
 
    1.ăNum rulădeăinvestiga iiăparacliniceă- analizeădeălaboratorăseăstabileşteălaănivelulăfiec ruiăjude ă

deăc treăcomisiaăînfiin at ăconformăart.ă72ăalin.ă(2)ădinăanexaănr.ă2ălaă Hot râreaăGuvernuluiănr.ă400/2014 
pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă
acord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015, 
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    2.ăLaăstabilireaăsumelorăceăseăcontracteaz ăcuăfurnizoriiădeăanalizeămedicaleădeălaboratorăseăauăînă
vedereăurm toareleăcriterii: 

*T* 
    1. criteriul de evaluare a resurselor   50 % 
    2. criteriul de calitate                50 % 
*ST* 
 
    1. Criteriul de evaluare a resurselor 
    Ponderea acestui criteriu este de 50 %. 
    Caăurmareăaăaplic riiămetodologieiădeăstabilireăaăpunctajului, fiecare furnizor de servicii medicale 

paraclinice - analize medicale de laborator - ob ineăunăpunctajăcorespunz torăacestuiăcriteriu. 
    Metodologia de stabilire a punctajului: 
    A.ăEvaluareaăcapacit iiăresurselorătehnice 
    a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - analizeămedicaleădeălaboratorăsuntăobliga iăs ăfac ă

dovadaăde ineriiălegaleăaăaparaturiiăprinădocumenteăconformeăşiăînătermenădeăvalabilitate. 
    b)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăsuntăobligateăs ăverificeădac ăseriaăşiănum rulăaparatului existent 

înăcadrulălaboratoruluiăsuntăconformeăcuăseriaăşiănum rulăaparatuluiăînscriseăînăcuprinsulădocumentelorăcareă
atest ăexisten aăşiăde inereaălegal ăaăacestora. 

    c)ă Furnizoriiă suntă obliga iă s ă prezinteă toateă fişeleă tehniceă corespunz toareă aparateloră de inuteă şiă
pentruăcareăîncheieăcontractădeăfurnizareădeăserviciiăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    d)ăNuăsuntăluateăînăcalculăaparateleăcareănuăauăînscriseăpeăeleăseriaăşiănum rul,ăşiăniciăaparateleă
pentru care furnizorii nu pot prezenta fişeleă tehniceă conformeă aleă acestora,ă avândă men ionateă seriileă
echipamentelorăşiăniciăceleăcareănuăauădeclara iiădeăconformitateăCEăpentruătipulăaparatului. 

    e)ăDac ădoiăsauămaiămul iăfurnizoriăprezint ăaparateăînregistrateăcuăaceeaşiăserieăşiănum răînainte 
sauăînăperioadaădeăcontractare,ăacesteaăsuntăexcluseădefinitivăşiănuăseămaiăiauăînăcalculălaăniciăunulădintreă
furnizori. 

    Înă acestă sens,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă verific ă capacitateaă tehnic ă aă fiec ruiă furnizoră şiă
transmităCaseiăNa ionaleăde Asigur riădeăS n tateăînătermenădeă10ăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncheieriiă
perioadeiădeădepunereăaădosarelorădeăcontractareăsitua iaăcentralizatoareăcuăprivireăla: 

    - tipulăşiădenumireaăfiec ruiăaparat 
    - seriaăşiănum rulăfiec ruiăaparat 
    - tipul,ănum rulăşiădataădocumentuluiăcareădovedeşteăde inereaălegal ăaăfiec ruiăaparat. 
    Constatareaăulteriorăîncheieriiăcontractului,ăaăexisten eiăunorăaparateădeăacelaşiătipăşiăcuăaceeaşiă

serieăşiănum rălaădoiăfurnizoriăsauăînădou ălaboratoare/puncteădeălucruăaleăaceluiaşiăfurnizor,ăconduceălaă
aplicareaăm suriiădeăreziliereăaăcontractuluiăpentruăfurnizorii/furnizorulărespectiv. 

    f)ăFurnizoriiăvorăprezentaăcontractădeăserviceăcareăs ăinclud ăverific rileăperiodiceăconformănormeloră
produc toruluiăaparatului,ăîncheiatăcuăunăfurnizorăavizatăatâtădeăMinisterulăS n t iiăconformăprevederiloră
legaleă înă vigoare,ă câtă şiă deă produc tor,ă pentruă aparateleă ieşiteă dină perioadaă deă garan ieă şiă valabilă peă
perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale.ăPentruăaparateleăcareăiesădinăgaran ieă
peă parcursulă derul riiă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă furnizoriiă suntă obliga iă s ă prezinteă
contractulădeăserviceăanteriorăexpir riiăperioadeiădeăgaran ie. 

    g)ăFurnizoriiăauăobliga iaăs ăprezinteălaăcontractare,ărespectivăpeăparcursulăderul riiăcontractuluiă
de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare emis conform prevederilor legale în vigoare, pentru 
dispozitiveleă medicaleă dină dotareă achizi ionateă "secondă hand".ă Aceast ă prevedereă reprezint ă condi ieă deă
eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de 
maiăjos,ărespectivăaămen ineriiăsumelorărezultateădinăaplicareaăacestuia. 

    Seăacord ăpunctajăpentruăfiecareăaparatăde inut careăefectueaz ăserviciiămedicaleăparacliniceăceăfacă
obiectulăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate.ăAparateleămaiăvechiă
deă8ăaniăcalcula iădeălaădataăfabric riiănuăseăpuncteaz . 

    Punctajul pentru fiecare aparatăseăacord ădup ăcumăurmeaz : 
    1. Hematologie: 
    1.1. Morfologie*) 
*T* 
    a) - analizorăpân ălaă18ăparametriăinclusivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 puncte 
    pentruăvitez ămaiămareădeă60ădeăteste/or ăseăadaug ă5ăpuncte 
    b) - analizor cu mai mult de 18ăparametriă(cuăformul  
    leucocitar ăcomplet ă- 5 DIF)                                    - 25 puncte 
    - pentruăvitez ămaiămareădeă60ădeăteste/or ăseăadaug ă5ăpuncte 



    - pentruămaiămultădeă22ădeăparametriăseăadaug ă5ăpuncte 
    - pentru modul flowcitometric - seăadaug ă10ăpuncte 
*ST* 
────────── 
    *)ă Deă men ionată obligativitateaă citiriiă frotiuriloră sanguineă deă c treă mediculă deă laboratoră cuă

specializareă înă hematologieă sauă cuă specializareă medicin ă deă laboratoră pentruă careă hematologiaă aă intrată înă
curriculaă deă preg tireă sauă deă c treă ună biolog,ă biochimistă sauă chimistă specialiştiă cuă specializareă înă
hematologie. 

────────── 
 
    Seăiauăînăcalculăînăvedereaăacord riiăpunctajului,ămaximă2ăanalizoare,ădintreăceleăprev zuteălaăpct.ă

1.1. 
    1.2.ăHemostaz : 
*T* 
    a) analizor coagulare semiautomat                                - 10 puncte 
    b) analizor de coagulare complet automat                         - 20 puncte 
*ST* 
 
    NOT :ăSeăiauăînăcalculămaximă2ăaparateăînăvedereaăacord riiăpunctajului. 
 
*T* 
    1.3. Imunohematologie:                                           - 2 puncte 
    1.4. Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) 
    Aparat automat de citire VSH: 
    a) între 1 - 10ăpozi iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 puncte 
    b) între 11 - 20ăpozi iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 puncte 
    c)ăpesteă21ăpozi iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 15 puncte 
*ST* 
 
    NOT :ăSeăiauăînăcalculămaximă2ăaparateăînăvedereaăacord riiăpunctajului. 
 
*T* 
    2. Microbiologie: 
    2.1. Bacteriologie 
    Metod ămanual  
    - identificarea germenilor                                       - 10 puncte 
    - efectuarea antibiogramei                                       - 8 puncte 
    2.2. Micologie: 
    Metod ămanual  
    - decelarea prezen eiămiceliilorăşiăidentificareaămiceliilorăăăăă- 10 puncte 
    - efectuarea antifungigramei                                     - 8 puncte 
 
    2.3 Analizoare microbiologie (bacteriologie + micologie) 
    - analizor automat de microbiologie                              - 40 puncte 
*ST* 
 
    Seă consider ă analizoră automată deă microbiologieă echipamentulă careă efectueaz ă atâtă identificareaă

bacteriilorăsauăfungilorăcâtăşiăantibiogramaăsauăantifungigramaăînămodăautomat.ăDensitometrulă(nefelometru)ă
destinatăm sur riiăturbidit iiăsuspensiilorăbacterieneăcâtăşiăgaleriileădeăidentificareăaăbacteriilorănuăsuntă
analizoare automate de bacteriologie. 

    Seăiauăînăcalculăînăvedereaăacord riiăpunctajuluiămaximă2ăaparate. 
 
*T* 
    2.4. Parazitologie: 
    - examen parazitologie pe frotiu                                 - 2 puncte 
    3.ăBiochimieăseric ăşiăurinar : 
    a) Analizoare pentru biochimie: 
    - a1 analizor semiautomat                                        - 10 puncte 
    - a2 analizor de ioni semiautomat                                - 15 puncte 
    - a3 - analizor automat biochimie                                - 30 puncte 
    a3.1ăpentruădetermin riăprinăturbidimetrieăseăadaug ăăăăăăăăăăăăăăă10ăpuncte 
    a3.2ăpentruămodulăioniăseăadaug ăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 15 puncte 
    a3.3ăpentruăvitezaăaparatului,ăseăadaug ăăăăăăăăăăăăăăă0,06ăpuncte/prob /or  
*ST* 
 
    Seă potă punctaă maximă 4ă aparateă indiferentă deă tipă (automată sauă semiautomat)ă dintreă celeă prev zuteă laă

literaăa1,ăa2ăşiăa3 
*T* 
    b) Analizoare pentru electroforeza 
    - b1 analizor semiautomat                                        - 10 puncte 
    - b2 analizor automat                                            - 30 puncte 



*ST* 
 
    Seă iauă înă calculă înă vedereaă acord riiă punctajuluiă maximă 2ă aparate (indiferent de tip, automat sau 

semiautomat)ădintreăceleăprev zuteălaăliteraăb) 
*T* 
    c)ăAnalizoareăpentruăexamenădeăurin : 
    - c1 - analizor semiautomat                                      - 5 puncte 
    - c2 - analizor automat                                          - 20 puncte 
*ST* 
 
    Seă iauă înă calculă înă vedereaă acord riiă punctajuluiă maximă 2ă aparateă (indiferentă deă tip,ă automată sauă

semiautomat)ădintreăceleăprev zuteălaăliteraăc) 
*T* 
    4. Imunologie: 
    4.1 Serologie:                                                   - 2 puncte 
    4.2 Metoda ELISA 
    a1 - sistem semiautomatizat Elisa                                - 15 puncte 
    a2 - sistem automatizat Elisa cu: 
         - oămicroplac ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 25 puncte 
         - dou ămicropl ciăsimultanăseăadaug ă5ăpuncte 
         - 4ămicropl ciăsimultanăseăadaug ă10ăpuncte 
         - 6ămicropl ciăsimultanăseăadaug ă15ăpuncte 
    4.3 Sisteme speciale 
    b1 - sisteme speciale semiautomate:                              - 25 puncte 
    b2 - sisteme speciale automate:                                  - 50 puncte 
*ST* 
 
      Înă func ieă deă capacitateaă deă lucruă aă aparatuluiă prev zută laă punctulă b2),ă pentruă fiecareă

investiga ie/or ăseăacord ăcâteă0,6ăpuncte.ăVitezaăseăiaăîn calculăoăsingur ădat ăindiferentădeănum rulădeă
metode al aparatului 

      În cazul analizoarelor de la punctul b2 cu mai multe metode de lucru, pentru fiecare metoda de lucru 
înăplus,ăseăadaug ăcâteă20ăpuncte. 

 
    NOT :ă Sistemulă automată deă imunologieă esteă considerată sistemulă careă îşiă pipeteaz ă singură şiă înă modă

automatăvolumulănecesarădeălucruăatâtădinăprobaăbiologic ăcâtăşiădinăreactiv.ăÎnăfişeleătehniceăaleăsistemeloră
specialeădeăimunologieătrebuieăs ăfieăspecificatăclarăc ătoateăetapeleădeălucruăseăefectueaz ăautomat.ăÎnăcază
contrar sistemul va fi considerat semiautomat. 

    Seăpuncteaz ămaximă4ăaparateă(indiferentădeătip,ăautomatăsauăsemiautomatăşiăindiferentădeămetodaădeă
lucru - ELISA sau sistem special). 

    Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazateăpeăurm toareleămetode: 
    - CLIA - Chemiluminescen ă(TestăImunologicăpeăbaz ădeăChemiluminiscen ) 
    - ECLIA - Electrochemiluminescen ă(TestăImunologicăpeăbaz ădeăElectrochemiluminiscen ) 
    - MEIA, EIA - Microparticle Enzyme Immunoassay (Metodaă Imunologic ă Enzimatic ;ă Metodaă Imunologic ă

Enzimatic ăpeăbaz ădeăMicroparticule) 
    - FPIA - FluorescenceăPolarizationăImmunoassayă(MetodaăImunologic ăprinăFluorescen ădeăPolarizare) 
    - REA - Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiat ) 
    - CMIA - Chemiluminescentămicroparticleăimmunoassayă(TestăImunologicădeăChemiluminiscen ăpeăbaz ădeă

Microparticule) 
    - EMIT - EnzymeăMultipliedăImmunoassayăTechniqueă(MetodaăImunologic ăEnzimatic ăDubl ) 
    - RAST - Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil) 
    - RIA - Radioimmunoassayă(MetodaăImunologic ăpeăbaz ădeăRadioizotopi) 
    - IFA - Immunofluorescenceă(TestăImunologicăpeăbaz ădeăImunofluorescen ) 
    - ELFAăcuădetec ieăînăfluorescen ă- Testăimunoenzimaticăcuăemisieădeăfluorescen  
    - TRACE - Emisieăamplificat ădeăeuropium 
 
*T* 
    5. Citologie 
    Microscopăopticăcuăexaminareăînălumin ăpolarizat /UVăăăăăăăăăăăăă6ăpuncte 
    Microscopăopticăf r ăexaminareăînălumin ăpolarizat /UVăăăăăăăă   4 puncte 
    6. Histopatologie 
    - Sistem automat de prelucrare a probelor                        40 puncte 
      (deălaăprob ăpân ălaăblocădeăparafin ) 
    - Sistemădeăcolorareăautomat ăaălamelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte 
    - Procesorădeă esuturi - histoprocesorăautomatăf r ăvacumăăăăăăăă5ăpuncte 
    - Procesorădeă esuturiă- histoprocesor automat cu vacum          6 puncte 
    - Aparatăcolora ieăautomatizat ăhistochimic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăpuncte 
    - Aparatăcolora ieăautomatizat ăimunohistochimie                 7 puncte 
    - microtomăparafin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăpuncte 
    - criotom                                                        7 puncte 
    - termostatăpentruăparafin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      1 punct 
    - platin ăsauăbaieătermostatat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct 



    - balan ăanalitic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct 
    - pH-metru                                                       1 punct 
    - mas ăabsorbant ăpentruăvaporiătoxiciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct 
    - baterieăcolorareămanual ăhematoxilin ă- eozin ăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct 
    - baterieămanual ăpentruăimunohistochimieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct 
*ST* 
 
    NOT :ă referitoră laă resurseleă tehniceă nuă seă puncteaz ă aparateleă pentruă careă înă compartimenteleă

respectiveănuădesf şoar ăactivitateăcelăpu inăunăangajatăcuăstudiiăsuperioareădeăspecialitate. 
 
    B. Resursele umane 
    Personalulăesteăpunctatăpropor ionalăcuătimpulălucratăînălaborator. 
    Punctajulăseăacord ăpentruăfiecareăpersonalămedico-sanitarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizoră

într-oăform ălegal ,ăcuănorm ăîntreag ,ăiarăpentruăfrac iuniădeănorm ăseăacord ăpunctajădirectăpropor ionalăcuă
frac iuneaădeănorm ălucrat . 

*T* 
    1. medic primar de specialitate                                  40 puncte; 
    2. medic specialist                                              30 puncte; 
    3.ăchimiştiămedicali,ăbiologiămedicali,ăbiochimiştiămedicali, 
    principali                                                       25 puncte; 
    4.ăchimiştiămedicali,ăbiologiămedicali,ăbiochimiştiămedicali, 
    specialiştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă20ăpuncte; 
    5.ăchimişti,ăbiologi,ăbiochimiştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       15 puncte; 
    6. farmacist                                                     15 puncte; 
    7.ăasisten iămedicaliădeălaboratorăcuăstudiiăsuperioareăăăăăăăăăă10ăpuncte; 
    8.ăasisten iămedicaliădeălaboratorăf r ăstudiiăsuperioareăăăăăăăă8ăpuncte. 
    9.ăcercet torăştiin ificăCPă1ăşiăCPă2ăînăanatomie-patologic ăăăăă40ăpuncte 
    10.ăcercet torăştiin ificăCPă3ăşiăCSăînăanatomie-patologic ăăăăăă30ăpuncte 
    11.ăasisten iădeăcercetareăştiin ific ăînăanatomie-patologic ăăăă25ăpuncte 
*ST* 
 
    C. Logistic : 
*T* 
    1. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la 
    medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore: 
    - fax                                                            - 1 punct 
    - direct medicului                                               - 3 puncte 
    - sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor 
    pe Internet                                                      - 4 puncte 
    2.ăsoftwareădedicatăactivit iiădeălaboratoră- careăs ăcon in  
    înregistrareaăşiăeviden aăbiletelorădeătrimitereă(serieăşi 
    num răbilet,ăCNP-ul/codul unic de asigurare al pacientului, 
    codulădeăparaf ăşiănum rulădeăcontractăalămediculuiăcareăa 
    recomandat,ătipulăşiănum rulăinvestiga iilorărecomandate), 
    eliberarea buletinelorădeăanaliz ăşiăarhivareaădatelorăde 
    laborator,ăprecumăşiăraportareaăactivit iiădesf şurateăîn 
    conformitateăcuăformatulăsolicitatădeăcasaădeăasigur riăde 
    s n tateă(seăprezint ăspecifica iileătehniceăaleăaplica iei, 
    care se verific ălaăsediulăfurnizorului): 
    - opera ională- instalatăşiăcuăaparateăconectateăpentru 
    transmitere de date                                             - 10 puncte; 
    3. website - careăs ăcon in ăminimumăurm toareleăinforma ii: 
    a - datele de contact - adresa, telefon, fax, mail, pentru 
    laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de 
    func ionare,ăcertific ri/acredit riăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 puncte/ 
                                                                  punct de lucru 
    b - chestionarădeăsatisfac ieăaăpacien iloră(cuăobliga ia 
    actualiz riiăsemestrialeăaărezultatelorăşiăafişareaăpe 
    site-ul furnizorului)                                            - 5 puncte. 
*ST* 
 
    Pentru furnizorii de servicii de laboratorăcareăparticip ăcuămaiămulteăpuncteădeălucruălaăcontractareă

cuă oă cas ă deă asigur riă deă s n tate,ă punctajulă corespunz toră pct.ă 1ă şiă 3bă seă acord ă oă singur ă dat ă pentruă
punctulădeălucruăpentruăcareăopteaz ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleădeălaborator. 

    Punctajulă ob inută deă fiecareă furnizoră prină aplicareaă acestuiă criteriuă seă afişeaz ă peă paginaă webă aă
caseiădeăasigur riădeăs n tate. 

    Punctajeleăseăaplic ăînămodăcorespunz torăşiălaboratoarelorădeăanatomie-patologic . 
 
    2. Criteriul de calitate 
    Ponderea acestui criteriu este de 50 % 



    a)ă50%ădinăsumaăcorespunz toareăacestuiăcriteriuăseăaloc ăpentruăsubcriteriulă"îndeplinireaăcerin eloră
pentruă calitateă şiă competen ",ă înă conformitateă cuă SRă ENă ISOă 15189ă şiă careă esteă dovedită deă furnizoră prină
certificatulădeăacreditareăînso itădeăanexaăcareăcuprindeălistaădeăanalizeămedicaleăpentruăcareăesteăacreditată
fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a încheiat contract, în termen de 
valabilitate. 

    Punctajulăob inutădeăfiecareăfurnizorăseăstabileşteăastfel: 
    a1) - seă acord ă câteă ună punctă pentruă fiecareă analiz ă medical ă deă Biochimieă seric ă şiă urinar ,ă

Hematologieăprev zut ăînăanexaănr.ă17ălaăordinăşiăcuprins ăînăanexaălaăcertificatulădeăacreditareănumaiăpentruă
punctul de lucru pentru care s-aăf cutăacreditarea; 

    a2) - seăacord ăcâteă2ăpuncteăpentruăfiecareăanaliz ămedical ădeăimunologieăprev zut ăînăanexaănr.ă17ă
laă ordină şiă cuprins ă înă anexaă laă certificatulă deă acreditareă numaiă pentruă punctulă deă lucruă pentruă careă s-a 
f cut acreditarea; 

    a3) - seăacord ăcâteă3ăpuncteăpentruăfiecareăanaliz ămedical ădeămicrobiologieăprev zut ăînăanexaănr.ă
17ălaăordinăşiăcuprins ăînăanexaălaăcertificatulădeăacreditareănumaiăpentruăpunctulădeălucruăpentruăcareăs-a 
f cutăacreditarea; 

 
    NOT : 
    Fiecareă codă deă investiga ieă dină listaă analizeloră deă laboratoră prev zut ă înă anexaă nr.ă 17ă laă ordin,ă

reprezint ăoăsingur ăanaliz ăchiarădac ăanalizaărespectiv ăesteăcompus ădinămaiămul iăparametri. 
    b)ă50%ădinăsumaăcorespunz toareăacestuiăcriteriuăseăaloc ăpentruăsubcriteriulă"participareălaăschemeleă

de intercomparare laboratoare de analize medicale". 
    Punctajulăob inutădeăfiecareăfurnizorăseăstabileşteăastfel: 
    b1) - seăacord ăcâteăunăpunctăpentruăfiecareăparticipareădinăanulăcalendaristicăanteriorăaăfiec reiă

analizeădinădomeniileădeăbiochimieăseric ăşiăurinar ăşiăhematologieăprev zut ăînăanexaănr.ă17ălaăordinăpentruă
careă seă faceă dovadaă deă participareă laă schemeleă deă testareă aă competen eiă cuă condi iaă caă aceastaă s ă seă fiă
efectuatădeăcelăpu ină4ăoriăînăanulăcalendaristicăanterior;ăLaăunănum rădeăparticip riămaiămareădeă4ăoriăpeă
an,ă seă acord ă câteă 0,5ă puncteă înă plusă pentruă fiecareă participare,ă fiindă punctateă maximă 8ă particip riă
suplimentarăfa ădeăceleă4ăparticip riăobligatorii. 

    b2) - seăacord  câteă2ăpuncteăpentruăfiecareăparticipareădinăanulăcalendaristicăanteriorăaăfiec reiă
analizeă dină domeniulă deă imunologieă prev zut ă înă anexaă nr.ă 17ă laă ordină pentruă careă seă faceă dovadaă deă
participareălaăschemeleădeătestareăaăcompeten eiăcuăcondi iaăcaăaceasta s ăseăfiăefectuatădeăcelăpu ină4ăoriă
înăanulăcalendaristicăanterior;ăLaăunănum rădeăparticip riămaiămareădeă4ăoriăpeăan,ăseăacord ăcâteă1ăpunctăînă
plusă pentruă fiecareă participare,ă fiindă punctateă maximă 8ă particip riă suplimentară fa ă deă celeă 4ă particip riă
obligatorii. 

    b3) - seăacord ăcâteă3ăpuncteăpentruăfiecareăparticipareădinăanulăcalendaristicăanteriorăaăfiec reiă
analizeădinădomeniulădeămicrobiologieăşiădinăcelelalteădomenii,ăalteleădecâtăceleămen ionateălaălit.ăb1)ăşiăb2ă
pentru care se face dovada de participareălaăschemeleădeătestareăaăcompeten eiăcuăcondi iaăcaăaceastaăs ăseăfiă
efectuatădeăcelăpu ină4ăoriăînăanulăcalendaristicăanterior.ăLaăunănum rădeăparticip riămaiămareădeă4ăoriăpeă
an,ă seă acord ă câteă 1,5ă puncteă înă plusă pentruă fiecareă participare,ă fiindă punctateă maximă 8ă particip riă
suplimentarăfa ădeăceleă4ăparticip riăobligatorii. 

 
    NOT : 
    1.ăSchemeleădeăintercomparareălaboratoareătrebuieăs ăfieănotificateădeăMinisterulăS n t ii. 
    2.ă Laă stabilireaă punctajuluiă seă iauă înă calculă particip rile din anul calendaristic anterior. O 

participareăseădefineşteăcaăunăsingurăraportădeăevaluareăpentruăfiecareămaterialădeăcontrol.Maiămulteărapoarteă
deăevaluareăpentruăacelaşiămaterialădeăcontrolăseăpuncteaz ădreptăoăsinguraăparticipare. 

    3. Actele doveditoareăpentruăparticipareaălaăschemeădeătestareăaăcompeten eiădeăcelăpu ină4ă oriăînă
anul 2014: pe format de hârtie - centralizatorăemisădeăorganizatoriiăschemelorădeătestareăaăcompeten eiăpentruă
to iăanali iiălaăcareălaboratorulăaăparticipatăînăanulăanterior, facturi emise de organizatorii schemelor de 
testareăaăcompeten eiăşiădoveziăaleăpl ilorăefectuateăşiăînăformatăelectronică- rapoartele de evaluare emise 
deăorganizatorulăschemeiădeătestareăaăcompeten ei,ăcareăs ăcon in ăindiciiăstatisticiăspecificiălaboratorului. 

    4.ăActeleădoveditoareăpentruăparticipareaădeăcelăpu ină4ăori/anălaăschemeădeătestareăaăcompeten eiăînă
anulă2015:ăcontracteăcuăorganizatoriiăschemelorădeătestareăaăcompeten eiăşiăanexeădinăcareăs ăreias ătipulă
analizelorăşiăfrecven aăcuăcareăvorăparticipaălaăschemeleădeătestareăaăcompeten ei. 

    Peăparcursulăderul riiăcontractuluiăobliga iaăparticip riiălaăschemeleădeătestareăaăcompeten eiădeăcelă
pu ină4ăori/anăr mâneăvalabil ăînăaceleaşiăcondi ii. 

    Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: 
    A.ăFondulăcuădestina iaădeăanalizeămedicaleădeălaborator,ăstabilităînăcondi iileăart.ă2ăalin.ă(1)ădină

anexaănr.ă18ălaăordinăseărepartizeaz ăpentruăfiecareăcriteriuăînăparte,ăastfel: 
    a) 50 % pentru criteriul de evaluare resurse; 
    b)ă50ă%ăpentruăcriteriulădeăcalitate,ădinăcareă50%ăpentruăsubcriteriulă"îndeplinireaăcerin elorăpentruă

calitateăşiăcompeten "ăşiă50%ăpentruăsubcriteriulă"participareălaăschemeleădeătestareăaăcompeten eiăpentruă
laboratoare de analize medicale"; 

    B. Pentruă fiecareă criteriu/subcriteriuă seă stabileşteă num rulă totală deă puncteă ob inută prină însumareaă
num ruluiădeăpuncteăob inutădeăfiecareăfurnizor. 

    C.ă Seă calculeaz ă valoareaă unuiă punctă pentruă fiecareă criteriu/subcriteriuă prină împ r ireaă sumeiă
rezultate ca urmareăaăaplic riiăprocentelorăprev zuteălaălit.ăAălaănum rulădeăpuncteăcorespunz torăfiec ruiă
criteriu/subcriteriu,ănum răstabilităconformălit.ăB. 

    D.ăValoareaăunuiăpunctăob inut ăpentruăfiecareădintreăcriteriile/subcriteriileăprev zuteălaălit.ăAăseă
înmul eşteăcuănum rulădeăpuncteăob inutădeăunăfurnizorăcorespunz torăfiec ruiăcriteriu/subcriteriu,ărezultândă
sumeleăaferenteăfiec ruiăcriteriu/subcriteriuăpentruăfiecareăfurnizor. 



    E.ă Valoareaă total ă contractat ă deă ună furnizoră cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă seă ob ineă prină
însumarea sumelor stabilite conform lit. D. 

    F. Repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, 
anatomieăpatologic ,ăseăstabileşteădeăc treăcomisiaăconstituit ăconformăart.ă72ăalin.ă(2) din anexa nr. 2 la 
Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadru 
careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă sociale de 
s n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    Pentruă furnizoriiă deă investiga iiă medicaleă paracliniceă - laboratoareă deă anatomieă patologic ă - 
criteriileăspecificeădeăselec ieăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 

 
 
    ANEXA 20 
 
 
                                   CRITERII 
     privindăselec iaăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăparacliniceă- 
       radiologieăşiăimagistic ămedical ,ărepartizareaăsumelorăşi 
        defalcareaănum ruluiădeăinvestiga iiămedicaleăparaclinice 
                    de radiologie-imagistic ămedical  
 
 
    CAP. I 
    Criteriiă deă selec ieă aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă paracliniceă - radiologieă şiă imagistic ă

medical  
 
    Pentruă aă intraă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă furnizoriiă trebuieă s ă

îndeplineasc ăcumulativăurm toareleăcriteriiădeăselec ie: 
    1.ăS ăfieăautoriza iăşiăevalua iăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare; 
    2.ă S ă fac ă dovadaă capacit iiă tehniceă deă aă efectuaă investiga iileă deă radiologieă şi/sauă imagistic ă

medical ădinăListaădeăinvestiga iiăparacliniceă- radiologieăşiăimagistic ămedical ăpentruăfiecareălaboratorădeă
radiologie-imagistic ămedical /punctădeălucruădinăstructuraăacestuiaăceăurmeaz ăaăfiăcuprinsăînăcontractulădeă
furnizare de servicii medicale paraclinice - radiologieăşiăimagistic ămedical ,ăastfel: 

    a.ă Laboratoră deă radiologieă şiă imagistic ă medical ă - investiga iiă conformeă cuă certificatulă deă
înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale; 

    b.ăEcografiaăgeneral ,ăca presta ieăindependent :ăecografieăgeneral ăefectuat ăînăcabineteămedicaleădeă
c treămediciădeăspecialit iăcliniceăşiămediciădeăfamilie; 

    c. Ecografia de vase - artere,ă vene,ă caă presta ieă independent :ă efectuat ă înă cabineteă medicaleă deă
c treă mediciă deă specialit iă clinice:ă cardiologie,ă pediatrie,ă medicin ă intern ,ă nefrologie,ă neurologie,ă
geriatrieăşiăgerontologie; 

    d.ăEcocardiografia,ăEcocardiografiaă+ăDoppler,ăEcocardiografiaă+ăDopplerăcolorăefectuateăcaăpresta ieă
independent ăînăcabineteămedicaleăde cardiologie,ăpediatrie,ămedicin ăintern ,ăgeriatrieăşiăgerontologie,ăşiă
neurologie; 

    f.ăEcocardiografiaătransesofagian ăcaăpresta ieăindependent :ăefectuat ăînăcabineteămedicaleădeăc treă
medici de specialitate cardiologie; 

    g. Ecografia transfontanelar ăefectuat ăcaăpresta ieăindependent ăînăcabineteămedicaleădeăpediatrie; 
    h.ăEcografiaădeăpelvisăşiădeăabdomenăefectuat ăcaăpresta ieăindependent ăînăcabineteămedicaleădeăc treă

mediciădeăspecialit iăclinice; 
    i.ăRadiografiaădentar ăcaăpresta ieăindependent ăînăcadrulăcabinetelorădeămedicin ădentar . 
    j.ă Ecografiaă obstetrical ă anomaliiă trimestrulă IIă efectuat ă caă presta ieă independent ă înă cabineteă

medicaleă deă c treă mediciiă deă specialitateă obstetric -ginecologie cu supraspecializare în medicina materno-
fetal ; 

    k.ăEcografiaăobstetrical ăanomaliiătrimestrulăIăcuăTNăefectuat ăcaăpresta ieăindependent ăînăcabineteă
medicaleă deă c treă mediciiă deă specialitateă obstetric -ginecologie cu supraspecializare în medicina materno-
fetal ; 

    l. Ecografia transvaginal /transrectal ă efectuat ă caă presta ieă independent ă înă cabineteă medicaleă deă
c treă mediciiă deă specialitateă obstetric -ginecologieă şiă numaiă pentruă afec iuniă ginecologice,ă respectivă
specialitateaăurologieăşiănumaiăpentruăafec iuniăurologiceă- prostat ăşiăvezic ăurinar ; 

    m.ăEcografieădeăorgan/deăp r iămoi/deăarticula ie,ăcaăpresta ieăindependent ăînăcabineteămedicaleădeă
c treămediciădeăspecialit iăclinice:ădiabet,ănutri ieăşiăboliămetabolice,ăendocrinologie,ăurologie,ămedicin ă
intern ,ă geriatrieă şiă gerontologie,ă obstetric -ginecologie,ă boliă infec ioase,ă ortopedieă şiă traumatologie,ă
ortopedieăpediatric ,ăreabilitareămedical ăşiăreumatologie; 

    n)ă Senologiaă imagistic ă caă presta ieă independent ă înă cabineteă medicaleă deă c treă mediciă dină
specialit ileăclinice:ăobstetric -ginecologie,ăendocrinologieăşiăoncologie; 

    o)ă Ecografiaă ganglionar ă caă presta ieă independent ă înă cabineteă medicaleă deă c treă mediciă deă
specialit iă cliniceă deă oncologie,ă hematologie,ă chirurgieă general ,ă chirurgieă oral ă şiă maxilofacial ,ă
endocrinologie,ăpediatrieăşiămedicin ăintern . 

    NOT :ă Furnizorulă vaă prezentaă fişaă tehnic ă eliberat ă deă produc tor,ă pentruă fiecareă aparată careă esteă
luată înă calculă laă criteriulă deă capacitateă tehnic ă pentruă caracteristicileă specificeă aparatelor;ă mediciiă
trebuieă s ă aib ă competen e/supraspecializ ri/atestateă deă studiiă complementareă deă ecografieă corespunz toră
specialit ii,ădup ăcaz. 



    3.ă S ă fac ă dovadaă c ă peă toat ă durataă programuluiă deă lucruă solicitată aă fiă contractată cuă casaă deă
asigur riă deă s n tate,ă careă nuă poateă fiă maiă mic ă deă 6ă oreă peă zi,ă pentruă fiecareă laboratoră deă radiologie-
imagistic ă medical /punctă deă lucruă dină structur ,ă îşiă desf şoar ă activitateaă medic/mediciă deă specialitateă
radiologie-imagistic ă medical ,ă într-oă form ă legal ă deă exercitareă aă profesiei,ă careă s ă acopereă oă norm ă
întreag ă(6ăore). 

    4.ăS ăfac ădovadaăîndepliniriiăcriteriuluiădeăcalitateăprinăcertificareăînăconformitateăcuăstandardulă
SR EN ISO 9001/2008 sau un alt standard adoptat în România, pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce 
urmeaz ăaăfiăcuprinseăînăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiăradiologie-imagistic ămedical ăpeătoat ădurataădeă
valabilitateăaăcontractuluiăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate.ăPrevedereaănuăseăaplic ăfurnizoriloră
care au încheiat contracte cu caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă furnizareă deă serviciiă medicaleă înă
asisten aă medical ă primar ,ă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă pentruă specialit ileă
cliniceă şiă deă serviciiă deă medicin ă dentar ,ă pentruă careă caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă acteă
adi ionaleăpentruăfurnizareădeăserviciiămedicaleăparacliniceălaăcontracteleădeăfurnizareădeăserviciiămedicale. 

 
    CAP. II 
    Criteriiăprivindărepartizareaăsumelorăşiădefalcareaănum ruluiădeăinvestiga iiăparacliniceă- radiologie 

şiăimagistic ămedical ,ăstabilităpeătotalăjude  
 
    1.ăNum rulădeăinvestiga iiădeăradiologie-imagistic ămedical ăseăstabileşteălaănivelulăfiec ruiăjude ă

deăcomisiaăînfiin at ăconformăart.ă72ăalin.ă(2)ădinăanexaănr.ă2ălaăHot rârea Guvernului nr. 400/2014 pentru 
aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă
asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015, cu 
modific rileăşi complet rileăulterioare. 

    2.ăLaăstabilireaănum ruluiădeăinvestiga iiămedicaleăparacliniceădeăradiologie-imagistic ămedical ăşiăaă
sumeloră ceă seă contracteaz ă cuă furnizoriiă deă investiga iiă medicaleă paracliniceă deă radiologie-imagistic ă
medical ăseăauăînăvedereăurm toareleăcriterii: 

*T* 
    1. criteriul de evaluare a resurselor            90% 
    2. criteriul de disponibilitate                  10% 
*ST* 
 
    1. Criteriul de evaluare a resurselor 
    Ponderea acestui criteriu este de 90%. 
    Ca urmare a aplic riiă metodologieiă deă stabilireă aă punctajului,ă fiecareă furnizoră deă investiga iiă

medicale paraclinice de radiologie-imagistic ămedical ăob ineăunăpunctajăcorespunz torăacestuiăcriteriu. 
    Metodologia de stabilire a punctajului: 
    A.ăEvaluareaăcapacit ii resurselor tehnice 
    a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologieăşiăimagistic ămedical ăsuntăobliga iăs ă

fac ădovadaăde ineriiălegaleăaăaparaturiiăprinădocumenteăconformeăşiăînătermenădeăvalabilitate. 
    b)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăsuntăobligateăs ăverificeădac ăseriaăşiănum rulăaparatuluiăexistentă

înăcadrulălaboratoruluiăsuntăconformeăcuăseriaăşiănum rulăaparatuluiăînscriseăînăcuprinsulădocumentelorăcareă
atest ăexisten aăşiăde inereaălegal ăaăacestora.ăPentruăaparateleădeăradiologie,ăseriaăşiănum rulăaparatuluiă
suntăceleădinăautoriza iaăemis ădeăCNCAN. 

    c)ă Furnizoriiă suntă obliga iă s ă prezinteă toateă fişeleă tehniceă corespunz toareă aparateloră de inuteă şiă
pentruăcareăîncheieăcontractădeăfurnizareădeăserviciiăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    d)ăNuăsuntăluateăînăcalculăaparateleăcareănuăauăînscriseăpeăeleăseriaăşiănum rul,ăşiăniciăaparateleă
pentruă careă furnizoriiă nuă potă prezentaă fişeleă tehniceă conformeă şiă niciă celeă careă nuă auă declara iiă deă
conformitate CE pentru tipul aparatului. 

    e)ăDac ădoiăsauămaiămul iăfurnizoriăprezint ăaparateăînregistrateăcuăaceeaşiăserieăşiănum răînainteă
sauăînăperioadaădeăcontractare,ăacesteaăsuntăexcluseădefinitivăşiănuăseămaiăiauăînăcalculălaăniciăunulădintreă
furnizori. 

    Facă excep ieă furnizoriiă de servicii medicale paraclinice - radiologieă şiă imagistic ă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaăutilizândăacelaşiăspa iuăşiăaceleaşiăechipamenteăspecificeăde inuteăşi/sauăutilizateăînă
comunăînăcondi iileălegii,ăcuăprezentareaădocumentelorăjustificativeăprev zute de actele normative în vigoare 
şiă numaiă înă condi iileă înă careă personalulă medicală deă specialitateă ală fiec ruiă furnizoră îşiă desf şoar ă
activitateaăcuărespectareaădispozi iilorăHot râriiăGuvernuluiănr.ă400/2014 şiăaleăprezentuluiăordinăşiăîntr-un 
programădeălucruădistinct.ăÎnăaceast ăsitua ie,ăpentruăfiecareăfurnizor,ăechipamenteleăde inute/utilizateăînă
comună seă puncteaz ă propor ional,ă func ieă deă programulă înă careă esteă utilizată aparatul,ă f r ă aă seă dep şiă
punctajul pentru tipul respectiv de aparat. 

    g)ăFurnizoriiăvorăprezentaăcontractădeăserviceăcareăs ăinclud ăverific rileăperiodiceăconformănormeloră
produc toruluiăaparatului,ăîncheiatăcuăunăfurnizorăavizatăatâtădeăMinisterulăS n t iiăconformăprevederiloră
legale în vigoare, câtă şiă deă produc tor,ă pentruă aparateleă ieşiteă dină perioadaă deă garan ieă şiă valabilă peă
perioadaădeăderulareăaăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale.ăPentruăaparateleăcareăiesădinăgaran ieă
peă parcursulă derul riiă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă furnizoriiă suntă obliga iă s ă prezinteă
contractulădeăserviceăanteriorăexpir riiăperioadeiădeăgaran ie. 

    h)ăFurnizoriiăauăobliga iaăs ăprezinteălaăcontractare,ărespectivăpeăparcursulăderul riiăcontractuluiă
de furnizare de servicii medicale: avizul deă utilizareă şi/sauă buletinulă deă verificareă periodic ă careă s ă
certificeăc ăsofturileăsuntăactualizateăconformănormelorăproduc torului,ăemiseăconformăprevederilorălegaleăînă
vigoare,ă pentruă aparaturaă dină dotare.ă Aceast ă prevedereă reprezint ă condi ieă deă eligibilitate pentru 
aparatul/aparatele respective, în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos, respectiv a 
men ineriiăsumelorărezultateădinăaplicareaăacestuia. 



    Seăacord ăpunctajăpentruăfiecareăaparatăde inut.ăAparateleămaiăvechiădeă 9ăaniăcalcula iădeă laădataă
fabric riiănuăseăpuncteaz . 

    Punctajulăpentruăfiecareăaparatăseăacord ădup ăcumăurmeaz : 
    a) 1. radiologie (scopie) - seăacord ă15ăpuncteăpentruăfiecareădispozitivămedical; 
    2.ăradiologieă(grafie)ăseăacord ă25ăpuncteăpentru fiecare dispozitiv medical; 
    b) post independent de radiografie - seăacord ă25ăpuncteăpentruăfiecareădispozitivămedical; 
    c)ăradiografieădentar ă- seăacord ă15ăpuncteăpentruăfiecareădispozitivămedical; 
    d) aparate de radiologie mobile - se acord ă15ăpuncteăpentruăfiecareădispozitivămedical. 
    Pentruăechipamenteleădeăradiologie,ădup ăcaz,ălaăpunctajulăob inutăseăadaug : 
*T* 
    - tipulădeăachizi ie 
      - par ialădigitalizată(pl ciăfosforice)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte; 
      - direct digital                                               30 puncte; 
    - op iuni: 
      - stepping periferic                                            5 puncte; 
      - cuantificarea stenozelor                                      5 puncte; 
      - optimizareaădensit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăpuncte; 
      - trendelenburg                                                 3 puncte; 
      - afişareăcolimatoriăf r ăradia ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăpuncte; 
      - stand vertical                                                3 puncte; 
      - tomografieăplan ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct; 
      - 2 Bucky                                                       1 punct. 
*ST* 
 
    e) mamografie - seăacord ă15ăpuncteăpentru fiecare dispozitiv medical. 
    Dup ăcaz,ălaăpunctajulăob inutăseăadaug : 
*T* 
    - tipulădeăachizi ie: 
    - par ialădigitalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte; 
    - digital                                                        30 puncte; 
    - dimensiunea câmpului de expunere:                              1 punct; 
    - existen aădeăcaseteădedicateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct; 
    - facilitate de stereotaxie                                      10 puncte. 
*ST* 
 
    f) ecografia - seăacord ă15ăpuncteăpentruăfiecareădispozitivămedical. 
    Dup ăcaz,ălaăpunctajulăob inutăseăadaug : 
*T* 
    - modădeălucruăalăunit iiădeăbaz : 
      - B (sau 2D):                                                  1 punct; 
      - M:                                                           1 punct; 
      - Doppler color:                                               2 puncte; 
      - Doppler color power sau angio Doppler:                       1 punct; 
      - Doppler pulsat:                                              1 punct; 
      - triplex:                                                    0.5 puncte; 
      - achizi ieăimagineăpanoramic :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct; 
      - achizi ieăimagineăpanoramic ăcuăDopplerăcolor:ăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct; 
      - achizi ieăimagineăcuăarmoniciăsuperioare:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct. 
    - caracteristici tehnice sistem: 
      - monitor alb-negru/color -                                    1 punct; 
      - modalit iădeăsalvareăaăimaginiloră(DICOMăsauăcompatibileăăăă1ăpunct; 
      PC)ăpentruăfiecareăop iuneăseăadaug  
    - aplica iiăsoftwareăincluseă(abdomen, p r iămoi,ăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct; 
      obstetric -ginecologie) 
    - stocare imagini DICOM (CD, DVD, stick USB, hard disk)          2 puncte; 
    - printer alb-negru/color                                        1 punct; 
*ST* 
 
    Not :ăseăiaăînăcalculă1 aparatăpeămedicăînăvedereăacord riiăpunctajului. 
    g) computer tomografie - seăacord ă60ădeăpuncteăpentruăfiecareăcomputerătomografăspiral 
    - seăacord ă15ăpuncteăpentruăfiecareăcomputerătomografăsecven ial 
*T* 
    Dup ăcaz,ălaăpunctajulăob inutăseăadaug : 
    - num rulădeăsec iuniăconcomitente: 
      - 2 - 8ăsec iuniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă25ăpuncte; 
      - 16 - 32ăsec iuniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă40ăpuncte; 
      - pesteă32ăsec iuniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                   70 puncte; 
    - timpădeăachizi ieăaăimaginii: 
      - 0,5 - 1ăsecund :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăpuncte; 
      sau 
      - < 0,5 secunde:                                               20 puncte; 



    - aplica iiăsoftware*) instalate pe computerul tomograf: 
      - 3D:                                                          2 puncte; 
      - Circula ieă- 64 slice                                        2 puncte; 
      - evaluare nodul pulmonar - 16 slice                           2 puncte; 
      - perfuzie - 64 slice                                          2 puncte; 
      - colonoscopie - 64 slice                                      2 puncte; 
      - angiografieăcuăsubstrac ieădeăosă- 16 slice                  2 puncte; 
      - dental - 2 slice                                             2 puncte 
      - softwareăpentruămonitorizareaănivelurilorădeădoz  
      deăreferin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăpuncte 
      - softwareăpentruăjustificareaăşi optimizarea 
      dozelor de iradiere                                            10 puncte 
 
────────── 
    *)ăseăpuncteaz ădac ăînădocumenta iaădeăde inereăşiădeăpunereăînăfunc iune 
exist ădovadaădocumentat ăaăaplica iilorămen ionateăinstalateăpeăechipament 
────────── 
 
    - accesorii - printer - digital                                  5 puncte; 
    - analog                                                         1 punct; 
    - injector automat                                               15 puncte; 
    - sta ieădeăpostăprocesareăşiăsoftwareăaferent*):ăăăăăăăăăăăăăăăă20ăpuncte; 
────────── 
    *)ăseăvaăpunctaădac ăînădocumenta iaădeăpunereăînăfunc iuneăexist ădovada 
de ineriiăşiăinstal riiăechipamentului 
────────── 
*ST* 
 
    h)ăimagistic ăprinărezonan ămagnetic ă- seăacord ă100ădeăpuncteăpentruăfiecareădispozitivămedical,ăcuă

câmpămagneticădeă1ăTăşiăpesteă1ăT. 
    - seăacord ă30ădeăpuncteăpentruăaparateleădeărezonan ămagnetic ăcuăcâmpămagneticăsubă1ăT; 
    Punctajulăseăacord ăpentruăaparateleăRMNăînăvedereaăefectu riiăinvestiga iilorălaănivelulăurm toareloră

segmente:ăcap,ăcoloan ăvertebral ,ăgât,ăsistemămusculo-scheletal - extremit i; 
 
*T* 
    Dup ăcaz,ălaăpunctajulăob inutăseăadaug : 
    - pentruăfiecareătipădeăanten ăinstalat *)ăseăadaug :ăăăăăăăăăăăă20 puncte; 
────────── 
    *)ăseăpuncteaz ădac ăînădocumenta iaădeăde inereăşiădeăpunereăînăfunc iune 
exist ădovadaădocumentat ăaăechipamentelor 
────────── 
 
    3.ăAplica iiăsoftware*)ăinstalateăpeăRMN 
    - Post-procesare 3D - prelucrareaăachizi iilorăînă3D:            10 puncte 
    - Tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe     10 puncte 
    cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor 
    - Perfuzie - cuantificareaăpermeabilit iiătumoraleăînăfunc ieăăă10ăpuncte 
    de modelul farmacocineticăalăsubstan eiădeăcontrastăpentru 
    patologiaăcerebral ăşiăaăprostatei: 
    - Perfuzieăf r ăsubstan ădeăcontrastă- permite vizualizarea     10 puncte 
    neinvaziv ăaăperfuzieiăteritoriilorăcerebraleăcorespunz toare 
    arterelor cerebrale individuale: 
    - Soft cardiac - evaluareaăviabilit ii,ăperfuzieiăşi 
    dinamicii cordului                                               10 puncte 
    - Soft de scanare corp în totalitate - scanarea întregului 
    corp într-un timp foarte scurt:                                  10 puncte 
    - Angiografie de corp în totalitate - permite vizualizarea       10 puncte 
    sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic 
    pân ălaădegeteleădeălaăpicioare: 
    - Spectroscopie                                                  10 puncte 
 
────────── 
    *)ăseăpuncteaz ădac ăînădocumenta iaădeăde inereăşiădeăpunereăînăfunc iune 
exist ădovadaădocumentat ăaăaplica iilorăinstalateăpeăechipamente 
────────── 
 
    4. Accesorii 
    - Printer - digital:                                             5 puncte; 
              - analog:                                              1 punct; 
    - Injector automat:                                              15 puncte; 
    - Sta ieădeăpostăprocesareăşiăsoftwareăaferent*)ăăăă             20 puncte. 



    (altaădecâtăsta iaădeăvizualizare) 
 
────────── 
    *)ăseăvaăpunctaădac ăînădocumenta iaădeăde inereăşiădeăpunereăînăfunc iune 
exist ădovadaăechipamentului 
────────── 
*ST* 
 
    i)ămedicin ănuclear ă(GammaăCamera)ă- seăacord ă70ăde puncte pentru fiecare dispozitiv medical 
    Dup ăcaz,ălaăpunctajulăob inutăseăadaug : 
*T* 
    - cuăoăcamer ădeăcitireăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăpuncte; 
    - injector automat                                               15 puncte; 
    - cuădou ăcamereădeăcitireăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte; 
    - Hot lab:                                                       15 puncte. 
*ST* 
 
    j)ăosteodensitometrieăsegmentar ă(DXA)ă- seăacord ă15ăpuncteăpentruăfiecareădispozitivămedical 
    k)ăaccesoriiăpentruăprelucrarea,ătransmisiaăşiăstocareaăimaginilor: 
*T* 
    - camer ăobscur ăumed ămanual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăpunct; 
    - developator automat umed                                        3 puncte; 
    - developator umed day light                                      5 puncte; 
    - cititorădeăpl ciăfosforiceă(CR)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte; 
    - developareăautomat ăuscat :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăpuncte; 
    - arhiv ăfilmeăradiografice                                       5 puncte; 
    - arhiv ăCDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte; 
    - arhiv ădeămareăcapacitateă(PACS)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă50ăpuncte; 
    - digitizer pentru medii transparente (filme)                     5 puncte. 
*ST* 
 
    NOTAă 1:ă Înă vedereaă acord riiă punctajuluiă pentruă fiecareă dispozitivă medicală de inută înă punctulă deă

lucru,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăparacliniceăvorăprezentaăanexaălaăcontractulădeăachizi ie,ăanex ăcareă
descrie şiăconfirm ăconfigura iaătehnic ăaărespectivuluiădispozitiv. 

    NOTAă2:ăSeăpuncteaz ădoarăechipamenteleăutilizateăpentruăserviciileăceăseăcontracteaz ăcuăcaseleădeă
asigur riădeăs n tate. 

    NOTA 3: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistic ămedical ăcareăparticip ăcuămaiămulteă
laboratoare/puncteă deă lucru,ă punctajulă seă acord ă pentruă fiecareă aparat/echipamentă aflată într-un 
laborator/punctădeălucruăpentruăcareăseăîncheieăcontractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

 
    B. Evaluarea resurselor umane 
*T* 
    Pentruăfiecareăcategorieădeăpersonalăseăacord ăurm torulăpunctaj: 
    - medici: 
      - medicăspecialistăradiologieăşiăimagistic ămedical :ăăăăăăăăăăă30ăpuncte; 
      - medicăprimarăradiologieăşiăimagistic ămedical :ăăăăăăăăăăăăăăă40ăpuncte; 
      - medicăspecialistămedicin ănuclear :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte; 
      - medicăprimarămedicin ănuclear :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă40ăpuncte; 
      - medic specialist anestezist                                   30 puncte; 
      - medic specialistămedicinaădeăurgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăpuncte; 
      - medic primar anestezist                                       40 puncte; 
      - medicăprimarămedicinaădeăurgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă40ăpuncte; 
      - medicăcuăcompeten /supraspecializare/atestat de studii       10 puncte; 
        complementareăEcoăob inut ăînăultimiiă5ăani 
      - medicăcuăcompeten /supraspecializare/atestatădeăstudiiăăăăăăă15ăpuncte; 
        complementare Eco de mai mult de 5 ani: (punctajul se 
        acord ăpentruămediciiădinăspecialit ileăcliniceăşi 
        mediciiădeăfamilieăcareăefectueaz ăserviciiămedicale 
        paraclinice - ecografiiăînăbazaăactelorăadi ionale 
        încheiate la contractele de furnizare de servicii 
        medicale clinice, respectiv la contractele de furnizare 
        deăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăprimar ) 
      - medic de familie -(punctajulăseăacord ăpentruămediciiăde 
        familieăcareăefectueaz ăserviciiămedicaleăparacliniceă- 
        EKGăşi/sauăspirometrie înăbazaăactelorăadi ionale 
        încheiate la contractele de furnizare de servicii 
        medicaleăînăasisten aămedical ăprimar )*)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăpuncte 
      - medic dentist                                                13 puncte; 
      - medic dentist specialist                                     15 puncte; 
      - medic dentist primar                                         20 puncte; 
        (punctajulăseăacord ăpentruămediciiădentiştiăcare 



        efectueaz ăradiografiiădentareăretroalveolareăşi 
        panoramiceăînăbazaăactelorăadi ionaleăîncheiateăla 
        contractele de furnizare de servicii medicale de 
        medicin ădentar ) 
      - medicăspecialistăexplor riăfunc ionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăpuncte; 
      - medic primar explor riăfunc ionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă20ăpuncte; 
 
    - operatori: 
      - absolventăcolegiuăimagistic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă11ăpuncte; 
      - asistentămedicalăimagistic ămedical :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă9ăpuncte; 
      - bioinginer:                                                  13 puncte; 
      - fizician:                                                    13 puncte; 
 
    - asisten iămedicali: 
      - de radiologie cu studii superioare                           10 puncte; 
      - de radiologieăf r ăstudiiăsuperioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă8ăpuncte; 
      - asisten iăgeneraliştiăpentruăEcoă+ăATIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă7ăpuncte; 
      - personal auxiliar - tehnicianăaparatur ămedical ăăăăăăăăăăăăăă9ăpuncte. 
*ST* 
 
    NOT :ă Punctajulă seă acord ă pentruă fiecareă personală medico-sanitară careă îşiă desf şoar ă activitateaă laă

furnizor într-oă form ă legal ,ă cuă norm ă întreag ,ă iară pentruă frac iuniă deă norm ă seă acord ă punctajă directă
propor ionalăcuăfrac iuneaădeănorm ălucrat . 

────────── 
    *)ăDac ăacelaşiămedicădeăfamilieăîncheieăactăadi ionalăatâtăpentruăecografieăcâtăşiăpentruăEKGăşiă/sauă

spirometrie punctajul acordat este 20 puncte 
────────── 
 
    C. Logistica: 
    a)ădistribu iaărezultatelorăinvestiga iilorălaămediculăcareăaărecomandatăinvestiga ia: 
*T* 
    - re eaădeătransmisieăimaginiăinterneă(RIS)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă8ăpuncte; 
    - transmisieădeăimaginiăînăperimetrulălimitrofăşiălaădistan ăăăăă10ăpuncte; 
      (PACS) 
*ST* 
 
    b)ăsoftwareădedicatăactivit iiădeălaboratorăcareăs ăcon in ăînregistrareaăşiăeviden aăbiletelorădeă

trimitereă(serieăşiănum răbilet,ăCNP-ul/codulăunicădeăasigurareăalăpacientului,ăcodulădeăparaf ăşiănum rulădeă
contractăalămediculuiăcareăaărecomandat,ătipulăşiănum rulăinvestiga iilorărecomandate),ăeliberareaăbuletineloră
deăanaliz ăşiăarhivareaădatelorădeălaborator,ăprecumăşiăraportareaăactivit iiădesf şurateăînăconformitateăcuă
formatulăsolicitatădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateă(seăprezint ăspecifica iileătehniceăaleăaplica iei,ăcareă
seăverific ălaăsediulăfurnizorului): 

*T* 
    - opera ională- instalatăşiăcuăaparateăconectateăpentru 
    transmitere de date                                             - 10 puncte; 
*ST* 
 
    c) website - careăs ăcon in ăminimumăurm toareleăinforma ii: 
*T* 
    c1 - datele de contact - adresa, telefon, fax, mail, pentru        2 puncte/ 
    laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de           punct de 
    func ionare,ăcertific ri/acredit riăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăălucru. 
    c2 - chestionarădeăsatisfac ieăaăpacien iloră(cuăobliga iaăăăăăăăăă5ăpuncte. 
    actualiz riiăsemestrialeăaărezultatelorăşiăafişareaăpe 
    site-ul furnizorului) 
*ST* 
 
    d) teleradiologie: 
*T* 
    - serverăînăcentrulădeăachizi ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăpuncte 
    - server în centrul de citire                                      10 puncte 
    - linie VPN                                                        10 puncte 
*ST* 
 
    Punctajulăseăacord ăoăsingur ădat ăindiferentădac ăfurnizorulăofer ăserviciiădeăteleradiologieăCTăsauă

RMNăsauăşiăCTăşiăRMN. 
    Pentruăfurnizoriiădeăinvestiga iiăparacliniceădeăradiologie-imagistic ămedical ăcareăparticip ăcuămaiă

multeăpuncteădeălucruălaăcontractareăcuăoăcas ădeăasigur riădeăs n tate,ăpunctajulăpentruălit.ăa)ăşiăc.2ăseă
acord ă oă singur ă dat ă pentruă laboratorul/punctulă deă lucruă pentruă careă opteaz ă furnizorulă deă serviciiă deă
laborator. 



    Punctajulă ob inută deă fiecareă furnizoră prină aplicareaă acestuiă criteriuă seă afişeaz ă peă paginaă webă aă
caseiădeăasigur riădeăs n tate. 

 
    2. Criteriul de disponibilitate 
    Ponderea acestui criteriu este de 10%. 
    Punctajulăseăacord ăastfel: 
*T* 
    - pentruăfurnizoriiăcareăasigur ăunăprogramădeă12ăoreăzilnic,ăăăă30ăpuncte 
    deăluniăpân ăvineri,ăseăacord  
    - pentruăfurnizoriiăcareăasigur ăunăprogramădeă12ăoreăzilnic,    60 puncte 
    inclusivăsâmb t ,ăduminic ăşiăs rb toriălegaleăseăacord  
*ST* 
 
    Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistic ămedical ăcareăparticip ăcuămaiămulteă

laboratoare/puncteădeălucruălaăcontractare,ăpunctajulăseăacord ăpentru fiecare laborator/punct de lucru. 
    Punctajulă ob inută deă fiecareă furnizoră prină aplicareaă acestuiă criteriuă seă afişeaz ă peă paginaă webă aă

caseiădeăasigur riădeăs n tate. 
    Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: 
    A.ă Fondulă cuă destina ieă de investiga iiă medicaleă paracliniceă deă radiologie-imagistic ă medical ă seă

repartizeaz ăpentruăfiecareăcriteriuăînăparte,ăastfel: 
    a) 90% pentru criteriul de evaluare; 
    b) 10% criteriul de disponibilitate. 
    B.ăPentruăfiecareăcriteriuăseăstabileşteănum rulătotalădeăpuncteăob inutăprinăînsumareaănum ruluiădeă

puncteăob inutădeăfiecareăfurnizorălaăceleădou ăcriterii. 
    C.ăSeăcalculeaz ăvaloareaăunuiăpunctăpentruăfiecareăcriteriuăprinăîmp r ireaăsumeiărezultateăcaăurmareă

aăaplic riiăprocentelorăprev zute laălit.ăAălaănum rulătotalădeăpuncteăcorespunz torăfiec ruiăcriteriu,ănum ră
stabilit conform lit. B. 

    D.ă Valoareaă unuiă punctă ob inut ă pentruă fiecareă dintreă celeă 2ă criteriiă seă înmul eşteă cuă num rulă deă
puncteă ob inută deă ună furnizoră pentruă fiecareă criteriu,ă rezultândă sumeă aferenteă fiec ruiă criteriuă pentruă
fiecare furnizor. 

    E.ă Valoareaă total ă contractat ă deă ună furnizoră cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă seă ob ineă prină
însumareaăcelorădou ăsumeăstabiliteăconformălit.ăD. 

    F. Repartizarea fondului alocat pentruăserviciiăparacliniceăpeătipuri,ăinvestiga iiădeăradiologieăşiă
imagistic ă şiă explor riă func ionale,ă seă stabileşteă c treă comisiaă constituit ă conformă art.ă 72ă alin.ă (2)ă dină
anexa nr. 2 la Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă
Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    Pentruă furnizoriiă deă explor riă func ionaleă - criteriileă specificeă deă selec ieă seă aplic ă înă modă
corespunz toră(numaiăinvestiga iile,ăaparateleăşiăpersonalulăspecific). 

    G.ăÎnăsitua iaăînăcareăniciunulădintreăfurnizoriănuăîndeplineşteăcriteriulădeădisponibilitate, suma 
corespunz toareăaplic riiăprevederilorălit.ăAălit.ăb)ăseărepartizeaz ălaăcriteriulăprev zutălaălit.ăAălit.ăa). 

 
 
    ANEXA 21 
    - model - 
 
                              CONTRACT DE FURNIZARE 
         deăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ădeăspecialitate 
             dinăambulatoriuăpentruăspecialit ileăparaclinice 
 
 
    I.ăP r ileăcontractante 
    Casaă deă asigur riă deă s n tateă .......................,ă cuă sediulă înă municipiul/oraşulă

.................., str. ................ nr. ...,ă jude ul/sectorulă ................,ă telefon/faxă

....................,ăreprezentat ăprinăpreşedinteă- director general ......................., 
    şi 
    Laboratorulădeăinvestiga iiămedicaleăparacliniceăorganizatăconformăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă124/1998, 

privindăorganizareaăşiăfunc ionareaăcabinetelorămedicaleăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 
629/2001,ărepublicat : 

    - laboratorul individual .................,......................., str. ........................ nr. 
....,ă bl.ă ....,ă sc.ă ....,ă et.ă ...,ă ap.ă ....,ă jude ul/sectorulă ...............,ă telefonă fix/mobilă
..............ă avândă sediulă înă municipiul/oraşulă ..............ă adres ă deă e-mail .......... fax ........... 
reprezentat prin medicul titular ............................; 

    - laboratorulă asociată sauă grupată ......................,ă avândă sediulă înă municipiul/oraşulă
.............,ă str.ă ..............ă nr.ă ....,ă bl.ă ....,ă sc.ă ....,ă et.ă ....,ă ap.ă ....,ă jude ul/sectorul 
..............,ătelefonăfix/mobilă................ăadres ădeăe-mail ............ fax ............ reprezentat 
prin medicul delegat ................; 

    - societateaă civil ă medical ă .....................ă avândă sediulă înă municipiul/oraşulă
.................,ăstr.ă................ănr.ă....,ăbl.ă....,ăsc.ă....,ăet.ă....,ăap.ă....,ăjude ul/sectorulă
.....................,ătelefonăfix/mobilă................ăadres ădeăe-mail ........... fax ................... 
reprezentat ăprinăadministratorulă.........................; 



    Unitatea medico-sanitar ăcuăpersonalitateăjuridic ăînfiin at ăpotrivităprevederilorăLegiiăsociet iloră
nr. 31/1990,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă.......................ăavândăsediulăîn 
municipiul/oraşulă ..................,ă str.ă .............ă nr.ă ....,ă bl.ă ....,ă sc.ă ....,ă et.ă ....,ă ap.ă ....,ă
jude ul/sectorulă...........,ătelefonăfix/mobilă................ăadres ădeăe-mail ............. fax ......... 
reprezentat ăprină......................; 

    Unitateaă sanitar ă ambulatorieă deă specialitateă apar inândă ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaă
sanitar ă proprieă .....................,ă avândă sediulă înă municipiul/oraşulă ................,ă str.ă
................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ă ap.ă ....,ă jude ul/sectorulă ..........,ă telefonă
fix/mobilă ................ă adres ă deă emailă ..........ă faxă ...........ă reprezentat ă prină
.......................; 

    LaboratorulădinăCentrulădeăs n tateămultifunc ională- unitateăf r ăpersonalitateăjuridic  şi 
Laboratoareă dină structuraă spitaluluiă ...........................,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 iiă judec toreştiă ........................ă avândă sediulă înă municipiul/oraşulă ...............,ă str.ă
.................ă nr.ă ....,ă bl.ă ....,ă sc.ă ....,ă et.ă ....,ă ap.ă ...,ă jude ul/sectorulă ...................,ă
telefonă fix/mobilă ..............ă adres ă deă e-mail ............ fax ............... reprezentat prin 
.......................,ăînăcalitateădeăreprezentantălegalăalăunit iiăsanitareădinăcareăfaceăparte; 

    Centrulă deă diagnostică şiă tratament/Centrulă medical/Centrulă deă s n tateă multifunc ională - unit iă
medicaleăcuăpersonalitateăjuridic ă......................,ăavândăsediulăînămunicipiul/oraşulă...............,ă
str.ă ................ă nr.ă ....,ă bl.ă ....,ă sc.ă ....,ă et.ă ....,ă ap.ă ....,ă jude ul/sectorulă ................,ă
telefonă fix/mobilă ..............ă adres ă deă e-mail ............. fax ................. reprezentat prin 
................................; 

 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectulăprezentuluiăcontractăîlăconstituieăfurnizareaăserviciilorămedicaleăînăasisten aămedical ădeă

specialitateă dină ambulatoriuă pentruă specialit ileă paraclinice, conform Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 
pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă
acord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015, 
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    III. Serviciile medicale de specialitate furnizate 
    ART. 2 
    Furnizorulă dină asisten aă medical ă deă specialitateă dină ambulatoriuă pentruă specialit ile paraclinice 

presteaz ăasigura ilorăserviciileămedicaleăcuprinseăînăpachetulădeăserviciiădeăbaz ,ăprev zutăînăanexaănr.ă17ă
laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,înăurm toareleăspecialit i: 

    a) ....................................................................; 
    b) ....................................................................; 
    c) ....................................................................; 
    ...................................................................... . 
    ART. 3 
    Furnizarea serviciilorămedicaleădinăambulatoriulădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăparacliniceăseă

faceădeăc treăurm toriiămedici: 
    a) Medic 
    Nume: ......................... Prenume: ............................. 
    Specialitatea: ....................................................... 
    Cod numeric personal: ................................................ 
    Codulădeăparaf ăalămedicului:ă........................................ 
    Program zilnic de activitate ......................................... 
    b) Medic 
    Nume: ......................... Prenume: ............................. 
    Specialitatea: ....................................................... 
    Cod numeric personal: ................................................ 
    Codulădeăparaf ăal medicului: ........................................ 
    Program zilnic de activitate ......................................... 
    c) ................................................................... 
    ...................................................................... 
 
    IV. Durata contractului 
    ART. 4 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăpân ălaă31ădecembrieă2015. 
    ART. 5 
    Durataăprezentuluiăcontractăseăpoateăprelungiăprinăacordulăp r ilorăpeătoat ădurataădeăaplicabilitateă

a H.G. nr. 400/2014, cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    A.ăObliga iileăcaseiădeăasigur riădeăs n tate 



    ART. 6 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă autoriza iă şiă evalua iă şiă s ă fac ă

publiceăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebă
şiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ălistaănominal ăaăacestora,ăcuprinzândădenumireaăşiăvaloarea de 
contractăaăfiec ruia,ăinclusivăpunctajeleăaferenteătuturorăcriteriilorăpeăbazaăc roraăs-a stabilit valoarea de 
contract,ăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ălist ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute,ăînătermenădeămaximumă5ă
zileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconformălegii; 

    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicale,ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă
facturiiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînă
formatul solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă
contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validateă conformă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă..............ăpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînălimitaăvaloriiădeăcontract;ă
pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ,ă raportareaă în vedereaă decont riiă seă faceă numaiă înă
format electronic; 

    c)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăparacliniceăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăaă
serviciiloră medicaleă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă
eventualeleămodific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeă
paginaă webă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate;ă s ă informezeă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă cuă privireă laă
documentele comunitare în 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 webă aă caseloră deă asigur riă deă
s n tate. 

    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileă
deă acordareă aă serviciiloră medicaleă paracliniceă şiă cuă privireă laă oriceă inten ieă de schimbare în modul de 
acordareăaăacestora,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail la 
adreseleăcomunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmiteăînătermenădeămaximumăoă
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
la dataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    f)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori, pentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    g)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 furnizoriloră cuă ocaziaă decont riiă
lunare,ă motivareaă sumeloră decontate;ă înă situa iaă înă careă seă constat ă ulterioră c ă refuzulă decont riiă unoră
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza. 

    h)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ă
numeleă şiă codulă deă paraf ă aleă mediciloră careă nuă maiă suntă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate; 

    i)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă paracliniceă acordateă înă bazaă biletelor de 
trimitereăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate; 

    j)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă paracliniceă numaiă dac ă mediciiă auă competen aă
legal ănecesar ăşiăauăînădotareaăcabinetuluiăaparaturaămedical ăcorespunz toareăpentru realizarea acestora, în 
condi iileă prev zuteă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă nr.ă ............./2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă anulă 2015ă aă H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    k)ăs ăcontractezeăserviciiămedicaleăparaclinice,ărespectivăs ădecontezeăserviciileămedicaleăefectuate,ă
raportateăşiăvalidate,ăprev zuteăînălistaăserviciilorămedicaleăpentruăcareăplataăseăefectueaz ăprinătarifăpeă
serviciuămedical,ăînăcondi iileăprev zuteăînăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă
2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    l)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă paracliniceă cuă careă auă încheiată contracteă
contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asigura ilor,ă indiferentă deă casaă deă asigur riă deă
s n tateălaăcareăesteăluatăînăeviden ăasiguratul,ăcuăcondi iaăcaămediculăcareăaăeliberatăbiletulădeătrimitereă
s ă seă afleă înă rela ieă contractual ă cuă aceeaşiă cas ă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă rela ie 
contractual ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleăparacliniceăşiănumaiăînăcondi iileăînăcareăfurnizorulărespectivă
nuăareăcontractăîncheiatăşiăcuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiăPublice,ăSiguran eiăNa ionaleă
şiăAutorit iiăJudec toreşti; 

    m)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândăcontravaloareaă
acestorăservicii,ăînăsitua iaăînăcareănuăauăfostăîndepliniteăcondi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeă
acesteăservicii.ăSumeleăastfelăob inuteăseăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 

 
    B.ăObliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăparaclinice 
    ART. 7 
    Furnizorulădeăserviciiămedicaleăareăurm toareleăobliga ii: 



    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicale furnizate, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

    b)ă s ă informezeă asigura iiă cuă privireă laă obliga iileă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă şiă aleă
asiguratului referitoare la actul medical; 

    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăprecumăşiă
intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă transmitereă aă tuturoră dateloră cuă
caracter personal; 

    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur ri deă s n tate,ă activitateaă
realizat ă conformă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă medicale;ă facturaă esteă înso it ă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ileă realizateă înă modă distinct,ă conformă prevederiloră H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînă
formatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauă
semn tur ăelectronic ăextins ăfacturaăşiădocumenteleăjustificativeăseătransmitănumaiăînăformatăelectronic; 

    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă desf şur riiă
activit iiăînăasisten aămedical ,ăpotrivităformularelorădeăraportareăstabiliteăconformăreglement rilorălegaleă
înăvigoare;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăraportareaăseăfaceănumaiăîn 

format electronic; 
    f)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ă

respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuăregimăspecialăşiăpeăceleătipizate; 
    g)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    h)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăunuiă

formularăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă45ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă
aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă programă asumată prină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    i)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
laăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul rii 

contractelor; 
    j)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilorăsocialeă

deăs n tate; 
    k)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăurgen ămedico-chirurgical ,ăoriădeăcâteăoriăseă

solicit ăînătimpulăprogramuluiădeălucru,ăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot rilorăexistente; 
    l)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăasigura ilorăf r ănicioădiscriminare; 
    m)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    n)ăs ăafişezeăîntr-un loc vizibil programulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă

afl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ă
web; 

    o)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă care acesta va fi pus în 
func iune; 

    p)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă 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 valabilitateă aă cardului,ă respectivă beneficiariloră
formularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăasisten ă
medical ăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 

    q)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcaz înăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    r)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiămedicaleădeăbaz ; 
    s)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă a contractului dovada de evaluare a furnizorului, 

dovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor. 

    ş)ă s  nuă încasezeă sumeă pentruă serviciileă medicaleă furnizateă prev zuteă înă pachetulă deă serviciiă şiă
pentruă acteleă administrativeă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră medicale,ă pentruă careă nuă esteă
prev zut ăoăreglementareăînăacestăsensăpentruăserviciileăprev zuteăînăbiletulădeătrimitere;ăs ănuăîncasezeă
sumeăpentruăacteămedicaleăşiăacteăadministrativeănecesareăinvestiga iei; 

    t)ăs ătransmit ărezultatulăinvestiga iilorăparacliniceămediculuiădeăfamilieăcareăaăf cutărecomandareaă
şiălaăcareăesteăînscrisă asiguratulăsauămediculuiădeăspecialitateădinăambulatoriuăcareăaăf cutărecomandareaă
investiga iiloră medicaleă paraclinice,ă acestaă avândă obliga iaă deă aă transmiteă rezultateleă investiga iiloră
medicaleăparaclinice,ăprinăscrisoareămedical ,ămediculuiădeăfamilieăpeălistaăc ruiaăesteăînscrisăasiguratul;ă
transmitereaărezultatelorăseăpoateăfaceăşiăprinăintermediulăasiguratului; 

    )ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile,ădac ăesteăcazul; 
    u)ă s ă întocmeasc ă eviden eă distincteă şiă s ă raporteze distinct serviciile realizate, conform 

contractelorăîncheiateăcuăfiecareăcas ădeăasigur riădeăs n tate,ădup ăcaz; 



    v)ăs ăefectuezeăinvestiga iileămedicaleăparacliniceănumaiăînăbazaăbiletuluiădeătrimitere,ăcareăesteă
formular cu regim special utilizatăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăcuăcondi iaăcaămediculăcareăaă
eliberatăbiletulădeătrimitereăs ăseăafleăînărela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăcuă
careă seă afl ă înă rela ieă contractual ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă paraclinice;ă investiga iileă efectuateă
f r ăbiletădeătrimitereănuăseădeconteaz 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/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004, 
furnizoriiă deă serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă acord ă serviciiă medicaleă
numaiăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurate în cadrul sistemului de 
asigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăpacien iiărespectiviăbeneficiaz ădeă
serviciiămedicaleăprogramate,ăacordateăcuăautorizareaăprealabil ăaăinstitu iilorăcompetenteădinăstateleămembreă
ale UniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian .ăPentruăpacien iiădinăstateleămembreă
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 serviciiă medicaleă paracliniceă înă ambulatoriu;ă
Pentruă pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sau protocoale 
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 serviciiă medicaleă înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă
specialitateăsolicit ăbiletădeătrimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu. 

    w)ăs ăverificeăbileteleădeătrimitereăînăceeaăceăpriveşteădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuieăs ă
leăcuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare; 

    x)ă s ă utilizezeă numaiă reactiviă careă intr ă înă categoriaă dispozitiveloră medicaleă ină vitroă şiă auă
declara iiădeăconformitateăCEăemiseădeăproduc toriăşiăs ăpracticeăoăeviden ădeăgestiuneăcantitativ-valoric ă
corect ăşiălaăziăpentruăreactiviăînăcazulăfurnizorilorădeăinvestiga iiămedicale paraclinice - analize medicale 
de laborator; 

    y)ă s ă fac ă mentenan ă şiă între inereaă aparateloră dină laboratoareleă deă investiga iiă medicaleă
paraclinice - analizeă medicaleă deă laboratoră conformă specifica iiloră tehnice,ă iară controlulă internă şiă
înregistrareaăacestuiaăs ăseăfac ăconformăstandarduluiădeăcalitateăSRăENăISOă15189; 

    z)ăs ăfac ădovadaăîndepliniriiăcriteriuluiădeăcalitateăcaăparteăcomponent ăaăcriteriilorădeăselec ie,ă
înăcondi iileăprev zuteăînăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăaă H.G. nr. 
400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă peă toat ă perioadaă deă derulare a contractului; pentru 
furnizorii de servicii medicale paraclinice - analizeă medicaleă deă laborator,ă num rulă deă analizeă medicaleă
prev zuteă înă pachetulă deă baz ă pentruă careă seă solicit ă certificatulă deă acreditareă esteă prev zută înă Ordinulă
ministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../ă2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

    aa)ăs ăpun ălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateădocumenteleăjustificativeă- facturi,ăcertificateădeăconformitateăUE,ăfişeătehniceă- cu 
privireălaătipulăşiăcantitateaăreactivilorăachizi iona iăşiăcareăauăfostăutiliza iăpentruătoateăinvestiga iileă
medicaleă paracliniceă efectuateă înă perioadaă pentruă careă seă efectueaz ă controlul,ă investiga iiă medicaleă
paracliniceădeălaboratorăraportateăconformăcontractuluiăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riăde s n tate,ăprecumăşiă
pentruăoriceăalteăinvestiga iiădeăacelaşiătipăefectuateăînăafaraărela ieiăcontractualeăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tateă înă perioadaă pentruă careă seă efectueaz ă controlul;ă refuzulă furnizoruluiă deă aă puneă laă dispozi iaă
organelor de control aleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateădocumenteleă
justificativeă anterioră men ionateă seă sanc ioneaz ă conformă legiiă şiă conduceă laă reziliereaă deă plină dreptă aă
contractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale.ăÎnăsitua iaăînăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăsesizeaz ă
neconcordan eă întreă investiga iileă medicaleă efectuateă înă perioadaă verificat ă şiă cantitateaă deă reactiviă
achizi iona iăconformăfacturilorăşiăutiliza iăînăefectuareaăinvestiga iilor,ăaceastaăprocedeaz ălaăsuspendarea 
contractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăparacliniceăşiăsesizeaz ămaiădeparteăinstitu iileăabilitateădeă
legeăs ăefectuezeăcontrolulăunit iiărespective; 

    ab)ă s ă asigureă prezen aă unuiă medică cuă specialitateaă medicin ă deă laboratoră sauă biolog,ă chimist, 
biochimistă cuă gradă deă specialistă înă fiecareă laboratoră deă analizeă medicale/punctă deă lucru,ă peă toat ă durataă
programuluiă deă lucruă declarată şiă prev zută înă contractulă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă
respectivul laborator/punct de lucru, cuă obliga iaă caă pentruă celă pu ină oă norm ă peă ziă - 7 ore - programul 
laboratorului/punctuluiădeălucruăs ăfieăacoperitădeămedic/mediciădeălaboratorăcareăîşiădesf şoar ăîntr-oăform ă
legal ă profesiaă laă laboratorul/punctulă deă lucruă respectiv;ă s ă asigureă prezen a unuiă medică deă radiologieă şiă
imagistic ă medical ă înă fiecareă laboratoră deă radiologieă şiă imagistic ă medical /punctă deă lucruă dină structuraă
furnizorului,ă peă toat ă durataă programuluiă deă lucruă declarată şiă prev zută înă contractulă încheiată cuă casaă deă
asigur riă deă s n tateă pentruă respectivulă laborator/punctă deă lucru;ă s ă asigureă prezen aă unuiă medică cuă
specialitateaă anatomieă patologic ,ă pentruă fiecareă laboratoră deă anatomieă patologic /laboratoră deă anatomieă
patologic ăorganizatăcaăpunctădeălucruădinăstructuraăsaăpentruăcelăpu inăoănorm /ziă(6ăore).înăsitua iaăînă
careăînăstructuraăunuiălaboratorădeăanalizeămedicaleăesteăorganizatăşiăavizatăunăcompartimentădeăcitologie,ă
furnizorulătrebuieăs ăfac ădovadaăc ăînăcadrulăacestuiaăîşiădesf şoar ăactivitateaămedic/mediciădeăanatomie 
patologic ăîntr-oăform ălegal ădeăexercitareăaăprofesiei; 

    ac)ăs ăprezinteălaăcontractare,ărespectivăpeăparcursulăderul riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiă
medicale:ă avizulă deă utilizareă sauă buletinulă deă verificareă periodic ,ă emisă conformă prevederilor legale în 
vigoare,ăpentruăaparaturaădinădotare,ădup ăcaz.ăAceast ăprevedereăreprezint ăcondi ieădeăeligibilitateăpentruă
aparatul/aparateleărespectiv(e),ăînăvedereaăatribuiriiăpunctajuluiăconformămetodologieiăprev zuteăînăOrdinulă
ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă



pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

    ad) s ă consemnezeă înă buletineleă careă cuprindă rezultateleă investiga iiloră medicaleă paracliniceă - 
analizelorămedicaleădeălaboratorăefectuateăşiălimiteleădeănormalitateăaleăacestora; 

    ae)ăs ăstochezeăînăarhivaăproprieăimaginileărezultateăcaăurmareăaăinvestiga iilor medicale paraclinice 
deă radiologieă şiă imagistic ă medical ,ă înă conformitateă cuă specifica iileă tehniceă aleă aparatuluiă şiă înă
condi iileă prev zuteă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăasigura iiăc roraăle-au furnizat aceste servicii; 

    af)ă s ă nuă încheieă contracteă cuă al iă furnizoriă deă serviciiă medicaleă paracliniceă pentruă efectuareaă
investiga iilorămedicaleăparacliniceăcontractateăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăexcep iaăfurnizoriloră
deă serviciiă deă s n tateă conexeă actuluiă medical,ă organiza iă conformă Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
83/2000,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 598/2001; 

    ag)ă s ă transmit ă lunar,ă odat ă cuă raportarea,ă înă vedereaă decont riiă serviciiloră medicaleă paraclinice 
efectuateăconformăcontractului,ăunăborderouăcentralizatorăcuprinzândăeviden aăbiletelorădeătrimitereăaferenteă
serviciilorăparacliniceăraportate;ăborderoulăcentralizatorăesteădocumentăjustificativăcareăînso eşteăfactura; 

    ah)ă s ă asigureă eliberareaă acteloră medicale,ă înă condi iileă stabiliteă înă H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă.........../2015ăpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    ai)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tate 
acestădocument/ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ă
cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăartă212ăalin.ă(1)ădinăLegea nr. 95/2006 
pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă acord riiă serviciiloră
medicale; serviciile medicale din pachetul de baz ,ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateăanterioră
nuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    aj)ăs ăcompletezeădosarulăelectronicădeăs n tateăalăpacientului,ădeălaădataăimplement riiăacestuia; 
    ak)ăs ătransmit  zilnicăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăformatăelectronicăpusălaădispozi ieădeă

CasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăparacliniceăefectuateăînărela ieă
contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate;ănerespectareaătransmiteriiăpeăperioadaăderul riiăcontractuluiă
la a treia constatare în cadrul unei luni, conduce la rezilierea acestuia. 

    al)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
    am)ăs ăfoloseasc ăon-line sistemul na ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatformaă

informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001 privindă semn turaă electronic ,ă
republicat .ăserviciileămedicaleăînregistrateăoff-line,ăseătransmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînălunaă
pentruăcareăseăfaceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleă
men ionateăanteriorănu seădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederileăsuntă
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă
înlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaă
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în vederea 
acord riiăserviciilorămedicale; 

    an)ăs ăprezinteălaăcerereaăorganelorădeăcontrolăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate,ădovadaăefectu riiăcontroluluiădeăcalitateăintern,ăpeăniveleănormale şiăpatologiceă
pentru fiecare zi în care s-au efectuat analizele medicale de laborator care fac obiectul contractului; în 
cazulăînăcareăfurnizorulănuăpoateăprezentaăaceast ădovad ,ăcontractulăseăreziliaz ădeăplinădrept. 

 
    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 8 
    Modalitateaă deă plat ă înă asisten aă medical ă deă specialitateă dină ambulatoriuă pentruă serviciileă

paracliniceăesteătarifăpeăserviciuămedicalăexprimatăînăleiăconformăanexeiănr.ă17ăşiăînăcondi iileăprev zuteăînă
anexaănr.ă18ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă
............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
*T* 
┌─────┬──────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┐ 
│Nr.ăă│ăServiciulăparaclinică│Tarifăăăăă│Num rădeăservicii│Totalăleiăăăăăăăă│ 
│crt.ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│contractat│negociat*)ăăăăăăă│(col.ă2ăxăcol.ă3)│ 
├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┤ 
│ăă0ăă│ăăăăăăăăăăă1ăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăă│ăăăăăăăăă3ăăăăăăă│ăăăăăăăăăă4ăăăăăă│ 
├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┤ 
│ă1.ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă           │ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┤ 
│ă2.ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┤ 
│ă...ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┤ 
│TOTAL│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăXăăăăă│ăăăăăăăăăXăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────┴──────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┘ 
*ST* 
 
────────── 
    *)ăNum rulănegociatădeăserviciiăesteăorientativ,ăcuăobliga iaăîncadr riiăînăvaloareaăcontractului. 
    Tarifeleăcontractateănuăpotăfiămaiămariădecâtăceleăprev zuteăînăanexa nr. 17 la Ordinul ministrului 

s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă pentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare. 

────────── 
 
    Sumaăanual ăcontractat ăesteă.......................ălei, 
    din care: 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIă.....................ălei, 
    din care: 
    - luna I .................. lei 
    - luna II ................. lei 
    - luna III ................ lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIă....................ălei, 
    din care: 
    - luna IV ................. lei 
    - luna V .................. lei 
    - luna VI ................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestrului III ................... lei, 
    din care: 
    - luna VII ................ lei 
    - luna VIII ............... lei 
    - luna IX ................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIVă....................ălei, 
    din care: 
    - luna X .................. lei 
    - luna XI ................. lei 
    - luna XII ................ lei. 
    Sumaăcontractat ăpeăanăseădefalcheaz ăpeătrimestreăşiăluniăşiăseăregularizeaz ălunar. 
    ART. 9 
    Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar, în termen de maximum ......... de zile 

calendaristiceă deă laă încheiereaă fiec reiă luni,ă peă bazaă facturiiă şiă aă documenteloră justificativeă careă seă
depun/transmitălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaădataădeă.............. 

    Toate documentele necesare decont riiăseăcertific ăpentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateă
prinăsemn turaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 

 
    VII. Calitatea serviciilor medicale 
    ART. 10 
    Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuieăs ărespecteăcriteriileă

de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 11 
    Pentruă neîndeplinireaă obliga iiloră contractuale,ă parteaă înă culp ă datoreaz ă celeilalteă p r iă daune-

interese. 
 
    IX. Clauze speciale 
    ART. 12 
    (1)ăOriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractuluiăşiă

careăîmpiedic ăexecutareaăacestuia,ăesteăconsiderat ăfor ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundere partea care o 
invoc .ăSuntăconsiderateăfor ămajor ,ăînăsensulăacesteiăclauze,ăîmprejur riăca: 

r zboi,ărevolu ie,ăcutremur,ămarileăinunda ii,ăembargo. 
    (2)ă Parteaă careă invoc ă for aă major ă trebuieă s ă anun eă cealalt ă parteă înă termenă deă 5ă zileă

calendaristiceă deă laă dataă apari ieiă respectivuluiă cază deă for ă major ă şiă s ă prezinteă ună actă confirmativă
eliberată deă autoritateaă competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă municipiulă Bucureşti,ă prină careă s ă seă
certificeărealitateaăşiăexactitateaăfaptelorăşiăîmprejur rilorăcareăauăcondusălaăinvocareaăfor eiămajoreăşi,ă
deăasemenea,ădeălaăîncetareaăacestuiăcaz.ăDac ănuăprocedeaz ălaăanun areaăînătermeneleăprev zuteămaiăsusăaă
începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocate 
celeilalteăp r iăprinăneanun areaăînătermen. 

    (3)ă Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

    ART. 13 



    Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie 
r spundereă şiă nuă atrageă nicioă obliga ieă dină parteaă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă s-a încheiat 
contractul. 

 
    X.ăSanc iuni,ăcondi iiădeăreziliere,ăîncetareăşiăsuspendareăaăcontractului 
    ART. 14 
    (1)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dină motiveă imputabileă

furnizorului/medicului,ăaăprogramuluiădeălucruăprev zutăînăcontract: 
    a) la prima constatare se diminueaz ăcuă5%ăcontravaloareaăserviciilorăparaclinice,ăaferenteăluniiăînă

care s-auăprodusăacesteăsitua ii. 
    b)ălaăaădouaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilor,ăparaclinice,ăaferenteăluniiă

în care s-auăprodusăacesteăsitua ii. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăa)ă- c), e) - g), 

i) - r),ăt),ă ),ău),ăw),ăx),ăy),ăag),ăah),ăaj)ăşiăal)ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a) la prima constatare avertisment scris; 
    b) la a doua constatareăseădiminueaz ăcuă10%ăcontravaloareaăserviciilorăparacliniceăaferenteăluniiăînă

care s-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 tateă seă constat ă nerespectareaă obliga ieiă prev zuteă laă art.ă 7ă lit.ă v)ă şi/sauă serviciileă
raportateă conformă contractuluiă înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuateă seă recupereaz ă
contravaloareaă acestoră serviciiă şiă seă diminueaz ă cuă 10%,ă valoareaă deă contractă aferent ă luniiă înă careă s-au 
înregistratăacesteăsitua ii. 

    (4)ăRe inereaăsumelorăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ă- (3)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareăurmeaz ăaăfiă
efectuat ăpentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur 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 aă
distinctăpeăfiecareămedic/furnizor,ădup ăcaz. 

    (6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (3)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauăexecutareă
silit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (7)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă - (3) se 
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 

    ART. 15 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăambulatorieădeăspecialitateăseă

reziliaz ădeăplinădreptăprintr-oănotificareăscris ăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeămaximumă5ă
zile calendaristice de la data aprob riiăacesteiăm suriăcaăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ă dac ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă nuă începeă activitateaă înă termenă deă celă multă 30ă deă zileă
calendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale; 

    b) dac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ămaiămareădeă
30 de zile calendaristice; 

    c)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
autoriza ieiădeăfunc ionare/autoriza ieiăsanitareădeăfunc ionareăsauăaădocumentuluiăsimilar,ărespectivădeălaă
încetareaăvalabilit iiăacestora; 

    d)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
dovezii de evaluare a furnizorului; 

    e)ănerespectareaătermenelorădeădepunere/transmitereăaăfacturilorăînso iteădeădocumenteleăjustificativeă
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 ă deă dou ă luniă consecutiveă înă cadrulă unuiă trimestru,ă
respectiv 3 luni într-un an; 

    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcererii în scris a documentelor solicitate 
privindă acteleă deă eviden ă financiar-contabil ă aă serviciiloră furnizateă conformă contracteloră încheiateă întreă
furnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădocumenteleăjustificativeăprivindăsumeleădecontateădinăFond, 
precumăşiădocumenteleămedicaleăşiăadministrativeăexistenteălaănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiă
de control; 

    g)ălaăaădouaăconstatareăaăfaptuluiăc ăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiă
acestora nu au fost efectuate - cuăexcep iaăsitua iilorăînăcareăvinaăesteăexclusiveăaămedicului/medicilor,ăcază
înă careă contractulă seă modific ă prină excludereaă acestuia/acestora,ă cuă recuperareaă contravaloriiă acestoră
servicii; 

    h)ăodat ăcuăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm surilorăprev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(1)ăşiă(2),ăprecumăşiă
odat ă cuă primaă constatareă dup ă aplicareaă m suriiă deă laă art.ă 14ă alin.ă (3)ă pentruă furnizoriiă deă serviciiă
medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru - prinăpunctădeălucruănuăseăîn elegeăpunctăextern 
de recoltare - în raza administrativ-teritorial ăaăuneiăcaseădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruăcareăauăîncheiată
contractăcuăaceasta,ăreziliereaăopereaz ăodat ăcuăprimaăconstatareădup ăaplicareaălaănivelulăfurnizoruluiăaă
m surilorăprev zuteălaăart.ă14 alin.ă(1)ăpentruănerespectareaăprogramuluiădeălucruădeăc treăfiecareăfilial ,ă
respectivă punctă deă lucruă dină structuraă furnizorului;ă dac ă laă nivelulă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă
paracliniceăseăaplic ăm surileăprev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(1)ăpentruănerespectarea programului de lucru de 
c treăaceeaşiăfilial ăsauădeăc treăacelaşiăpunctădeălucruădinăstructuraăsa,ăreziliereaăcontractuluiăopereaz ă
numaiăpentruăfiliala,ărespectivănumaiăpentruăpunctulădeălucruălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua iiăşiăseă
modific ăcorespunz torăcontractul; 

    i)ă înă cazulă nerespect riiă obliga ieiă prev zuteă laă art.ă 7ă lit.ă ab);ă pentruă furnizoriiă deă serviciiă
medicale paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru - prină punctă deă lucruă nuă seă în elegeă punctă
extern de recoltare - în raza administrativ-teritorial ăaăuneiăcaseădeăasigur riădeăs n tate,ăpentruăcareăauă



încheiată contractă cuă aceasta,ă reziliereaă contractuluiă opereaz ă numaiă pentruă laboratorul,ă respectivă numaiă
pentruăpunctulădeălucruălaăcareăseăînregistreaz ăaceast ăsitua ieăşiăseămodific ăcorespunz torăcontractul. 

    j)ă înă cazulă nerespect riiă obliga iiloră prev zuteă laă art. 72 alin. (11) din H.G. nr. 400/2014 şiă aă
obliga iilorăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăş),ăz),ăac)ă- af); 

    k) refuzul furnizoruluiă deă aă puneă laă dispozi iaă organeloră deă controlă aleă caseloră deă asigur riă deă
s n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateădocumenteleăjustificativeămen ionateălaăart.ă7ălit.ăaa); 

    l) furnizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigur rilorăsocialeădeăs n tate,ădeăc treă
filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale 
paracliniceăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădup ădataăexcluderiiăacestoraădinăcontract. 

    (2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru - prin 
punctădeălucruănuăseăîn elegeăpunctăexternădeărecoltareă- aflate în raza administrativ-teritorial ăaăuneiăcaseă
deă asigur riă deă s n tateă şiă pentruă careă auă încheiată contractă cuă aceasta,ă condi iileă deă reziliereă aă
contractelorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăe),ăg)ăşiăl)ăşiăart.ă7ălit.ăe),ăf),ăi)ăşiăo)ă- seăaplic ălaănivelădeă
societate;ă restulă condi iiloră deă reziliereă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă aplic ă corespunz toră pentruă fiecareă
dintre filialele/puncteleă deă lucruă laă careă seă înregistreaz ă acesteă situa ii,ă prină excludereaă acestoraă dină
contractăşiămodificareaăcontractuluiăînămodăcorespunz tor. 

    ART. 16 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-teritorial ă aă

caseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ă încetareaă prină faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilareă aă

furnizorilorădeăserviciiămedicale,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4) a survenit decesul titularului laboratorului medical individual, iar cabinetul nu poate continua 

activitateaăînăcondi iileălegii; 
    a5)ă mediculă titulară ală laboratoruluiă medicală individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă membruă ală

Colegiului Medicilor din România; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă 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,ă cuă indicareaă motivuluiă şiă aă
temeiului legal; 

    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă
s n tateăprintr-oănotificareăscris ăprivindăexpirareaătermenuluiădeăsuspendareăaăcontractuluiăînăcondi iileă
art. 17 alin. (1), lit. a) - cuăexcep iaărevoc riiădoveziiădeăevaluareăaăfurnizorului. 

    (2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin 
punctădeălucruănuăseăîn elegeăpunctăexternădeărecoltare)ăaflateăînărazaăadministrativ-teritorial ăaăuneiăcaseă
deăasigur riădeăs n tateăşiăpentruăcareăauăîncheiatăcontractăcuăaceasta,ăcondi iileădeăîncetareăprev zuteălaă
alin. (1)ă seă aplic ă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă paraclinice,ă respectivă filialelor/puncteloră deă lucruă
dup ăcaz. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăîncetatăprină
reziliereăcaăurmareăaănerespect riiăobliga iilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, 
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăcontractului. 

    (4)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractulăîncheiatăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
dinămotiveăimputabileăacestoraăşiăcareăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră acceptaă înregistrareaă înă niciună altă contractă deă acelaşiă tipă aă
persoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaă
dataămodific riiăcontractului. 

    (5)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoulăcontractăseăreziliaz /seămodific ăînă
condi iileă alin.ă (3)ă şiă (4),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă încheiaă contracteă cuă furnizoriiă
respectivi,ărespectivănuăvorămaiăacceptaăînregistrareaăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(4),ăînăcontracteleădeă
acelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriăsauăcuăal iăfurnizoriăpentruăacesteăpersoaneăcareăprinăactivitateaă
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 

    (6)ăÎnăcazulăînăcareăfurnizoriiăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateă
pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (3) - (5), se 
aplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreăsediileăsecundare/puncteleădeălucru,ădup ăcaz. 

    ART. 17 
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicaleăseăsuspend ălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreă

urm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă dintreă

documenteleăprev zuteălaăart.ă73ăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- c),ăq)ăşiăr)ădinăanexaănr.ă2ăla H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăs),ăcuăcondi iaă
caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră întreprinseă pentruă actualizareaă acestuia;ă suspendareaă opereaz ă
pentruăoăperioad ădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 

    b)ă înă cazurileă deă for ă major ă confirmateă deă autorit ileă publiceă competente,ă pân ă laă încetareaă
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănu maiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 



    c)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 

    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aă obliga ieiă deă plat ă aă contribu ieiă laă
Fond,ăconstatat ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateălaă furnizori,ă
pân ălaădataălaăcareăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaăziăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

suspendareaă seă faceă dup ă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă laă careă casaă de asigur riă deă s n tateă aă
efectuatăultimaăplat ăc treăfurnizor; 

    e)ădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteăînştiin at ădeădeciziaăcolegiuluiăteritorială
alămedicilorădeăsuspendareădinăcalitateaădeămembruăsauăsuspendareădinăexerci iulăprofesiei a medicului titular 
al laboratorului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor medicale aflate în 
rela iiăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăsuspendareaăseăaplic ăcorespunz torănumaiămediculuiă
aflat în contractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcareăseăafl ăînăaceast ăsitua ie; 

    f)ă înă situa iaă înă careă casaă deă asigur riă deă s n tate/Casaă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă
sesizeaz ,ă neconcordan eă întreă investiga iileă medicaleă efectuateă înă perioadaă verificat  şiă cantitateaă deă
reactiviăachizi iona iăconformăfacturilorăşiăutiliza iăînăefectuareaăinvestiga iilor; 

    (2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin 
punctădeălucruănuăseăîn elegeăpunctăexternădeărecoltare) aflate în raza administrativ-teritorial ăaăuneiăcaseă
deăasigur riădeăs n tateăşiăpentruăcareăauăîncheiatăcontractăcuăaceasta,ăcondi iileădeăsuspendareăprev zuteălaă
alin.ă (1)ă seă aplic ă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă paraclinice,ă respectivă filialelor/punctelor de lucru 
dup ăcaz. 

    ART. 18 
    (1)ăSitua iileăprev zuteălaăart.ă15ăşiălaăart.ă16ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa2)ă- a5)ăseăconstat ădeă

casaădeăasigur riădeăs n tate,ădinăoficiu,ăprină organeleăsaleăabilitateă sauălaăsesizareaăoric reiăpersoaneă
interesate. 

    (2)ăSitua iileăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa1)ăseănotific ăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului. 

 
    XI.ăCoresponden a 
    ART. 19 
    (1)ă Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentuluiă contractă seă efectueaz ă înă scris,ă prină scrisoriă

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăşiălaăsediulălaboratoruluiădeclarat în contract. 

    (2)ăFiecareăparteăcontractant ăesteăobligat ăcaăînătermenădeă5ăzileălucr toareădinămomentulăînăcareă
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulăcontractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
schimbareaăsurvenit . 

 
    XII. Modificarea contractului 
    ART. 20 
    (1)ă Înă condi iileă apari ieiă unoră noiă acteă normativeă înă materie,ă careă intr ă înă vigoareă peă durataă

derul riiăprezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    (2) Peă parcursulă derul riiă prezentuluiă contract,ă valoareaă contractual ă poateă fiă majorat ă prină acteă

adi ionale,ă dup ă caz,ă înă limitaă fonduriloră aprobateă asisten eiă medicaleă ambulatoriiă deă specialitateă pentruă
specialit ileăparaclinice,ăavându-se în vedere criteriileădeăcontractareăaăsumelorăini iale. 

    ART. 21 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiămultăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

    ART. 22 
    Prezentulăcontractăseăpoateămodificaăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareăcuăcelă
pu ină......ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea. 

Modificarea se face printr-unăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r iăşiăesteăanex ăaăacestuiăcontract. 
 
    XIII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 23 
    (1)ă Litigiileă legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă întreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sau,ă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIV. Alte clauze 
    ......................................................................... 
    ......................................................................... 
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigur riăsocialeădeă

s n tateă aă fostă încheiată aziă ........,ă înă dou ă exemplareă aă câteă ......ă paginiă fiecare,ă câteă unulă pentruă
fiecareăparteăcontractant . 

 
*T* 



    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăăăFURNIZORăDEăSERVICIIăMEDICALE 
                                                      PARACLINICE 
 
    Preşedinteă- director general,                 Reprezentant legal, 
    ............................              ......................... 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiăEconomice, 
    ............................ 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiăRela iiăContractuale, 
    ............................. 
 
    Vizat 
    Juridic, contencios 
*ST* 
 
 
    ANEXA 22 
 
 
               CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăMINIMALăŞIăDEăBAZ  
            DE SERVICII MEDICALEăÎNăASISTEN AăMEDICAL ăSPITALICEASC  
 
 
    CAP. I 
    Pachetulădeăserviciiămedicaleădeăbaz  
 
    A.ă Serviciiă medicaleă spitaliceştiă pentruă patologiaă careă necesit ă internareă înă regimă deă spitalizareă

continu ,ăînăcondi iileăprev zuteălaăcapitolulăIIălitera F pct. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    Spitalizareaăcontinu ăareăoădurat ădeăpesteă12ăore. 
 
    B.ă Serviciiă medicaleă spitaliceştiă careă nuă necesit ă internareă continu ,ă acordateă înă regimă deă

spitalizareă deă ziă înă condi iileă prev zuteă laă capitolulă IIă literaă Fă pct.ă 8ă dină anexaă nr.ă 1ă laă H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    Spitalizareaădeăziăareăoădurat ădeămaxim 12ăore/vizit ă(zi). 
 
    B.1.ă Listaă afec iuniloră (diagnosticelor)ă medicaleă cază rezolvată medicală înă spitalizareă deă ziă şiă

tarifeleămaximaleăpeăcazărezolvatămedicalăcorespunz toare: 
 
*T* 
┌────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 
│Nr.ă│Codăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tarifăăă│ 
│crt.│diag- │ăăăăăăăăăăăăăăDenumireăafec iuneă(diagnostic)ăăăăăăăăăă│maximală│ 
│ăăăă│nostic│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│peăcazăă│ 
│ăăăă│ăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rezolvat│ 
│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicală│ 
│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă- lei -│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăăă1│A04.9ă│Infec iaăintestinal ăbacterian ,ănespecificat ăăăăăăăăă│ăă304.46│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăăă2│A08.4ă│Infec iaăintestinal ăviral ,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăă│ăă241.74│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăăă3│A09ăăă│Diareeaăşiăgastro-enteritaăprobabilăinfec ioaseăăăăăăăă│ăă255.40│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăăă4│A49.9ă│Infec iaăbacterian ,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă304.46│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăăă5│B18.1ă│Hepatitaăviral ăcronic ăBăf r ăagentăDeltaăăăăăăăăăăăăă│ăă225.87│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăăă6│B18.2ă│Hepatitaăviral ăcronic ăCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă225.87│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăăă7│D17.1ă│Tumoraălipomatoas ăbenign ăaăpieliiăşiăaă esutuluiăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│subcutanatăalătrunchiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă225.87│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăăă8│D50.0ă│Anemiaăprinăcaren ădeăfierăsecundar ăuneiăpierderiădeă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│sângeă(cronic )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă335.03│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăăă9│D50.8ă│Alteăanemiiăprinăcaren ădeăfierăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăă532.02│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 



│ăă10│D50.9ă│Anemiaăprinăcaren ădeăfier,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăă│ăă340.34│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă11│E04.2ă│Guşaămultinodular ănetoxic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă340.34│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă12│E06.3ă│Tiroiditaăautoimun ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă316.99│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă13│E10.65│Diabetămellitusă(zaharat)ătipă1ăcuăcontrolăslabăăăăăăăă│ăă303.12│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă14│E11.65│Diabetămellitusă(zaharat)ătipă2ăcuăcontrolăslabăăăăăăăă│ăă341.86│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă15│E11.9ă│Diabetămellitusă(zaharat)ătipă2ăf r ăcomplica iiăăăăăăă│ăă305.81│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă16│E44.0ă│Malnutri iaăproteino-energetic ămoderat ăăăăăăăăăăăăăăă│ăă362.46│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă17│E44.1ă│Malnutri iaăproteino-energetic ăuşoar ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă362.46│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă18│E66.0ă│Obezitateădatorit ăunuiăexcesăcaloricăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă305.19│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă19│E89.0ă│Hipotiroidismăpostproceduralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă328.89│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă20│F41.2ă│Tulburareăanxioas ăşiădepresiv ămixt ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă297.53│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă21│F50.9ă│Tulburareădeăapetit,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă297.53│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă22│G45.0ă│Sindromăvertebro-bazilar                               │ăă227.98│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă23│I10ăăă│Hipertensiuneaăesen ial ă(primar )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă224.53│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă24│I20.8ă│Alteăformeădeăangin ăpectoral ă(*ăf r ăcoronarografie)ă│ăă273.62│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă25│I25.11│Cardiopatiaăaterosclerotic ăaăartereiăcoronarieneăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│nativeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă322.40│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă26│I25.9ă│Cardiopatieăischemic ăcronic ,ănespecificat ,ăf r ăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│coronarografieăăăăăăăăăă                               │ăă302.74│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă27│I34.0ă│Insuficien aămitral ă(valva)ă(*ăf r ăindica ieădeăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│interven ieăchirurgical )ăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │ăă379.67│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă28│I35.0ă│Stenozaă(valva)ăaortic ă(*f r ăindica ieădeăinterven ie│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│chirurgical )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă400.68│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă29│I35.1ă│Insuficien ă(valva)ăaortic ă(*f r ăcoronarografie;ăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│f r ăindica ieădeăinterven ieăchirurgical )ăăăăăăăăăăăă│ăă381.12│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă30│I67.2ă│Aterosclerozaăcerebral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă322.40│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă31│I67.8ă│Alteăboliăcerebrovasculare,ăspecificateăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă322.40│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă32│I83.9ă│Veneăvaricoaseăaleăextremit ilorăinferioareăf r ăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│ulcera ieăsauăinflama ieăăăăăăăăăăăăăăăă               │ăă383.92│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă33│J00ăăă│Rino-faringitaăacut ă[guturaiulăcomun]ă(*ăpentruăcopiiă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│0ă- 5ăani)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă167.15│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă34│J02.9ă│Faringitaăacut ,ănespecificat ă(*ăpentruăcopiiă0ă- 5ăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│ani)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă163.63│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă35│J03.9ă│Amigdalitaăacut ,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă165.12│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă36│J06.8ă│Alteăinfec iiăacuteăaleăc ilorărespiratoriiăsuperioareă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│cuălocaliz riămultipleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă171.71│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă37│J06.9ă│Infec iiăacuteăaleăc ilorărespiratoriiăsuperioare,ăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│nespecificateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă163.56│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă38│J12.9ă│Pneumoniaăviral ,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│  372.77│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă39│J15.8ă│Alteăpneumoniiăbacterieneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă398.65│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă40│J18.1ă│Pneumoniaălobar ,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă402.62│ 



├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă41│J18.8ă│Alteăpneumonii,ăcuămicro-organismeănespecificateăăăăăăă│ăă375.98│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă42│J18.9ă│Pneumonie,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă417.73│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă43│J20.9ă│Bronşitaăacut ,ănespecificat ăăăăă                     │ăă168.46│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă44│J44.0ă│Boalaăpulmonar ăobstructiv ăcronic ăcuăinfec ieăacut ăa│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│c ilorărespiratoriiăinferioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │ăă375.74│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă45│J44.1ă│Boalaăpulmonar ăobstructiv ăcronic ăcuăexacerbareăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│acut ,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă370.60│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă46│J44.9ă│Boalaăpulmonar ăobstructiv ăcronic ,ănespecificat ăăăăă│ăă360.39│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă47│J45.0ă│Astmulăcuăpredominen ăalergic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă177.30│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă48│J47ăăă│Bronşiectaziaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă355.11│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă49│J84.8ă│Alteăboliăpulmonareăintersti ialeăspecificateăăăăăăăăăă│ăă380.09│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă50│J84.9ă│Boalaăpulmonar ăintersti ial ,ănespecificat ăăăăăă     │ăă381.74│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă51│K21.0ă│Boalaărefluxuluiăgastro-esofagianăcuăesofagit ăăăăăăăăă│ăă307.15│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă52│K21.9ă│Boalaărefluxuluiăgastro-esofagianăf r ăesofagit ăăăăăăă│ăă230.01│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă53│K26.3ă│Ulcerulăduodenal,ăacutăf r ăhemoragieăsauăperfora ie,ăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│diagnosticatăanteriorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă200.82│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă54│K29.1ă│Alteăgastriteăacuteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă311.60│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă55│K29.5ă│Gastritaăcronic ,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă313.43│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă56│K29.9ă│Gastro-duodenita,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăă216.25│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă57│K30ăăă│Dispepsiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă180.12│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă58│K52.9ă│Gastroenteritaăşiăcolitaăneinfec ioase,ănespecificateăă│ăă241.02│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă59│K58.0ă│Sindromulăintestinuluiăiritabilăcuădiareeăăăăăăăăăăăăăă│ăă322.47│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă60│K58.9ă│Sindromulăintestinuluiăiritabilăf r ădiareeăăăăăăăăăăăă│ăă309.88│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă61│K70.1ă│Hepatitaăalcoolic ăăăăăăă                              │ăă271.45│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă62│K73.2ă│Hepatitaăactiv ăcronic ,ăneclasificat ăaltundevaăăăăăăă│ăă405.55│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă63│K75.2ă│Hepatitaăreactiv ănespecific ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă474.96│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă64│K76.0ă│Degenerescen aăgr soas ăaăficatului,ăneclasificat ăăăăă│ăăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăăă│altundevaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă397.10│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă65│K81.1ă│Colecistitaăcronic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă339.14│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă66│K81.8ă│Alteăcolecistiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă290.90│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă67│K82.8ă│Alteăboliăspecificateăaleăveziciiăbiliareăăăăăăăăăăăăăă│ăă263.17│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă68│K91.1ă│Sindroameădup ăchirurgiaăgastric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă285.59│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă69│L40.0ă│Psoriazisăvulgarisăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă316.09│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă70│L50.0ă│Urticariaăalergic ă(f r ăEdemăQuinke)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă204.48│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă71│L60.0ă│Unghiaăîncarnat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă297.32│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă72│M16.9ă│Coxartroza,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă196.79│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă73│M17.9ă│Gonartroza,ănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă202.45│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 



│ăă74│M51.2ă│Alt ădeplasareăaăunuiăaltădiscăintervertebralăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│specificat,ăf r ăindica ieăoperatorieăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă313.33│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă75│M54.4ă│Lumbagoăcuăsciatic -                                   │ăă347.28│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă76│M54.5ă│Dorsalgieăjoas -                                       │ă 378.19│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă77│N30.0ă│Cistitaăacut ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă221.39│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă78│N39.0ă│Infec iaătractuluiăurinar,ăcuălocalizareănespecificat ă│ăă213.11│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă79│N47ăăă│Hipertrofiaăprepu ului,ăfimoza,ăparafimozaăăăăăăăăăăăăă│ăă229.22│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă80│N73.9ă│Boalaăinflamatorieăpelvian ăfeminin ,ănespecificat ăăăă│ăă138.35│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă81│N92.0ă│Menstrua ieăexcesiv ăşiăfrecvent ăcuăcicluămenstrualăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│regulatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă332.24│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă82│N92.1ă│Menstrua ieăexcesiv ăşiăfrecvent ăcuăcicluămenstrualăă │ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│neregulatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă233.25│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă83│N92.4ă│Sânger riăexcesiveăînăperioadaădeăpremenopauz ăăăăăăăăă│ăă323.27│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă84│N93.8ă│Alteăsânger riăanormaleăspecificateăaleăuteruluiăşiăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│vaginuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă389.85│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă85│N95.0ă│Sânger riăpostmenopauz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă311.36│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă86│O02.1ă│Avortăfalsăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                       │ăăă97.77│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă87│O03.4ă│Avortăspontanăincomplet,ăf r ăcomplica iiăăăăăăăăăăăăăă│ăăă98.84│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă88│O12.0ă│Edemăgesta ionalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă198.65│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă89│O21.0ă│Hiperemezaăgravidic ăuşoar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă125.86│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă90│O23.1ă│Infec iileăveziciiăurinareăînăsarcin ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă127.48│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă91│O34.2ă│Îngrijiriăacordateămameiăpentruăcicatriceăuterin ăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│datorit ăuneiăinterven iiăchirurgicaleăanterioareăăăăăă│ăă464.82│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă92│R10.4ă│Alt ădurereăabdominal ăşiănespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă134.41│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă93│R59.0ă│Ganglioniălimfaticiăm ri iălocaliza iăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă512.98│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă94│S61.0ă│Plag ădeschis ăaădegetuluiă(degetelor)ăf r ăv t mareaăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│unghieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă246.68│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│  95│S61.88│Plag ădeschis ăaăaltorăp r iăaleăpumnuluiăşiămâiniiăăăă│ăă245.74│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă96│Z46.6ă│Amplasareaăşiăajustareaăuneiăprotezeăurinareăăăăăăăăăăă│ăă127.48│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă97│Z50.9ă│Îngrijiriăimplicândăoăprocedur ădeăreabilitare,ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│nespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă331.17│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă98│Z51.88│Alteăîngrijiriămedicaleăspecificateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă331.17│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ăă99│I25.5ă│Cardiomiopatieăischemic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăă273.62│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ă100│I70.21│Aterosclerozaăarterelorăextremit ilorăcuăclaudica ieăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│intermitent ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă273.62│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ă101│I80.3ă│Flebitaăşiătromboflebitaăextremit ilorăinferioare,ăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│nespecificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă383.92│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ă102│R60.0ă│Edemălocalizatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă198.65│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ă103│I83.0ă│Veneăvaricoaseăcuăulcera ieăaleăextremit ilorăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│inferioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă383.92│ 
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ă104│I87.2ă│Insuficien aăvenoas ă(cronic )ă(periferic )ăăăăăăăăăăăă│ăă383.92│ 



├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│ă105│A69.2ă│BoalaăLymeă(*diagnosticăşiătratament)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă626,03│ 
└────┴──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 
*ST* 
────────── 
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*T* 
*Font 7* 
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ 
│Nr.ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăCodăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăTarifăăă│ 
│Crt.│ăăDenumireăcazărezolvatăcuăprocedur ăchirurgical ăăăăăăăăă│Proce-│ăăăăăDenumireăprocedur ăchirurgical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│maximalăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dur ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                │peăcazăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │rezolvată│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│                                                        │ăăăcuăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │procedur │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                │ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│chirurgi-│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │cal ăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                        │ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă- lei - │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ăă1.│Miringotomiaăcuăinser iaădeătubăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│D01003│Miringotomiaăcuăinser ieădeătub,ăunilateralăăăăăăăăăă   │ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ăă2.│Miringotomiaăcuăinser iaădeătubăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│D01004│Miringotomiaăcuăinser ieădeătub,ăbilateralăăăăăăăăăăă   │ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ăă3.│Amigdalectomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│E04301│Tonsilectomiaăf r ăadenoidectomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ăă4.│Amigdalectomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│E04302│Tonsilectomiaăcuăadenoidectomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ăă5.│Rinoplastieăposttraumatic ă(reducereaăşiăimobilizareaăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturilorăpiramideiănazaleădup ăunătraumatismărecent)ăăă│P07001│Rinoplastieăimplicândăcorec iaăcartilajuluiăăăăăăăăăăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ăă6.│Rinoplastieăposttraumatic ă(reducereaăşiăimobilizareaăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturilorăpiramideiănazaleădup ăunătraumatismărecent)ăăă│P07002│Rinoplastiaăimplicândăcorectareaăconturuluiăososăăăăăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ăă7.│Rinoplastieăposttraumatic ă(reducereaăşiăimobilizareaăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă                                        │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturilorăpiramideiănazaleădup ăunătraumatismărecent)ăăă│P07003│Rinoplastieătotal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ăă8.│Rinoplastieăposttraumatic ă(reducereaăşiăimobilizareaăăăăă│P07004│Rinoplastieăfolosindăgrefaăcartilaginoas ăseptal ăsau   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturilorăpiramideiănazaleădup ăunătraumatismărecent)ăăă│ăăăăăă│nazal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ăă9.│Rinoplastieăposttraumatic ă(reducereaăşiăimobilizareaăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturilorăpiramideiănazaleădup ăunătraumatismărecent)ăăă│P07005│Rinoplastieăfolosindăgref ădeăosănazalăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă10.│Rinoplastieăposttraumatic ă(reducereaăşiăimobilizareaăăăăă│P07006│Rinoplastieăcuăgref ădeăosănazalăşiăcartilajăseptal/ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturilorăpiramideiănazaleădup ăunătraumatismărecent)ăăă│ăăăăăă│nazalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă11.│Rinoplastieăposttraumatic ă(reducereaăşiăimobilizareaăăăăă│P07007│Rinoplastieăfolosindăgrefaădeăcartilajădeălaăzonaăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturilorăpiramideiănazaleădup ăunătraumatismărecent)ăăă│ăăăăăă│donatoareădeălaădistan ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă12.│Rinoplastieăposttraumatic ă(reducereaăşiăimobilizareaăăăăă│P07008│Rinoplastiaăfolosindăgrefaăosoas ădinăzonaădonatoareăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturilorăpiramideiănazaleădup ăunătraumatismărecent)ăăă│ăăăăăă│deălaădistan ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă13.│Rinoplastieăposttraumatic ă(reducereaăşiăimobilizareaăăăăă│P07009│Rinoplastiaăfolosindăosăşiăcartilajăcaăgref ădeălaăzona │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│fracturilorăpiramideiănazaleădup ăunătraumatismărecent)ăăă│ăăăăăă│donatoareădeălaădistan ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă14.│Bronhomediastinoscopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│G02401│Bronhoscopiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă629.69│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă15.│Bronhomediastinoscopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│G02403│Fibrobronhoscopiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă629.69│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă16.│Biopsiaăpleureiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│G03103│Biopsiaăpleureiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă538,48│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă17.│Biopsieăganglioniălaterocervicaliăşiăsupraclaviculariăăăăă│I00601│Biopsieădeăganglionălimfaticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă416.26│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă18.│Punc ieăbiopsieătransparietal ăcuăacăpentruăforma iuniăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│tumoraleăpulmonareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│G03102│Biopsiaăpercutanat ă(cuăac)ăaăpl mânuluiăăăăăăăăăăăăă   │ăăă696.26│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă19.│Implantareăcateterăpleuralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă653.15│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă20.│Adenoidectomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│E04303│Adenoidectomiaăf r ătonsilectomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă21.│Extrac iaădeăcorpiăstr iniăprinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│G02502│Bronhoscopiaăcuăextrac iaăunuiăcorpăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă526.19│ 
│ăăăă│bronhoscopieăăăăăăăăăă                                    │ăăăăăă│str inăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă22.│Strabismulăadultuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│C05702│Proceduriăpentruăstrabismăimplicândăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│         │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│1ăsauă2ămuşchi,ăunăochiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăăă246.93│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă23.│Pterigionăcuăplastieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│C01302│Exciziaăpterigionuluiăăă                                │ăăă246.93│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă24.│Refacereaăstaticiiăpalpebrareă(entropion,ăectropion,ăăăăăă│C08003│Corec iaăectropionuluiăsauăentropion-uluiăprinăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│lagoftalmie)ăptoz ăpalpebral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│strângereaăsauăscurtareaăretractorilorăinferioriăăăăă   │ăăă246.93│ 



├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă25.│Refacereaăstaticiiăpalpebrareă(entropion,ăectropion,ăăăăăă│C08004│corec iaăectropionuluiăsauăentropionuluiăprinăalteăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│lagoftalmie)ăptoz  palpebral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│corec iiăaleăretractorilorăinferioriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă246.93│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă26.│Refacereaăstaticiiăpalpebrareă(entropion,ăectropion,ăăăăăă│C08005│corec iaăectropion-ului sau entropion-uluiăprinătehniciă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│lagoftalmie)ăptoz ăpalpebral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│deăsutur ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │ăăă246.93│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă27.│Refacereaăstaticiiăpalpebrareă(entropion,ăectropion,ăăăăăă│C08006│corec iaăectropion-ului sau entropion-uluiăcuărezec ieăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│lagoftalmie)ăptoz ăpalpebral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│larg ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă246.93│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă28.│Extrac iaădentar ăchirurgical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F00801│Extrac ieădentar ăsauăaăunorăp r iădeădinteăăăăăăăăăă   │ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă29.│Extrac iaădentar ăchirurgical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F00802│Extrac ieădentar ăcuăseparareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă30.│Extrac iaădentar ăchirurgical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F00901│Îndep rtareăchirurgical ăaăunuiădinteăeruptăăăăăăăăăă   │ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă31.│Extrac iaădentar ăchirurgical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F00902│Îndep rtareăchirurgical ăaă2ăsauămaiămul iădin iăerup iă│ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă32.│Extrac iaădentar ăchirurgical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F00903│Îndep rtareaăchirurgical ăaăunuiădinteăinclusăsauăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│par ialăerupt,ăf r ăîndep rtareădeăosăsauăseparareăăă   │ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă33.│Extrac iaădentar ăchirurgical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F00904│Îndep rtareaăchirurgical ăaăunuiădinteăinclusăsauăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                        │ăăăăăă│par ialăerupt,ăcuăîndep rtareădeăosăsauăseparareăăăăăăăă│ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă34.│Excizieăpolipăcervical,ădilata iaăşiăchiuretajulăuteruluiă│M02601│Dilatareaăşiăchiuretajulăuterină[D&C]ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă390.76│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă35.│Excizieăpolipăcervical,ădilata iaăşiăchiuretajulăuteruluiă│M02602│Chiuretajulăuterinăf r ădilatareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă390.76│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă36.│Excizieăpolipăcervical,ădilata iaăşiăchiuretajulăuteruluiă│M02801│Dilatareaăşiăcuretajulă[D&C]ădup ăavortăsauăpentruăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│întrerupereădeăsarcin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă219.55│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă37.│Excizieăpolipăcervical,ădilata iaăşiăchiuretajulăuteruluiă│M02802│Curetajulăaspirativăalăcavit iiăuterineăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă219.55│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă38.│Excizieăpolipăcervical,ădilata iaăşiăchiuretajulăuteruluiă│M03702│Polipectomiaălaănivelulăcoluluiăuterinăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă390.76│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă39.│Repara iaăcistoăşiărectoceluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│M04402│Corec iaăchirurgical ăaărectoceluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă40.│Repara iaăcistoăşiărectoceluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│M04403│Corec iaăchirurgical ăaăcistoceluluiăşiărectoceluluiă   │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă41.│Artroscopiaăgenunchiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│O13205│Artroscopiaăgenunchiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă439.53│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă42.│Opera iaăartroscopic ăaămenisculuiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│O13404│Meniscectomieăartroscopic ăaăgenunchiuluiăăăăăăăăăăăă   │ăăă371.57│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă43.│Îndep rtareaămaterialuluiădeăosteosintez ăăăăăăăăăăăăăăăăă│O18104│Îndep rtareaădeăbros ,ăşurubăsauăfirămetalic,ăăăăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                │ăăăăăă│neclasificat ăînăalt ăparteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă492.38│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă44.│Îndep rtareaămaterialuluiădeăosteosintez ăăăăăăăăăăăăăăăăă│O18106│Îndep rtareaădeăplac ,ătij ăsauăcui,ăneclasificat ăînăăă│ăăăă     │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│alt ăparteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ăăă492.38│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă45.│Repara iaădiformit iiăpicioruluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│O20404│Corec iaădiformit iiăosoase                            │ă1,421.61│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă46.│Eliberareaătuneluluiăcarpalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│A07402│Decompresiaăendoscopic ăaătuneluluiăcarpianăăăăăăăăăăăăă│ăăă674.75│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă47.│Eliberareaătuneluluiăcarpalăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │A07403│Decompresiaătuneluluiăcarpianăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă674.75│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă48.│ExciziaăchistuluiăBakerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│O13601│ExciziaăchistuluiăBakerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă682.96│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă49.│RezolvareaăcontracturiiăDupuytrenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│O07302│Fasciotomiaăsubcutanat ăpentruămaladiaăDupuytrenăăăăăăăă│   674.75│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă50.│RezolvareaăcontracturiiăDupuytrenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│O08001│Fasciectomiaăpalmar ăpentruăcontracturaăDupuytrenăăăă   │ăăă674.75│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă51.│Reparareaăligamentuluiăîncrucişatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│O15303│Reconstruc iaăartroscopic ăaăligamentuluiăîncrucişatăală│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│genunchiuluiăcuăreparareaămenisculuiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă855.88│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă52.│Reparareaăligamentuluiăîncrucişatăăăăăăăăă                │O15304│Reconstruc iaăligamentuluiăîncrucişatăalăgenunchiuluiăcu│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│reparareaămenisculuiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă855.88│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă53.│Exciziaălocal ăaăleziunilorăsânuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Q00501│Exciziaăleziunilorăsânuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă413.52│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă54.│Colecistectomiaălaparoscopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J10102│Colecistectomiaălaparoscopic ăăăăăăăăăăăăăăă            │ă1,050.94│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă55.│Colecistectomiaălaparoscopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J10104│Colecistectomiaălaparoscopic ăcuăextragereaăcalcululuiăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│deăpeăcanalulăbiliarăcomunăprinăductulăcisticăăăăăăăă   │ă1,050.94│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă56.│Colecistectomiaălaparoscopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J10105│Colecistectomiaălaparoscopic ăcuăextragereaăcalcululuiăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                    │ăăăăăă│deăpeăcanalulăbiliarăcomunăprinăcoledocotomiaăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│laparoscopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ă1,050.94│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă57.│Chirurgiaălaparoscopic ăantirefluxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J01401│Esofagogastromiotomiaălaparoscopic ăcuărecalibrareaăă   │ăăăăăăă  │ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│hiatusuluiădiafragmaticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ă1,050.94│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă58.│Chirurgiaălaparoscopic ăantirefluxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J01402│Esofagogastromiotomiaălaparoscopic ăcuăfundoplastieăă   │ă1,050.94│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă59.│Chirurgiaălaparoscopic ăantirefluxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J01403│Esofagogastromiotomiaălaparoscopic ăcuăînchidereaăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│hiatusuluiădiafragmaticăşiăfundoplastieăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă1,050.94│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă60.│Hemoroidectomiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                        │J08504│Hemoroidectomiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă631.35│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă61.│Curaăchirurgical ăaăhernieiăinghinaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J12603│Curaăchirurgical ăaăhernieiăinghinaleăunilateraleăăăăăăă│ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă62.│Curaăchirurgical ăaăhernieiăinghinaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J12604│Curaăchirurgical ăaăhernieiăinghinaleăbilateraleăăăăă   │ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă63.│Endoscopieădigestiv ăinferioar ăcuăpolipectomieăşiăăăăăăăă│J06102│Colonoscopiaăflexibil ăpân ălaăflexuraăhepatic ,ăcuăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│biopsieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│polipectomie                                            │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 



│ă64.│Endoscopieădigestiv ăinferioar ăcuăpolipectomieăşiăbiopsie│J06104│Colonoscopiaăflexibil ăpân ălaăcec,ăcuăpolipectomieăăăăă│ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă65.│Endoscopieădigestiv ăsuperioar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J00101│Esofagoscopiaăflexibil ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă371.57│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă66.│Endoscopieădigestiv ăsuperioar ăcuăbiopsieăăăăăăăăăăăăăăăă│J01202│Esofagoscopiaăcuăbiopsieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă67.│Endoscopieădigestiv ăsuperioar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J13901│Panendoscopiaăpân ălaăduodenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă371.57│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă68.│Endoscopieădigestiv ăsuperioar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J13903│Panendoscopiaăpân ălaăileumăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă371.57│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă69.│Endoscopieădigestiv ăsuperioar ăcuăbiopsieăăăăăăăăăăăăăăăă│J14201│Panendoscopiaăpân ălaăduodenăcuăbiopsieăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă70.│Endoscopieădigestiv ăsuperioar ăcuăbiopsieăăăăăăăăăăăăăăăă│J14202│Endoscopiaăileal ăcuăbiopsieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă71.│Endoscopieădigestiv ăinferioar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J05501│Colonoscopiaăflexibil ăpân ălaăflexuraăhepatic ăăăăăă   │ăăă371.57│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă72.│Endoscopieădigestiv ăinferioar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J05502│Colonoscopiaăflexibil ăpân ălaăcecăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ăăă371.57│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă73.│Endoscopieădigestiv ăinferioar ăcuăbiopsieăăăăăăăăăăăăăăăă│J06101│Colonoscopiaăflexibil ăpân ălaăflexuraăhepatic ,ăcuăăăăă│ăăă480.31│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│biopsieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă74.│Endoscopieădigestiv ăinferioar ăcuăbiopsieăăăăăăăăăăăăăăăă│J06103│Colonoscopiaăflexibil ăpân ălaăcec,ăcuăbiopsieăăăăăăă   │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă75.│Terapiaăchirurgical ăaăfimozeiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│L03702│Circumciziaălaăb rbatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă193.54│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă76.│Terapiaăchirurgical ăaăfimozeiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│L04101│Reducereaăparafimozeiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă193.54│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă77.│Chirurgiaăvaricelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│H12002│Inject riămultipleăcuăsubstan eăsclerozanteălaănivelulăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│venelorăvaricoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă808.68│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă78.│Chirurgiaăvaricelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│H12501│Întrerupereaăjonc iuniiăsafeno-femural ăvaricoas ăăăăăăă│ăăă808.68│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă79.│Chirurgiaăvaricelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│H12502│Întrerupereaăjonc iuniiăsafeno-popliteeăvaricoas ăăăăăăă│ăăă808.68│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă80.│Chirurgiaăvaricelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│H12503│Întrerupereaăjonc iunilorăsafeno-femural ăşiăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                        │ăăăăăă│safeno-popliteeăvaricoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă808.68│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă81.│Chirurgiaăvaricelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│H12601│Întrerupereaăaămaiămultorăveneătributareăuneiăveneăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│varicoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │ăăă808.68│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă82.│Chirurgiaăvaricelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│H12602│Întrerupereaăsubfascial ăaăuneiaăsauămaiămultorăveneăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│perforanteăvaricoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă808.68│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă83.│Debridareaănonexcizional ăaătegumentuluiăşiă esutuluiăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│subcutanatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                    │P02103│Debridareaănonexcizional ăaăarsuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă162.44│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă84.│Debridareaăexcizional ăaăp r ilorămoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│O19301│Debridareaăexcizional ăaăp r ilorămoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă649.77│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă85.│Debridareaăexcizional ăaătegumentuluiăşiă esutuluiăăăăăăăă│P02201│Debridareaăexcizional ăaătegumentuluiăşiă esutuluiăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│subcutanatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│subcutanatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                │ăăă649.77│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă86.│Dilatareaăşiăcuretajulădup ăavortăsauăpentruăîntrerupereăă│M02801│Dilatareaăşiăcuretajulă[D&C]ădup ăavortăsauăpentruăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│deăsarcin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│întrerupereădeăsarcin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă462.30│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă87.│Aplicareaădispozitivuluiădeăfixareăextern ăneclasificat ăă│O17801│Aplicareaădispozitivuluiădeăfixareăextern ăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│altundevaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                        │ăăăăăă│neclasificat ăaltundevaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă965.45│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă88.│Biopsiaătegumentuluiăşiă esutuluiăsubcutanatăăăăăăăăăăăăăă│P01701│Biopsiaătegumentuluiăşiă esutuluiăsubcutanatăăăăăăăăăăăă│ăăă609.55│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă89.│Inciziaăşiădrenajulătegumentelorăşiăaleă esutuluiăăăăăăăăă│P00701│Inciziaăşiădrenajulăhematomuluiătegumentarăşiăalăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│subcutanatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ esutuluiăsubcutanatăăăăăăăăăăăăăăăă                    │ăăă519.43│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă90.│Inciziaăşiădrenajulătegumentelorăşiăaleă esutuluiăăăăăăăăă│P00702│Inciziaăşiădrenajulăabceselorătegumentelorăşiăaleăăăăăăă│ăăă519.43│ 
│ăăăă│subcutanatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ esutuluiăsubcutanatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă91.│Inciziaăşiădrenajulătegumentelorăşiăaleă esutuluiăăăăăăăăă│P00703│Alteăinciziiăşiădrenajeăaleătegumentelorăşiă esutului   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│subcutanatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                            │ăăăăăă│subcutanatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă519.43│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă92.│Examinareăfibroscopic ăaăfaringeluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│E04701│Examinareăfibroscopic ăaăfaringeluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă444.84│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă93.│Exciziaăleziunilorătegumentareăşiă esutuluiăsubcutanatăăăă│P01901│Exciziaăleziunilorătegumentareăşiă esutuluiăsubcutanatăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│înăalteăzoneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                        │ăăă555.80│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă94.│Chiuretajăcuăbiopsiaădeăcolăuterinăşi/sauăendometruăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă                                                │ăăă444.84│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă95.│Îndep rtareaăcorpilorăstr iniădinătegumentăşiă esutulăăăăă│P00601│Îndep rtareaăcorpilorăstr iniădinătegumentăşiă esutulăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│subcutanatăcuăincizieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│subcutanatăcuăincizieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă454.09│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă96.│Electroterapiaăleziunilorătegumentare,ăleziuniămultiple/ăă│P01309│Electroterapiaăleziunilorătegumentare,ăleziuneăunic ă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│leziuneăunic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă273.03│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă97.│Reparareaăpl gilorătegumentareăşiăaleă esutuluiăăăăăăăăăăă│P02902│Reparareaăpl gilorătegumentareăşiăaleă esutuluiăăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│subcutanat,ăimplicândă esuturileămaiăprofundeăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│subcutanatăînăalteăzoneăimplicândăşiă esuturileăprofunde│ăăă555.80│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă98.│Extragereaăendoscopic ăaăstentuluiăureteralăăăăăăăăăăăăăăă│K02803│Extragereaăendoscopic ăaăstentuluiăureteralăăăăăăăăăăăăă│ăăă360.11│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│ă99.│Rezec iaăpar ial ăaăunghieiăîncarnateăăăăăăăăă            │P02504│Rezec iaăpar ial ăaăunghieiăîncarnateăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│100.│Îndep rtareaădispozitivuluiădeăfixareăextern ăăăăăăăăăăăăă│O18108│Îndep rtareaădispozitivuluiădeăfixareăextern ăăăăăăăăăăă│ăăă379.98│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│101.│Coronarografieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│H06801│Coronarografieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│  1050.94│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│102.│Realizareaăfistuleiăarteriovenoaseălaăpersoaneleădializate│H15902│Efectuareaăuneiăfistuleăarteriovenoaseănativeă(cuăven )ă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│laănivelulămembruluiăinferiorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 



│103.│Realizareaăfistuleiăarteriovenoaseălaăpersoaneleădializate│H15903│Efectuareaăuneiăfistuleăarteriovenoaseănativeă(cuăven )ă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│laănivelulămembruluiăsuperiorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă283.18│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│104.│Biopsiaăleziuniiăpenieneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│L03701│Biopsiaăpenianaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă538.48│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│105.│Terapiaăchirurgical ăaăvaricoceluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│L02801│Curaăvaricoceluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă808.68│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│106.│Orhidectomiaăunilateral ă(exciziaătesticolului)ăăăăăăăăăăă│L02501│Orhidectomiaăunilateral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│107.│Orhidectomiaăbilateral ă(exciziaătesticolelor)ăăăăăăăăăăăă│L02502│Orhidectomiaăbilateral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│108.│Exciziaăspermatocelului,ăunilateralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│L02303│Exciziaăspermatocelului,ăunilateralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│109.│Exciziaăspermatocelului,ăbilateralăăăă                    │L02304│Exciziaăspermatocelului,ăbilateralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│110.│Terapiaăchirurgical ăaăhidroceluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│L02301│Exciziaăhidroceluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│111.│Biopsiaătransrectal ă(cuăacădeăbiopsie)ăaăprostateiăăăăăăă│L00404│Biopsiaătransrectal ă(cuăacădeăbiopsie)ăaăprostateiăă   │ăăă538.48│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│112.│Rezec iaăendoscopic ăaăleziuniiăprostaticeăăăăăăăăăăăăăăăă│L00302│Rezec iaăendoscopic ăaăleziuniiăprostaticeăăăăăăăăăăă   │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│113.│Rezec iaăendoscopic ătransuretral ăaăprostateiăăăăăăăăăăăă│L00601│Rezec iaătransuretral ăaăprostateiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│114.│Uretrotomiaăoptic ăintern ăpentruăstricturiăuretraleăăăăăă│K07505│Uretrotomiaăoptic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│115.│Distrugereaăendoscopic ăaăverucilorăuretraleăăăăăăăăăăăăăă│K07602│Distrugereaăendoscopic ăaăverucilorăuretraleăăăăăăăăă   │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│116.│Hidrodilatareaăveziciiăurinareăsubăcontrolăendoscopicăăăăă│K06801│Hidrodilatareaăveziciiăurinareăsubăcontrolăendoscopic   │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│117.│Rezec iaăendoscopic ăvezical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│K06001│Rezec iaăendoscopic ădeăleziuneăsauă esutăvezicalăăăăăăă│ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│118.│Extragereaăendoscopic ăaălitiazeiăvezicaleăăăăăăăăăăăăăăăă│K05604│Litolapaxiaăveziciiăurinareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│119.│Cistostomiaăpercutanat ăcuăinser iaăpercutanat ăaăăăăă    │ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│cateteruluiăsuprapubicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă259.72│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│120.│Cistoscopiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│K04901│Cistoscopiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă297.50│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│121.│Rezec iaăendoscopic ăaăureteroceluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│K03801│Rezec iaăendoscopic ăaăureteroceluluiăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă480.31│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│122.│Exciziaătumoriiăcorneoconjunctivaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│C01201│Exciziaătumoriiălimbus-ului                             │ăăă246.93│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│123.│Exciziaătumoriiăcorneoconjunctivaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│C01202│Exciziaătumorii limbus-uluiăcuăkeratectomieăăăăăăăăăăăăă│ăăă246.93│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│124.│Exciziaătumoriiăcorneoconjunctivaleăăăăăăăăăăăăăăă        │C02201│Exciziaăpingueculeiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă246.93│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│125.│Repozi ionareaăcristalinuluiăsubluxatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│C04401│Repozi ionareaăcristalinuluiăartificialăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă246.93│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│126.│Dacriocistorinostomiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│C08802│Dacriocistorinostomiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│127.│Dacriocistorinostomiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│C09001│Procedeeăînchiseădeărestabilireăaăpermeabilit iiăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│sistemuluiăcanalicularălacrimal,ăunăochiăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│128.│Septoplastiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│E01003│Septoplastiaăcuărezec iaăsubmucoas ăaăseptuluiănazalăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│129.│Chirurgiaăfunc ional ăendoscopic ănasoăsinusal ăăăăăăăăăăă│E01601│Extragereăintranazal ădeăpolipădinăantrum-ulămaxilarăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│130.│Chirurgiaăfunc ional ăendoscopic ănasoăsinusal ăăăăăăăăăăă│E01602│Extragereaăintranazal ădeăpolipădinăsinusulăfrontalăăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│131.│Chirurgiaăfunc ional ăendoscopic ănasoăsinusal ăăăăăăăăăăă│E01603│Extragereăintranazal ădeăpolipădinăsinusulăetmoidalăăăăă│   742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│132.│Chirurgiaăfunc ional ăendoscopic ănasoăsinusal ăăăăăăăăăăă│E01604│Extragereăintranazal ădeăpolipădinăsinusulăsfenoidală   │ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│133.│Chirurgiaăfunc ional ăendoscopic ănasoăsinusal ăăăăăăăăăăă│E00801│Extragereaădeăpolipănazalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│134.│Chirurgiaăfunc ional ăendoscopic ănasoăsinusal ăăăăăăăăăăă│E01805│Antrostomiaămaxilar ăintranazal ,ăunilateralăăăăăăăăă   │ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│135.│Parotidectomiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│E02805│Exciziaăpar ial ăaăglandeiăparotideăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│136.│Chirurgiaăronhopatieiăcroniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│E03601│Uvulopalatofaringoplastiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă500.00│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│137.│TimpanoplastiaătipăIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│D01401│Miringoplastia,ăabordătranscanalarăăăăăăăăăă            │ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│138.│TimpanoplastiaătipăIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│D01402│Miringoplastia,ăabordăpostauricularăsauăendauricularăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│139.│Curaăchirurgical ăaătumorilorăbenigneăaleălaringeluiăăăăăă│G00402│Microlaringoscopiaăcuăextirpareaălaserăaăleziuniiăăăăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│140.│Terapiaăchirurgical ăaăapendiciteiăcroniceăăăăăăăăăăăăăăăă│J07002│Apendicectomiaălaparoscopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă742.92│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│141.│Terapiaăchirurgical ăaăfisuriiăperianaleăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J08101│Exciziaăfistuleiăanaleăimplicândăjum tateaăinferioar ăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│aăsfincteruluiăanalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă500.00│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│142.│Terapiaăchirurgical ăaăfisuriiăperianaleăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J08102│Exciziaăfistuleiăanaleăimplicândăjum tateaăsuperioar ăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│aăsfincteruluiăanalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă500.00│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│143.│Terapiaăchirurgical ăaătumorilorădeăpereteăabdominalăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│sauăombilicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J12401│Biopsiaăpereteluiăabdominalăsauăaăombiliculuiăăăăăăăăăăă│ăăă300.00│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│144.│Terapiaăchirurgical ăaăgranulomuluiăombilicalăăăăăăăăăăăăă│J12507│Exciziaăgranulomuluiăombilicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă300.00│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│145.│Herniaăombilical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J12801│Curaăchirurgical ăaăhernieiăombilicaleăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│146.│Herniaăepigastric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J12802│Curaăchirurgical ăaăhernieiăepigastriceăăăăăăăăăăăăăă   │ăăă589.67│ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│147.│Eventra ieăpostoperatorieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│J12903│Curaăchirurgical ăaăeventra ieiăpostoperatoriiăcuăăăă   │ăăăăăăăăă│ 



│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│prostezaăăăă                                            │ăăă589.67│ 
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ 

*ST* 
 
    NOT : 
    1.ăPozi iileă5ă- 13 din tabelul de mai susăseărefer ălaăcuraăchirurgical ăaăfracturilorădeăpiramid ă

nazal ădup ăunătraumatismărecent;ănuăsuntăincluseăcorec iileăestetice. 
    2.ăLaănivelulăunuiăspitalănuăpotăexistaămaiămulteătarifeănegociateăcontractateăpentruăacelaşiătipădeă

caz. 
 
    B.3. Lista serviciilorămedicaleăînăregimădeăspitalizareădeăziăşiătarifeleămaximaleăcorespunz toare: 
    B.3.1.ăListaăserviciilorămedicaleăînăregimădeăspitalizareădeăziădecontateăasigura ilorăprinătarifăpeă

serviciuă medical/vizit ă (zi)ă şiă pentruă careă înă vedereaă decont riiă nuă esteă necesar ă închidereaă fişeiă deă
spitalizareădeăziă(FSZ)ădup ăfiecareăvizit ă(zi). 

 
*T* 
*Font 8* 
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
│Nr.ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               │ăăTarifămaximalăpeăă│ 
│crt.│ăăăăăăăăăDenumireăserviciuămedicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăserviciuămedicalăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ăă1.│Radioterapieăcuăortovoltaj/kilovoltajăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă29ălei/şedin │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ăă2.│Radioterapieăcuămegavoltajă- cobaltoterapieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă144ălei/şedin │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ăă3.│Radioterapieăcuămegavoltajă- acceleratorăliniară2ăDăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă180ălei/şedin │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ăă4.│Radioterapieăcuămegavoltajă- acceleratorăliniară3ăDăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă320ălei/şedin │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ăă5.│IMRTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                         │ăăăăă640ălei/şedin │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ăă6.│Brahiterapieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă302ălei/şedin │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ăă7.│Chimioterapie*)ăcuămonitorizareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă280ălei/şedin │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ăă8.│Litotri ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă350ălei/şedin │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ăă9.│Tratamentulăşiăprofilaxiaărabieiăcuăantitetanicăăăăăăăăă         │171ălei/administrare│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ă10.│Tratamentulăşiăprofilaxiaărabieiăf r ăantitetanicăăăăăăăăăăăăăăăă│111ălei/administrare│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ 
│ă11.│Strabismălaăcopiiă- reeducareăortooptic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă50ălei/şedin │ 
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ 
*ST* 
 
    B.3.2ăListaăserviciilorămedicaleăînăregimădeăspitalizareădeăziădecontateăasigura ilorăprinătarifăpeă

serviciuă medicală şiă pentruă careă înă vedereaă decont riiă seă închideă fişaă deă spitalizareă deă ziă (FSZ)ă dup ă
terminareaăvizitei/vizitelorănecesareăfinaliz riiăserviciului medical. 

 
*T* 
*Font 8* 
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ 
│Nr.ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăTarifămaximalăpeăăă│ 
│crt.│ăăăăăăăăăDenumireăserviciuămedicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăserviciuămedicalăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăă1│Implantădeăcristalin**)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1.050ălei/asigurat/un│ 
│ăăăă│ăăăăă                                                           │ăăăăăăserviciuăpentru│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fiecareăochi,ămaximă2│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăserviciiăpeăCNP│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăă2│Întrerupereădeăsarcin ăcuărecomandareămedical *)ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă272.40│ 
│ăăăă│valabilăpentruăsarciniădeăpân ălaă12ăs pt mâniădeăamenoreeăăăăăă│lei/asigurat/serviciu│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăă3│Amniocentez ***)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă900ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                           │ăăăăăăăăăăăăăserviciu│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăă4│Biopsieădeăvilozit iăcoriale***)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă900ălei/asigurat/│ 
│    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăserviciu│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăă5│MonitorizareăbolnaviăHIV/SIDA*)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăă6│Evaluareaădinamic ăaăr spunsuluiăviroă- imunologic*)ăăăăăăăăăăăă│450ălei/lun /asigurat│ 



├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăă7│Monitorizareaăbolilorăneurologiceă(epilepsieăşiătulbur riădeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│somn,ăboalaăParkinsonăşiăalteămanifest riăextrapiramidale,ăboliă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│neuromusculare,ămiasteniaăgravisăşiăsindromulămiastenic,ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│neuropatiiăperiferice,ăboliăneurodegenerativeăaleăsistemuluiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│nervosăcentral,ăsclerozaămultipl ,ăstenozeăarterialeăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă       │ 
│ăăăă│carotidiene,ăvertebraleăşiăartereăsubclaviculare,ădemen e,ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│paraliziiăcerebrale)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/asigurat/lun │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăă8│Monitorizareaăşiătratamentulătalasemieiăşiăhemofiliei*)ăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăă9│Hepatiteăcroniceădeăetiologieăviral ăB,ăCăşiăD****)ăăăăăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă10│Cirozaăhepatic ****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă11│Boliăendocrineă(acromegalieăînătratamentămedicamentosăşiătumoriă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│neuroendocrine)****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă12│BoalaăGaucher****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă13│Boalaăcronic ăinflamatorieăintestinal ăpentruătratamentulăcuăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│imunosupresoare****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă14│Poliartritaăreumatoid ăpentruătratamentulăcuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│imunosupresoare****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă15│Artropatiaăpsoriazic ăpentruătratamentulăcuăimunosupresoare****)│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă16│Spondilitaăankilozant ăpentruătratamentulăcuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│imunosupresoare****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă17│Artritaăjuvenil ăpentruătratamentulăcuăimunosupresoare****)ăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă18│Psoriazisăcronicăseverăpentruătratamentulăcuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│imunosupresoare****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă19│Sclerozaămultipl ****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă20│Boliărare****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               │200ălei/lun /asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă21│Monitorizareăhemodinamic ăprinămetodaăbioimpedan eiăăăăăăăăăăăăă│ăăăă180ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│toracice*******)ăăăăăăă                                         │ăăăăăăăăăăăăăsemestru│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă22│Analgeziaăautocontrolat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă69,4ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă23│Analgezieăsubarahnoidian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă108,5ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă24│Analgezieăepidural ăsimpl ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă136,6ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă25│Analgezieăepidural ăcuăcateterăăăăăăăăă                         │ăăă209,6ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă26│Blocajănerviăperifericiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă120,5ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă27│Infiltra ieăperiradicular ătransforaminal *****)ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă400ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă28│Blocădeăramămedianăposterior*****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă120,5ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă29│Blocădeăplexăsimpaticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăăăăă400ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă30│Abla ieăcuăradiofrecven ădeăramămedian******)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă209,6ălei/nivel/│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                   │ăăăăăăăăăăăăăasigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă31│Abla ieăcuăradiofrecven ăaăinerva ieiăgenunchiuluiăsauăaăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│articula ieiăcoxofemurale******)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă690ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă32│Abla ieăsacroiliac******)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă690ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă33│Infiltra ieăsacroiliac *****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă400ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă34│Discografieăstimulat *****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă400ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 



│ăă35│Proceduriăspecifice pentruăcefalee,ăalgiiăcraniene,ăsindroameăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│vertiginoaseăşiăcrizeădeăpierdereăaăconştien eiăf r ădiagnostică│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│etiologicăcuăinvestiga iiădeăînalt ăperforman ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă409ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă36│Proceduriăspecificeăpentruăcefalee,ăalgiiăcraniene,ăsindroameăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│vertiginoaseăşiăcrizeădeăpierdereăaăconştien eiăf r ădiagnostică│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│etiologicăf r ăinvestiga iiădeăînalt ăperforman ăăăăăăăăăăăăăăă│ăă204.48ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă37│Urgen ămedico-chirurgical ăînăcamereleădeăgard ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă100ălei/pacient│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă38│Urgen ămedico-chirurgical ăînăstructurileădeăurgen ădinăcadrul│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│spitalelorăpentruăcareăfinan areaănuăseăfaceădinăbugetulăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│MinisteruluiăS n t iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă250ălei/pacient│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă39│Discectomieăpercutan ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă690ălei/2ădiscuri/│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăasigurat/serviciu│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă40│Endoscopieădeăcanalăspinalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă690ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăserviciu│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă41│Flavectomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă690ălei/2ădiscuri/│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăasigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă42│Evaluareaăgravideiăpentruăinfec iiăcuăriscăpentruăsarcin ăăăăăăă│ăăăă340ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│(pentruărubeol ,ătoxoplasmoz ,ăinfec iaăCMV,ăhepatit ăBăşiăC)ăăă│ăă            sarcin │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă43│Monitorizareăafec iuniăoncologiceăcuăinvestiga iiădeăînalt ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│performan ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                       │409ălei/asigurat/lun │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă44│Monitorizareăafec iuniăoncologiceăf r ăinvestiga iiădeăînalt ăăă│ă204,48ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│performan ăăăă                                                 │ăăăăăăăăăăăăăăăăălun │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă45│Monitorizareăinsuficien ărenal ăcronic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă204,48ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăălun │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă46│Terapiaădistoniilorămusculareăcuădirijareăelectromiografic ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│(cervicale,ăcraniofaciale,ăaleămembrelor,ălaringieneăetc.)ăf r ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│toxin ăbotulinic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă349,50ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă47│Terapiaădistoniilorămusculareăf r ădirijareăelectromiografic ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│(cervicale,ăcraniofaciale,ăaleămembrelor,ălaringieneăetc.)ăf r ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│toxin ăbotulinic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă133,57ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă48│Terapiaădistoniilorămusculareăcuădirijareăelectromiografic ăăăăă│ăăăăăăăă             │ 
│ăăăă│(cervicale,ăcraniofaciale,ăaleămembrelor,ălaringieneăetc.)ăcuăăă│1461,05ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│toxin ăbotulinic ăpentruăadul iăşiăcopiiăcuăgreutateăpesteă25ăkg│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăan│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă49│Terapiaădistoniilorămusculareăcuădirijareăelectromiografic ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│(cervicale,ăcraniofaciale,ăaleămembrelor,ălaringieneăetc.)ăcuăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă905,28│ 
│ăăăă│toxin ăbotulinic ăpentruăcopiiăcuăgreutateăsubă25ăkgăăăăăăăăăăăă│lei/asigurat/semestru│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă50│Terapiaădistoniilorămusculareăf r ădirijareăelectromiografic ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│    │(cervicale,ăcraniofaciale,ăaleămembrelor,ălaringieneăetc.)ăcuăăă│1245,12ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│toxin ăbotulinic ăpentruăadul iăşiăcopiiăcuăgreutateăpesteă25ăkg│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăan│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă51│Terapiaădistoniilorămusculareăf r ădirijareăelectromiografic ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│(cervicale,ăcraniofaciale,ăaleămembrelor,ălaringieneăetc.)ăcuăăă│ăăăăăăăăăă689,35ălei/│ 
│ăăăă│toxin ăbotulinic ăpentruăcopiiăcuăgreutateăsubă25ăkgăăăăăăăăăăăă│ăăăăasigurat/semestru│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă52│Monitorizareaăbolilorăpsihiatriceăadul iăşiăcopiiă(tulbur riăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│cognitiveăminore,ădemen eăincipiente,ătulbur riăpsihoticeăşiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│afectiveăînăperioadeădeăremisiune,ătulbur riănevroticeăşiădeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│personalitate)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/asigurat/lun │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă53│Implantareaăcateteruluiăvenosăcentralălong-lifeădestinat:ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│administr riiădeămedicamente,ădializeiăcroniceăsauăadministr rii│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│deăchimioterapiceă(înăcureălungiădeă6ă- 24ăluni)ăpentruăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│pacien iiăoncologici,ăhematologici,ădializa i.ăTarifulăaferentăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│acestuiăserviciuăincludeăcostulăcateteruluiăvenosăcentralăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│long-life.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă960ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 



│ăă54│Implantareaăcateteruluiăvenosăcentralăcuăcamer ăimplantabil ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│destinatăadministr riiădeăchimioterapiceă(înăcureălungiădeăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│6ă- 24ăluni)ăpentruăpacien iiăoncologiciăşiăhematologici.ăăăăăăă│ăăăă                 │ 
│ăăăă│Tarifulăaferentăacestuiăserviciuăincludeăcostulăcateteruluiăăăăă│ăăă1.200ălei/asigurat│ 
│ăăăă│venosăcentralăşiăcamereiăimplantabile.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă55│Monitorizareaăpacemakerelor/defibrilatoruluiăimplantabilăăăăăăăă│ăăăă309ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăanual│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă56│Monitorizareaăpacien ilorăcuăinsuficien ăcardiac ăcongestiv ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│pentruăasigura iăcuăafec iuniăcardiovasculareăgraveădeădebutăsau│ăăăă327ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│deveniteăcroniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăanual│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă57│Monitorizareaăpacien ilorăcuătulbur riădeăritm/conducereăcu     │ăăăă394ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│afec iuniăcardiovasculareăgraveădeădebutăsauădeveniteăcroniceăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăanual│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă58│Inciziaăşiădrenajulăabceselorăperiosoaseă(lojiăsuperficialeăaleă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│capuluiăşiăgâtului)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă519,43ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă59│Suprimareaăfirelorădeăsutur ălaăpacien iăcuădespic turiăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│labio-maxilopalatineădup ăplastiaăbuzeiăsauăaăpalatuluiăăăăăăăăă│ăăăăă412ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă60│Iridectomiaăsauăcapsulotomiaăcuălaserăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă150ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă61│Implantareăcateterăperitoneală(tarifulăincludeăşi costulăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│cateterului)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă690ălei/asigurat│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă62│Monitorizareaăsifilisuluiăgenitalăprimarăşiăsifilisuluiăsecundar│ăăăă130ălei/asigurat/│ 
│ăăăă│alăpieliiăşiămucoaselorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăătrimestru│ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă63│Monitorizareaăşiătratamentulăcolagenenozelor:ăpoliartritaăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│reumatoid ,ălupusăeritematosăsistemic,ădermato-polimiozit ,ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│sindromăSjorgen,ăvasculiteăsistemice.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/asigurat/lun │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă64│Diagnosticăşiămonitorizareăartrit ăprecoceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/asigurat/lun │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăă65│Monitorizareaăbolilorăhematologiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│200ălei/asigurat/lun │ 
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ăTarifulănuăcuprindeămedicamenteleăspecificeănominalizateăprinăprogrameleăna ionaleădeăs n tate 
    **)ă Tarifulă nuă cuprindeă contravaloareaă lentileiă intraoculare.ă Serviciulă medicală seă acord ă oă singur ă

dat ăpentruăfiecareăochi. 
    ***) Biopsia de vilozit iă corialeă seă deconteaz ă laă gravideă înă trimestrulă Iă deă sarcin ,ă iară

amniocentezaă laă gravideă înă trimestrulă IIă deă sarcin ,ă efectuat ă numaiă deă c treă mediciiă deă specialitateă
obstetric -ginecologieă cuă supraspecializareă înă medicin ă materno-fetal ,ă pentruă cazuri cu anomalii majore 
confirmateăimagisticăanteriorăproceduriiăsauăînăcazădeăpatologieăgenetic ăînăfamilieăcuăriscădeătransmitereălaă
descenden iă - la recomandarea medicului genetician, sau risc de aneuploidii mai mare de 1/100 la momentul 
examin riiă calculat prină algoritmă Fetală Medicineă Foundation;ă înă tarifeleă aferenteă acestoraă esteă inclus ă şiă
prelucrarea probelor prelevate - analizaăADNăprinăPCRăaăcromozomiloră13,ă18,ă21,ăXăşiăYăpentruădiagnosticareaă
sindromuluiăDown,ăEdwards,ăPatau,ăaăsexuluiăfetalăşiăanomalii numerice a cromozomilor sexuali. 

    ****)ă Monitorizareă şiă administrareă tratamentă afec iuniă careă necesit ă administrareă deă medicamenteă
pentruăcareăesteănecesar ăaprobareaăcomisiilorădeăexper iăconstituiteălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateăcuăadministrareăparenteral ăsubăsupraveghereăspecial ;ătarifulănuăcuprindeămedicamenteleăspecificeă
pentruăcareăesteănecesar ăaprobareaăcomisiilorădeăexper iăconstituiteălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tate 

    *****) sub ghidaj Rx 
    ******)ăsubăghidajăRxăşiămaşinaădeăabla ie. 
    *******)ăSeăpoateăefectuaătrimestrialălaăasigura iiăcuădiabetăzaharatăconfirmat. 
────────── 
 
    NOT ăpentruăliteraăB: 
    1.ă Tarifeleă cuprindă cheltuielileă aferenteă cazuriloră rezolvateă precumă şiă serviciiloră medicale 

(cheltuieliă deă personal,ă cheltuieliă cuă medicamenteleă şiă materialeleă sanitare,ă investiga iiă medicaleă
paraclinice,ăcheltuieliăprivindăpreg tireaăs liiădeăopera ie,ăprecumăşiăcheltuieliăindirecte). 

    2.ă Serviciileă medicaleă spitaliceştiă careă nuă necesit ă internareă continu ,ă acordateă înă regimă deă
spitalizareă deă ziă prev zuteă laă literaă B,ă seă potă contractaă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă unit ileă
sanitareăcuăpaturiăşiăcuăunit ileăsanitareăautorizateădeăMinisterulăS n t iiăs ăefectuezeăacesteăservicii, 
inclusivă înă centreleă deă s n tateă multifunc ionaleă cuă personalitateă juridic ,ă careă auă avizate/aprobateă deă
MinisterulăS n t iiăstructuriădeăspitalizareădeăzi. 



    3.ăServiciileăacordateăînăregimădeăspitalizareădeăziăprev zuteălaăliteraăBăpotăfiăacordateăşi în regim 
deă spitalizareă continu ă dac ă pacientulă prezint ă complica iiă sauă comorbidit iă cuă riscă pentruă pacient,ă
sângerareămajor ăceăpuneăproblemaăreple ieiăvolemice,ăriscăanestezicăgreuădeămanagerizatăînăspitalizareădeăzi,ă
iarădurereaăpostprocedural ăgreu de controlat, proceduri invazive majore asociate. 

    4.ăTarifulăpeăcazărezolvat/serviciuămedicalăesteăcelănegociatădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuă
furnizoriiă prev zu iă laă punctulă 2,ă conformă noteiă deă fundamentareă aă tarifuluiă completat ă prină utilizarea 
modeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă22ăAălaăordin. 

    5.ă Pentruă fiecareă pozi ieă dină cazurileă rezolvate/serviciileă medicaleă înă regimă deă spitalizareă deă ziă
prev zuteălaăliteraăBăpuncteleăB.1,ăB.2,ăB.3.1ăşiăB.3.2,ăseăîntocmescăfişeădeăspitalizareădeăziădistincte. 

    6.ă Serviciileă medicale/cazurileă rezolvateă prev zuteă laă literaă Bă nuă potă fiă acordateă concomitentă cuă
serviciileămedicaleăspitaliceştiăprev zuteălaăliteraăA.ăExcep ieăfacăsitua iileăînăcareăasiguratulăinternatăînă
regimădeăspitalizareăcontinu ăpoateăbeneficiaăconcomitent,ăînăalt ăunitateăsanitar ,ădeăserviciileămedicaleă
prev zuteălaăpunctulăB.3.1,ăpozi iileă1ă- 7,ădup ăcaz,ădac ăunitateaăsanitar ălaăcareăasiguratulăesteăinternată
înăregimădeăspitalizareăcontinu ,ănuăpoateăacordaăacesteăservicii. 

    7. Serviciileăprev zuteălaăpozi iileă7,ă8,ă43,ă44,ă45,ă52,ă56,ă57,ă62,ă63,ă64ăşiă65ădinătabelulădeălaă
lit.ăB.3.2ăinclud,ădup ăcaz,ăşiădiagnostic/depistare. 

    8.ăServiciileăprev zuteălaăpozi iileă43ăşiă44ădinătabelulădeălaălit.ăB.3.2ăseăacord ăpacien ilorăcuă
afec iuniăoncologiceăcareăînălunaărespectiv ănuăbeneficiaz ădeăserviciulăprev zutălaăpozi iaă7ădinătabelulădeă
la lit. B.3.1 

    9.ăLaănivelulăunuiăspitalănuăpotăexistaămaiămulteătarifeănegociateăcontractateăpentruăacelaşiătipădeă
serviciu. 

    10. Serviciile prev zuteălaăpozi iileă1-6ădinătabelulădeălaălit.ăB.3.1ăsuntăprev zuteăînăpachetulădeă
serviciiămedicaleădeăbaz ,ăpân ălaăpreluareaăacestoraăînăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăcuăscopăcurativ. 

    11.ăCriteriileăpeăbazaăc ruiaăseăefectueaz ăinternareaăpacien ilorăînăregimădeăspitalizareădeăziăsunt: 
    a)ăsitua iaădeăurgen ămedico-chirurgical ăpentru: 
    a1)ăserviciileămedicaleăprev zuteălaăcapitolulăIăliteraăBăpunctulăB.3.2ăpozi iileă37ăşiă38ăefectuateă

înă cameraă deă gard ,ă CPU/UPUă careă nuă suntă finan ateă deă Ministerulă S n t ii/ministereleă şiă institu iileă cuă
re eaăsanitar ăproprie. 

    a2)ă serviciileă prev zuteă înă listaă deă laă punctulă B.1ă pozi iileă 86,ă 87,ă 94ă şiă 95ă careă seă acord ă înă
structuriădeăspitalizareădeăziăaprobate/avizateădeăMinisterulăS n t ii, 

    b)ă diagnosticulă nuă poateă fiă stabilită şiă tratamentulă nuă poateă fiă efectuată şi/sauă monitorizată înă
ambulatoriuăpentruăserviciileăînăregimădeăspitalizareădeăziăprev zuteăînălisteleădeălaăliteraăB,ăcuăexcep iaă
celoră deă laă lit.ă a),ă careă seă acord ă înă structuriă de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul 
S n t ii. 

 
    C.ă Pentruă stabilireaă diagnosticuluiă potă fiă recomandateă serviciiă medicaleă deă înalt ă performan :ă CT,ă

RMN, scintigrafie, angiografie. 
    Explor riăcomputer-tomograf (CT) 
    1. politraumatismeă cuă afectareă scheletal ă multipl ,ă cuă dilacerareă deă p r iă moiă şi/sauă afectareă deă

organe interne 
    2. monotraumatisme: 
    - cranio-cerebrale 
    - coloan ăvertebral  
    - torace 
    - abdomino-pelvine 
    - fracturiăcominutiveăşi/sauădeschiseăcuăinteresareădeăvaseăaleăextremit ilor 
    3.ăhemoragiiăinterneă(dup ăstabilizareaăfunc iilorăvitale) 
    4. accidente cerebro-vasculareă acuteă şiă afec iuniă aleă aortei,ă înă primeleă 24ă - 72 de ore, cu 

justificare din punct de vedere medical 
    5.ăinsuficien ărespiratorieăacut ăprinăsuspiciuneădeăembolieăpulmonar  
    6.ăurgen eăabdomino-pelvineănetraumaticeă(deăex.ăpancreatit ăacut ,ăperitonit ,ăocluzieăintestinal ,ă

ischemieămezenteric ,ăanevrismăaorticăetc.) 
    7. meningo-encefalit ăacut  
    8.ăst riăcomatoase 
    Examenulă CTă vaă înlocuiă examenulă RMNă laă asigura iiă cuă contraindica iiă (prezen ă deă stimulatoareă

cardiace,ăvalve,ăcorpiăstr iniămetalici,ăsarcin ăînăprimeleă3ăluni) 
    Explor riăprinărezonan ămagnetic ănuclear ă(RMN) 
    1. traumatisme vertebro-medulare 
    2.ăaccidenteăvasculareăcerebraleăşiăafec iuniăaleăaortei,ăînăprimeleă24ă- 72 de ore, cu justificare 

din punct de vedere medical, nevizualizate CT 
    3.ăpatologiaăoncologic ăindiferentădeălocalizare 
    4.ănecrozaăaseptic ădeăcapăfemural 
    5.ăurgen e înăpatologiaădemielizant ă(nevritaăoptic ;ăparaparezeăbruscăinstalate) 
 
    Examenulă RMNă vaă înlocuiă examenulă CTă laă asigura iiă cuă contraindica iiă (insuficien ă renal ,ă

insuficien ăcardiac ăsever ,ăsarcin ,ăalergieălaăsubstan eleădeăcontrastăiodate) 
    Explor riăscintigrafice 
    1. tromboembolismul pulmonar 
    2. accidente coronariene acute 
    3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, în primele 24 - 72 de ore, cu justificare din punct de 

vedere medical, cu aspect CT neconcludent 



    Explor riăangiografice: 
    - afec iuniăvasculareăindiferentădeălocalizare 
 
    CAP. II 
    Pachetulăminimalădeăserviciiămedicaleăînăasisten aămedical ăspitaliceasc ăcuprindeăserviciiămedicaleă

acordateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiădeăziăşiăseăacord ăînăsitua iaăîn care pacientul nu poate dovedi 
calitatea de asigurat. 

 
    1.ă Criteriileă peă bazaă c roraă seă efectueaz ă internareaă pacien iloră înă regimă deă spitalizareă continu ă

sunt: 
    a)ă urgen ă medico-chirurgical ă înă careă esteă pus ă înă pericolă via aă pacientuluiă sauă care au acest 

poten ialăpân ălaărezolvareaăsitua ieiădeăurgen ; 
    b)ăboliăcuăpoten ialăendemo-epidemicăpân ălaărezolvareaăcomplet ăaăcazului; 
    c)ănaşterea 
    2.ăCriteriileăpeăbazaăc roraăseăefectueaz ăinternareaăpacien ilorăînăregimădeăspitalizareădeăzi sunt: 
    a)ăsitua iaădeăurgen ămedico-chirurgical ,ăpentru: 
    a1)ăserviciileămedicaleăprev zuteălaăcapitolulăIăliteraăBăpunctulăB.3.2ăpozi iileă37ăşiă38ăefectuateă

înă cameraă deă gard ,ă CPU/UPUă careă nuă suntă finan ateă deă Ministerulă S n t ii/ministereleă şiă institu iileă cuă
re eaăsanitar ăproprie. 

    a2)ă serviciileă prev zuteă înă listaă deă laă punctulă B.1ă pozi iileă 86,ă 87,ă 94ă şiă 95ă careă seă acord ă înă
structuriădeăspitalizareădeăziăaprobate/avizateădeăMinisterulăS n t ii, 

    b) epidemiologic pentru bolnavii careănecesit ătratamentăînăafec iuniăcareănuănecesit ăizolareăpentruă
serviciileămedicaleăprev zuteălaăcapitolulăIăliteraăBăpunctulăB.3.1ăpozi iileă9ăşiă10ăşiăpunctulăB.3.2ăpozi iaă
62,ăcareăseăacord ăînăstructuriădeăspitalizareădeăziăaprobate/avizateădeăMinisterulăS n t ii. 

    3.ăPentruăcriteriulăurgen ămedico-chirurgical ,ăspitalulăacord ăserviciileămedicaleăavândăobliga iaă
s ăevaluezeăsitua iaămedical ăaăpacientuluiăşiăs ăîlăexternezeădac ăserviciileămedicaleădeăurgen ănuăseămaiă
justific .ăPentruăspitalizareaăcontinu ,ălaăsolicitareaăpacientuluiăseăpoateăcontinuaăinternareaăînăregimădeă
spitalizareăcontinu ăcuăsuportareaăcheltuielilorăaferenteăserviciilorămedicaleăspitaliceştiădeăc treăpacientă
pentruăperioadaăînăcareăserviciileăacordateănuămaiăreprezint ăurgen . 

 
    CAP. III 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera ieiă

Elve iene,ătitulariădeăcardăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului,ă
beneficiaz ă deă serviciile prev zuteă laă capitolulă IIă dină prezentaă anex .ă Pentruă acesteă serviciiă medicale,ă
furnizoriiădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiănuăsolicit ăbiletădeăinternare. 

    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera ieiă
Elve iene,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă Regulamentuluiă CEă nr.ă 883ă ală
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă
social ,ăbeneficiaz ăînăasisten aămedical ăspitaliceasc ,ădeăserviciileăprev zuteălaăcapitolulăIădinăprezentaă
anex .ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăacord ăserviciileămedicaleăprev zuteălaăcapitolulăIădină
prezentaă anex ,ă peă bazaă biletuluiă deă internareă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă persoanelor asigurate în cadrul 
sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăpacien iiărespectiviă
beneficiaz ădeăserviciiămedicaleăprogramate,ăacordateăcuăautorizareaăprealabil ăaăinstitu iilorăcompetenteădină
statele membre aleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera ieiăElve iene. 

    3.ă Pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă
interna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăpotăbeneficia,ădup ăcaz,ădeăserviciileămedicaleăprev zuteă
laăcapitolulăIIădinăprezentaăanex ,ăsauădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaăcapitolulăIădinăprezentaăanex ,ăînă
condi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 

    Serviciileă medicaleă prev zuteă laă capitolulă I,ă seă acord ă peă bazaă biletuluiă deă internareă înă aceleaşiă
condi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia. 

 
 
    ANEXA 22 A 
 
 
              Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului 
            mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, 
             a tarifului pe caz rezolvat/serviciu pentru serviciile 
                     acordate în regim de spitalizare de zi 
 
    1.ăŞtatulădeăpersonal 
    2.ăExecu iaăbugetuluiăinstitu ieiăsanitare publice la data de 31.12. 2014 
    3.ăUltimaăform ăaăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăpentruăanulă2014ăvalabil ălaă31.12.2014ăaprobat ă

de ordonatorul de credite. 
    4.ă Listaă investiga iiloră paraclinice/serviciiloră medicaleă cliniceă - consulta iiă interdisciplinare, 

efectuateă înă alteă unit iă sanitare:ă nr.,ă tipul,ă valoareă şiă nr.ă deă bolnaviă interna iă pentruă careă auă fostă
efectuate aceste servicii. 

    5. Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi, la fundamentarea tarifului pe 
caz/serviciuăseăprezint :ămodelulădeăpacient,ălistaăşiănum rulăserviciilorămedicaleănecesareăpentruărezolvareaă
cazului/serviciului medical. 

    6.ăStoculădeămedicamente,ămaterialeăsanitareăşiăreactiviălaă01.01.2014ăşiălaă31.12.2014 



    7.ăFişaădeăfundamentareăaătarifului pentru anul 2015, pe elemente de cheltuieli*) 
────────── 
    *)ăSeăcompleteaz ăpentruăfiecareăsec ie/compartimentăpentruăcareăplataăseăfaceăprinătarifămediuăpeăcază

rezolvat,ăpeăbaz ădeătarifăpeăziădeăspitalizareăşiăpentruăfiecareătipădeăcaz/serviciu în regim de spitalizare 
de zi pentru care plata serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi se face pe caz 
rezolvat/serviciu medical. 

────────── 
*T* 
                                                                       mii lei 
┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăăELEMENTEăDEăCHELTUIELIăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăClasifica ieă│ăValoareă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăbugetar ăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăCHELTUIELIăCURENTEă(Iă+ăIIă+ăVI)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă01ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTITLULăIăCHELTUIELIăDEăPERSONALăăă                  │ă10ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăCheltuieliăsalarialeăînăbaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăSalariiădeăbaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăSalariiădeămerităăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăIndemniza iiădeăconducereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăSporădeăvechimeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.04ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăsporuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.06ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăOreăsuplimentareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.07ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăFondădeăpremiiăăăă                                  │ă10.01.08ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăPrimaădeăvacan ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.09ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăIndemniza iiăpl titeăunorăpersoaneădinăafaraăăăăăăăă│ă10.01.12ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăunit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăIndemniza iiădeădelegareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.13ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăIndemniza iiădeădetaşareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.14ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAloca iiăpentruălocuin eăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.16ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteădrepturiăsalarialeăînăbaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.30ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.03ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiădeăasigur riăsocialeădeăstatăăăăăăăăăăăă│ă10.03.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiădeăasigur riădeăşomajăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.03.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăăăăăăăă│ă10.03.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiădeăasigur riăpentruăaccidenteădeămunc ăă│ă10.03.04ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăşiăboliăprofesionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăăăăăăăăă│ă10.03.06ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiălaăfondulădeăgarantareăaăcrean elorăăăăă│ă10.03.07ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăsalarialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTITLULăIIăBUNURIăŞIăSERVICIIă- TOTALăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăBunuriăşiăserviciiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ Furnituriădeăbirouăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMaterialeăpentruăcur enieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăÎnc lzit,ăiluminatăşiăfor ămotric ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 



├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAp ,ăcanalăşiăsalubritate                           │ă20.01.04ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăCarburan iăşiălubrifian iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.05ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăPieseădeăschimbăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.06ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTransportăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ă20.01.07ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăPoşt ,ătelecomunica ii,ăradio,ăTV,ăinternetăăăăăăăăă│ă20.01.08ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMaterialeăşiăprest riăserviciiăpentruăîntre inereăăă│ă20.01.09ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăcuăcaracterăfunc ionalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăbunuriăşiăserviciiăpentruăîntre inereăşiăăăăăăă│ă20.01.30ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăfunc ionareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăRepara ii curenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.02ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMedicamenteăşiămaterialeăsanitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.04ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăHran ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.03ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăHran ăpentruăoameniăăăăăăăăăăăăăăăă                 │ă20.03.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăHran ăpentruăanimaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.03.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMedicamenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.04.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMaterialeăsanitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.04.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăReactiviăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.04.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDezinfectan iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.04.04ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăBunuriădeănaturaăobiectelorădeăinventarăăăăăăăăăăăăă│ă20.05ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăobiecteădeăinventarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.05.30ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDeplas ri,ădetaş ri,ătransferuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.06ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDeplas riăinterne,ădetaş ri,ătransferuriăăăăăăăăăăăă│ă20.06.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDeplas riăînăstr in tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.06.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMaterialeădeălaboratorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │ă20.09ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăC r i,ăpublica iiăşiămaterialeădocumentareăăăăăăăăăă│ă20.11ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăConsultan ăşiăexpertiz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.12ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăPreg tireăprofesional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.13ăăăăăăăă│ăăă      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăProtec iaămunciiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.14ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăComisioaneăşiăalteăcosturiăaferenteăîmprumuturilorăă│ă20.24ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăexterneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăCheltuieliăjudiciareăşiăextrajudiciareăderivateădină│ă20.25ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăac iuniăînăreprezentareaăintereselorăstatului,ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăpotrivitădispozi iilorălegaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăcheltuieliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.3ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăProtocolăşiăreprezentareăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ă20.30.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăcheltuieliăcuăbunuriăşiăserviciiăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.30.30ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
 
 
 



│ăTITLULăVIăTRANSFERURIăÎNTREăUNIT IăALEăăăăăăăăăăăăă│ă51ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăADMINISTRA IEIăPUBLICEă- TOTALăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDinăcare:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAc iuniădeăs n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă51.01.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăProgrameăpentruăs n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă51.01.25ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTransferuriădinăbugetulădeăstatăc treăbugeteleăăăăăă│ă51.01.38ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ălocaleăpentruăfinan areaăunit ilorădeăasisten ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ămedico-socialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAparatur ăşiăechipamenteădeăcomunica iiăînăurgen ăă│ă51.01.08ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTransferuriăpentruărepara iiăcapitaleălaăspitaleăăăă│ă51.02.11ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTransferuriăpentruăfinan areaăinvesti iilorăăăăăăăăă│ă51.02.12ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăspitalelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┘ 
*ST* 
 
*T* 
      MANAGER       DIRECTOR MEDICAL      DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 
     .........      ................      ........................... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 22 B 
 
 
          DESF ŞUR TORULăSERVICIILORăMEDICALEăPARACLINICEăPENTRUăCARE 
         SPITALULăNUăDE INEăDOTAREAăNECESAR ăSAUăAPARATURAăEXISTENT ăÎN 
           DOTAREAăACESTUIAăNUăESTEăFUNC IONAL ăŞIăALăCONSULTA IILOR 
            INTERDISCIPLINARE,ăEFECTUATEăPENTRUăPACIEN IIăINTERNA I, 
           ÎNăALTEăUNIT IăSANITAREăINDIFERENTăDEăFORMAăDEăORGANIZARE 
          AăACESTORA,ăPEăBAZAăRELA IILORăCONTRACTUALEăSTABILITEăÎNTRE 
             UNIT ILEăSANITAREă(CONFORMăart.ă97ălit.ăa)ăDINăANEXA 
           NR. 2 LA HOT RÂREAăDEăGUVERNăNR.ă400/2014,ăCUăMODIFIC RILE 
                          ŞIăCOMPLET RILEăULTERIOARE) 
 
    UNITATEAăSANITAR ăCUăPATURIă................. 
    LOCALITATEA ................................. 
    JUDE ULă...................................... 
    CONTRACT ÎNCHEIAT CU CAS. NR. ................ 
 
    1.ăDESF ŞUR TORULăLUNARăALăSERVICIILORăMEDICALEăPARACLINICEăEFECTUATEăPENTRUăPACIEN IIăINTERNA I,ăÎNă

ALTEăUNIT IăSANITARE 
    LUNA ....... ANUL ......... 
 
    Unitateaă sanitar ă careă aă furnizată serviciileă medicaleă paraclinice*1)ă ...........ă (dateă deă

identificare:ădenumire,ăadres ,ănr.ăcontract(e)ăcuăcasaă(casele)ădeăasigur riădeăs n tateădac ăaceastaăseăafl ă
înărela iiăcontractualeăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate) 

 
*T* 
┌────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┐ 
│Nr.ă│Tipulăinvestiga ieiăă│Num răinvestiga ii│Tarif/investiga ie│ăăăSumeăăăă│ 
│crt.│paracliniceăefectuate│ăăăăparacliniceăăă│ăăăăparaclinic ăăă│ădecontateă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăefectuateăăăă│ăăăăcontractatăăăă│ăăă(lei)ăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă(lei)ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┤ 
│ăC1ă│ăăăăăăăă C2ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăC3ăăăăăăă│ăăăăăăăăăC4ăăăăăăă│ăăC5ţC3xC4ă│ 
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă             │ăăăăăăăăăăă│ 
├────┴─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┤ 
│ăTOTALăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăXăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┘ 



*ST* 
────────── 
    *1)ă Tabelulă deă maiă susă seă vaă completaă pentruă fiecareă unitateă sanitar ă careă aă furnizată serviciiă

medicaleă paracliniceă pentruă pacien iiă interna iă înă unitateaă sanitar ă cuă paturiă careă întocmeşteă acesteă
raport ri. 

────────── 
 
    2. DESF ŞUR TORULăPEăC.N.P./CODăUNICăDEăASIGURAREăALăSERVICIILORăMEDICALEăPARACLINICEăEFECTUATEăPENTRUă

PACIEN IIăINTERNA I,ăÎNăALTEăUNIT IăSANITARE 
    LUNA ......... ANUL ........... 
 
    Unitateaăsanitar ăcareăaăfurnizatăserviciileăparaclinice*1)ă.........ă(date de identificare: denumire, 

adres ,ănr.ăcontract(e)ăcuăcasaă(casele)ădeăasigur riădeăs n tateădac ăaceastaăseăafl ăînărela iiăcontractualeă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate) 

 
*T* 
┌────┬───────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────┐ 
│Nr.ă│CNP/ăăăăăăă│ăăăăTipulăăăă│Nr.ăăăăăăăăă│ăăăTarifulăăă│ăăSumeăăă│ 
│crt.│codăunicăde│investiga iei│investiga ii│investiga iei│decontate│ 
│ăăăă│asigurareăă│ăparacliniceă│paracliniceă│ăăefectuateăă│ăă(lei)ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăefectuateăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăă(lei)ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤ 
│ăC1ă│ăăăăăC2ăăăă│ăăăăăC3ăăăăăă│ăăăăăC4ăăăăă│ăăăăăăC5ăăăăă│C6ţC4xC5ă│ 
├────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă      │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăă├─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├────┴───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤ 
│Subtotalulăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăXăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│investiga iiloră│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│paracliniceăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│efectuateăpeăună│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăă           │ăăăăăăăăă│ 
│CNP/codăunicădeă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│asigurareăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├────┬───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤ 
│ă...│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă        │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăă├─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├────┴───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤ 
│ăTOTALăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
└────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *1)ă Tabelulă deă maiă susă seă vaă completaă pentruă fiecareă unitateă sanitar ă careă aă furnizată serviciiă

medicaleă paracliniceă pentruă pacien iiă interna iă înă unitateaă sanitar ă cuă paturiă careă întocmeşteă acesteă
raport ri. 

────────── 
 
    Total col. C4 = tot. col. C3 din tabelul de la pct. 1. 
    Total col. C6 = total col. C5 din tabelul de la pct. 1. 
 
    3. DESF ŞUR TORăLUNARăALăSERVICIILORăMEDICALEăCLINICEă- CONSULTA IIăINTERDISCIPLINAREăEFECTUATEăPENTRUă

PACIEN IIăINTERNA I,ăÎNăALTEăUNIT IăSANITAREă(CONFORMăart.ă97ălit.ăb)ăDINăANEXAăNR.ă2ăLAăHOT RÂREAăDEăGUVERNă
NR. 400/2014, CU MODIFIC RILEăŞIăCOMPLET RILEăULTERIOARE) 

    LUNA ....... ANUL ......... 
 
    Unitateaă sanitar ă careă aă furnizată serviciileă clinice*1)ă .........ă (dateă deă identificare:ă denumire,ă

adres ,ănr.ăcontract(e)ăcuăcasaă(casele)ădeăasigur riădeăs n tateădac ăaceastaăseăafl ăînărela iiăcontractualeă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate) 

 
*T* 
┌────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────┐ 
│Nr.ă│Tipulăconsulta iei│Num răconsulta ii│Tarif/consulta ie│ăăSumeăăă│ 
│crt.│interdisciplinareă│interdisciplinare│interdisciplinar │decontate│ 
│ăăăă│ăăăăefectuateăăăăă│ăăăăefectuateăăăă│ăăăăcontractatăăă│ăă(lei)ăă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă(lei)ăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┤ 
│ăC1ă│ăăăă    C2ăăăăăăăă│ăăăăăăăC3ăăăăăăăă│ăăăăăăăăC4ăăăăăăă│C5ţC3xC4ă│ 
├────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┤ 



│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├────┴──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┤ 
│ăTOTALăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăxăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *1) Tabelul de mai sus se va completa pentruă fiecareă unitateă sanitar ă careă aă furnizată serviciiă

medicaleăcliniceăpentruăpacien iiăinterna iăînăunitateaăsanitar ăcuăpaturiăcareăîntocmeşteăacesteăraport ri. 
────────── 
 
    4.ă DESF ŞUR TORULă PEă C.N.P./CODă UNICă DEă ASIGURAREă ALă SERVICIILORă MEDICALEă CLINICE - CONSULTA IIă

INTERDISCIPLINAREăEFECTUATEăPENTRUăPACIEN IIăINTERNA I,ăÎNăALTEăUNIT IăSANITARE 
    LUNA ........ ANUL .......... 
 
    Unitateaă sanitar ă careă aă furnizată serviciileă clinice*1)ă .........ă (dateă deă identificare:ă denumire,ă

adres ,ănr.ăcontract(e)ăcuăcasaă(casele)ădeăasigur riădeăs n tateădac ăaceastaăseăafl ăînărela iiăcontractualeă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate) 

 
*T* 
┌─────┬──────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────┬───────────┐ 
│Nr.ăă│ăăăăCNPăăă│ăăăăăăTipulăăăăăă│ăăăăăNr.ăăăă│ăăăăTarifulăăăăăă│ăăăăSumeăăă│ 
│crt.ă│ăcodăunică│ăăconsulta ieiăăă│consulta iiă│ăconsulta ieiăăăă│ădecontateă│ 
│ăăăăă│ăăăădeăăăă│interdisciplinare│ăinterdis-  │interdisciplinare│ăăă(lei)ăăă│ 
│ăăăăă│asigurareă│ăăăefectuate*)ăăă│ăciplinareăă│ăăăăefectuateăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăă(lei)ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│ăC1ăă│ăăăăC2ăăăă│ăăăăăăC3ăăăăăăăăă│ăăăăăăC4ăăăă│ăăăăăăăC5ăăăăăăăă│ăC6ţC4xC5ăă│ 
├─────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăă├─────────────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăă│ăă        │ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├─────┴──────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│ăSubtotalulăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăXăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăconsulta iiloră│ăăăăăăă          │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăinterdisci-    │ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăplinareădinăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăspecialit ileă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă       │ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăcliniceăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăefectuateăpeăun│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăCNP/codăunicăde│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă         │ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăasigurareăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├─────┬──────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│ă...ă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă     │ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăă├─────────────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│ă...ă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├─────┴──────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│ăTOTALăă        │ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *1)ă Tabelulă deă maiă susă seă vaă completaă pentruă fiecareă unitateă sanitar ă careă aă furnizat servicii 

medicaleăcliniceăpentruăpacien iiăinterna iăînăunitateaăsanitar ăcuăpaturiăcareăîntocmeşteăacesteăraport ri. 
────────── 
 
    Total col. C4 = tot. col. C3 din tabelul de la pct. 3 
    Total col. C6 = tot. col. C5 din tabelul de la pct. 3 
 
    5. DESF ŞUR TORă LUNARă ALă SERVICIILORă DEă TRANSPORTă INTERSPITALICESCă EFECTUATEă PENTRUă PACIEN IIă

INTERNA I,ă CAREă NECESIT ă CONDI IIă SUPLIMENTAREă DEă STABILIREă Aă DIAGNOSTICULUIă DINă PUNCTă DEă VEDEREă ALă
CONSULTA IILORăŞIăINVESTIGA IILORăPARACLINICEă(CONFORMăart.ă97ălit.ăc)ăDINăANEXAă2ăLAăHOT RÂREAăDEăGUVERNăNR.ă
400/2014,ăCUăMODIFIC RILEăŞIăCOMPLET RILEăULTERIOARE) 

    LUNA ....... ANUL ........ 
 
    Unitateaă specializat ă privat ă careă aă furnizată serviciileă deă transport*1)ă ........ă (dateă de 

identificare:ădenumire,ăadres ,ănr.ăcontract(e)ăcuăcasaă(casele)ădeăasigur riădeăs n tateădac ăaceastaăseăafl ă
înărela iiăcontractualeăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate) 

*T* 
┌────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐ 
│Nr.ă│ăăăăăăTipulăăăăăăă│ăNum răserviciiăăă│ăăNr.ăkm.ăăăă│ăTarif/kmă│ăăSum ăăăă│ 



│crt.│ăăăserviciuluiăăăă│ăădeătransportăăăă│ăaferen iăăăă│ăă(lei)ăăă│ăă(lei)ăăă│ 
│ăăăă│ăădeătransportăăăă│ăinterspitalicescă│ăserviciiloră│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăinterspitalicescă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăC1ă│ăăăăăăăC2ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăC3ăăăăăăăă│ăăăăăăC4ăăăăă│ăăăăC5ăăăă│ăC6ţC4xC5ă│ 
├────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├────┴──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăTOTALăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecareă unitateă specializat ă privat ă careă aă furnizată

servicii medicale de transport interspitalicesc. 
────────── 
 
 
    6.ă DESF ŞUR TORULă PEă C.N.P./CODă UNICă DEă ASIGURAREă ALă SERVICIILORă DEă TRANSPORTă INTERSPITALICESCă

EFECTUATEăPENTRUăPACIEN IIăINTERNA I,ăCAREă NECESIT ăCONDI IIăSUPLIMENTAREăDEăSTABILIREăAăDIAGNOSTICULUIăDINă
PUNCTăDEăVEDEREăALăCONSULTA IILORăŞIăINVESTIGA IILORăPARACLINICE 

 
    LUNA ....... ANUL ........ 
 
 
    Unitateaă specializat ă careă aă furnizată serviciileă deă transport*1)ă .......ă (dateă deă identificare: 

denumire,ăadres ,ănr.ăcontract(e)ăcuăcasaă(casele)ădeăasigur riădeăs n tateădac ăaceastaăseăafl ăînărela iiă
contractualeăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate) 

 
*T* 
┌─────┬───────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬───────┬────────┐ 
│Nr.ăă│ CNP/ăă│ăăăăăTipulăăăăăăă│ăNum răserviciiă│ăăNr.ăkm.ăăă│ăTarif/│ăSum ăăă│ 
│crt.ă│ăcodăăă│ăăserviciuluiăăăă│ădeătransportăăă│ăăaferen iăă│ăăkmăăă│ă(lei)ăă│ 
│ăăăăă│unicăde│ăădeătransportăăă│interspitalicesc│ăserviciilor│ă(lei)ă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăăă│asigu- │ăinterspitalicesc│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăăă│ărareăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
├─────┼───────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 
│ăC1ăă│ăăăC2ăă│ăăăăăăC3ăăăăăăăăă│     C4ăăăăăăăăă│ăăăăăC5ăăăăă│ăăăC6ăă│C7ţC5xC6│ 
├─────┼───────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 
│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
├─────┤ăăăăăăă├─────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 
│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
├─────┴───────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 
│ăSubtotalăpeă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă   │ăăăxăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăunăCNP/codăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăunicădeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăasigurareăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ă       │ 
├─────┬───────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 
│ă...ă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăă├─────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 
│ă...ă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
├─────┼───────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 
│ăăăăă│ăTOTALă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăxăăă│ăăăăăăăă│ 
└─────┴───────┴─────────────────┴────────────────┴────────────┴───────┴────────┘ 
*ST* 
 
────────── 
    *1)ă Tabelulă deă maiă susă seă vaă completaă pentruă fiecareă unitateă specializat ă careă aă furnizată serviciiă

medicale de transport interspitalicesc. 
────────── 
 
    Total col. C4 = tot. col. C3 din tabelul de la pct. 5 
    Total col. C7 = tot. col. C6 din tabelul de la pct. 5 
 
    R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelor 
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale, 
    .................................. 
 



    NOT : 
    Desf şur toareleă seă întocmescă lunară înă dou ă exemplare,ă dintreă careă unulă r mâneă laă reprezentantulă

legal,ăiarăcel laltăseădepuneălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiă
de servicii medicale, atât pe suport de hârtieă câtă şiă electronic,ă pân ă laă dataă prev zut ă înă contractulă deă
furnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceşti. 

    Înătabeleleădeălaăpct.ă2,ă4ăşiă6,ăînăcoloanaă"C2",ăpentruăcet eniiăstr iniăseăvaăcompletaănum rulădeă
identificareăsauănum rulăcarduluiăeuropean/num rulăpaşaportului. 

*T* 
          MANAGER     DIRECTOR MEDICAL      DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 
        ...........   .................     ............................ 
*ST* 
 
 
    ANEXA 22 C 
 
    Unitateaăsanitar ăcuăpaturiă.............. 
    Nr. Contractăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateă.......... 
 
 
                                   ADEVERIN  
                          Nr. ......../data ......... 
 
 
    Seăadevereşteăprinăprezentaăc ăpacientulă.......ă(numeăprenume)ăCNPă......ăesteăinternatăîncepând cu 

dataădeă......ăînăsec iaă........ăcuăFOCGănr.ă....... 
 
    Prezenta s-aă eliberată înă vedereaă prescrieriiă deă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă

ambulatoriuă pentruă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă dină programeleă na ionaleă deă s n tate, pentru 
medicamenteleăaferenteăbolilorăpentruăcareăesteănecesar ăaprobareaăcomisiilorădeălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăpentruămedicamenteleăaferenteăafec iuniloră
cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care a depus-o spitalul la contractare. 

 
    Semn tura, 
    codăparaf  
    medicăşefădeăsec ie 
 
    NOT :ăseămen ioneaz ăînăfoaiaădeăobserva ieăclinic ăgeneral ănum rulăşiădataăadeverin ei. 
 
 
    ANEXA 23 
 
 
        CONDI IILEăACORD RIIăSERVICIILORăMEDICALEăÎNăUNIT IăSANITAREăCU 
                  PATURIăŞIăMODALIT ILEăDEăPLAT ăALEăACESTORA 
 
    ART. 1 
    Serviciileămedicaleăspitaliceştiădeăcareăbeneficiaz ăasigura iiăsunt:ăserviciiămedicaleăspitaliceştiă

pentru patologie careănecesit ăinternareăprinăspitalizareăcontinu ăşiăspitalizareădeăzi. 
    ART. 2 
    Serviciileămedicaleăspitaliceştiăseăacord ăsubăform ăde: 
    1.ăserviciiămedicaleăspitaliceştiăacordateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ă- forma de internare prin 

care seăacord ăasisten ămedical ăpreventiv ,ăcurativ ,ădeărecuperareăşiăpaliativ ăpeătoat ădurataănecesar ă
rezolv riiăcompleteăaăcazuluiărespectiv;ăspitalizareaăcontinu ăesteăspitalizareăcuădurataădeăspitalizareămaiă
mare de 12 ore. 

    2. servicii medicale spitaliceştiăacordateăînăregimădeăspitalizareădeăziă- reprezint ăoăalternativ ălaă
spitalizareaăcontinu ăpentruăpacien iiăcareănuănecesit ăsupraveghereămedical ămaiămareădeă12ăore/vizit ă(zi). 

    ART. 3 
    Serviciileămedicaleăspitaliceştiăceăseăpotăacordaăîn regimădeăspitalizareădeăziăînăunit ileăsanitareă

careănuăîncheieăcontractădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăînăspitalizareăcontinu ,ăautorizateădeă
Ministerulă S n t ii,ă inclusivă înă centreleă deă s n tateă multifunc ionaleă cuă personalitateă juridic ,ă facă
obiectulăunuiăcontractăpentruăfurnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăacordateăînăregimădeăspitalizareădeă
zi. 

    Contractulă seă adapteaz ă dup ă modelulă deă contractă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă
prev zutăînăanexaănr.ă26ălaăordin. 

    Tarifeleă pentruă spitalizareă deă ziă seă negociaz ă peă bazaă propuneriloră deă oferteă aleă furnizoriloră deă
serviciiămedicale,ăavândăînăvedereădocumenteleăpentruăfundamentareaătarifului,ăşiănuăpotăfiămaiămariădecâtă
tarifeleămaximaleăprev zuteăînăanexaănr.ă22ăla ordin. Tariful pe serviciu medical/caz rezolvat negociat cu 
spitalul,ă esteă unică pentruă acelaşiă tipă deă caz/serviciuă prev zută înă anexaă nr.ă 22ă laă ordin,ă indiferentă deă
structuraădeăspitalizareădeăziăînăcareăseăacord ăserviciul/cazulărezolvat. 

    ART. 4 



    (1)ăFurnizareaădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăseăacord ăînăbazaăcontractelorăîncheiateădeăspitaleă
cuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăavândăînăvedereăurm toriiăindicatoriăspecificiăspitalelor,ădup ăcaz: 

    a) indicatori cantitativi: 
    1.ănum rădeăpersonal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor, având în vedere 

şiănum rulădeăposturiăaprobate,ăpotrivitălegii; 
    2.ănum rădeăpaturiăstabilităpotrivităstructuriiăorganizatoriceăaăspitalelorăaprobat ăsauăavizat ,ădup ă

caz, de MinisterulăS n t ii,ăînăcondi iileălegii; 
    3.ănum rădeăpaturiăcontractabileăcuăîncadrareaăînăplanulădeăpaturiăaprobatălaănivelăjude eanăstabilită

prinăordinăalăministruluiăs n t ii;ănum rulădeăpaturiăcontractabileăpentruăfiecareăspital,ăseăstabileşteăcuă
încadrareaă înă num rulă deă paturiă aprobată laă nivelă jude eană deă c treă oă comisieă format ă dină reprezentan iă aiă
caseiă deă asigur riă deă s n tateă şiă aiă direc ieiă deă s n tateă public /direc iileă medicaleă sauă deă structurileă
similareă dină ministereleă şiă institu iileă centraleă cuă re eaă sanitar ă proprieă şiă seă avizeaz ă deă Ministerulă
S n t iiăşiăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăpeăbazaăfundament rilorătransmiseădeăcaseleădeăasigur riă
deăs n tate/direc iileădeăs n tateăpublic ăşiăavuteăînăvedereălaăstabilireaănum ruluiădeăpaturi contractabile. 

    Laă stabilireaă num ruluiă deă paturiă contractabileă pentruă fiecareă spitală caseleă deă asigur riă deă
s n tate/direc iileă deă s n tateă public ,ă voră aveaă înă vedereă necesarulă deă serviciiă medicaleă peă specialit iă
inclusiv pentru serviciile medicaleă acordateă asigura iloră dină alteă jude e,ă specialit ileă deficitareă şiă
condi iileăspecificeăexistenteălaănivelălocal. 

    4.ăindiceleămediuădeăutilizareăaăpaturilorălaănivelăna ional,ăluatăînăcalculălaăstabilireaăcapacit iiă
spitaluluiăfunc ieădeănum rul de paturi contractabile este: 

    - pentruăsec ii/compartimenteădeăacu iă290ăzile 
    - pentruăsec ii/compartimenteădeăcroniciăşiăîngrijiriăpaliativeă320ăzile 
    - pentruăsec ii/compartimenteădeăcroniciăcuăintern riăobligatoriiăpentruăbolnaviiăafla iăsub inciden aă

art.ă 109,ă art.ă 110,ă art.ă 124ă şiă art.ă 125ă dină Legeaă nr.ă 286/2009ă privindă Codulă penal,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăşiăceleădispuseăprinăordonan aăprocuroruluiăpeătimpulăjudec riiăsauăurm ririiăpenale,ă
precumăşiăpentruăbolnaviiăcare necesit ăasisten ămedical ăspitaliceasc ădeălung ădurat ă(ani)ă360ăzile. 

    5.ănum rădeăzileădeăspitalizare,ătotalăşiăpeăsec ii,ăstabilităpeăbazaăindiceluiămediuădeăutilizareăaă
paturilorălaănivelăna ionalăpeătipuriădeăsec ii/compartimente; 

    6.ădurat  deăspitalizare/durataădeăspitalizareăefectivărealizat /durat ămedieădeăspitalizareălaănivelă
na ionalăînăsec iileăpentruăafec iuniăacute,ădup ăcaz; 

    7.ă num ră deă cazuriă externateă - spitalizareă continu ,ă calculată laă capacitateaă spitaluluiă func ieă deă
num rul de paturi contractabile; 

    8. indice de complexitate a cazurilor; 
    9.ă num ră deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă acordateă înă regimă deă spitalizareă deă ziă şiă num ră cazuriă

rezolvate acordate în regim de spitalizare de zi; 
    10. tarif pe caz rezolvat (DRG); 
    11. tarif mediu pe caz rezolvat (non DRG); 
    12. tarif pe serviciu medical, respectiv tarif pe caz rezolvat pentru spitalizare de zi. 
    13.ătarifăpeăziădeăspitalizareăpentruăsec iiăcompartimenteădeăcronici. 
    14. durata medie de spitalizare la nivel de spital - DMS_spital - esteă prev zut ă înă anexaă 23ă Aă laă

ordină pentruă spitaleleă deă acu iă finan ateă peă bazaă sistemuluiă DRGă şiă durataă medieă deă spitalizareă laă nivelă
na ională- DMS_nat - esteă6,25ăpentruăspitaleleădeăacu iăcareănuăsuntăfinan ateăpeăbaza sistemului DRG 

    b) indicatori calitativi: 
    1.ă gradulă deă complexitateă aă serviciiloră medicaleă spitaliceştiă acordateă înă func ieă deă morbiditateaă

spitalizat ,ădeădotareaăspitaluluiăcuăaparatur ăşiădeăîncadrareaăcuăpersonalulădeăspecialitate; 
    2. infec iiă nosocomialeă raportateă laă num rulă totală deă extern ri,ă conformă indicatoriloră asuma iă prină

contractul de management; 
    3.ă gradulă deă operabilitateă înregistrată peă sec iile/compartimenteleă deă specialitateă chirurgical ,ă

conformăindicatorilorăasuma iăprinăcontractul de management; 
    4.ămortalitateaăraportat ălaănum rulătotalădeăextern ri,ăconformăindicatorilorăasuma iăprinăcontractulă

de management; 
    5.ănum rulădeăcazuriădeăurgen ămedico/chirurgical ăprezentateăînăstructurileădeăurgen ă(camereădeă

gard ),ădinăcareănum rulăcazurilorăinternate; 
    6.ăgradulădeărealizareăaăindicatorilorădeămanagementăcontracta iăpentruăanulă2014,ăsauăpentruăperioadaă

corespunz toare,ădup ăcaz. 
    (2)ă Spitaleleă voră prezentaă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă vedereaă contract rii,ă nivelulă

indicatoriloră deă performan ă aiă managementuluiă spitaluluiă publică asuma iă prină contractulă deă management,ă cuă
excep iaăspitalelorăcareăauămanagerăinterimar,ănumităprinăordinăalăministruluiăs n t iiăînăcazulăspitaleloră
publiceă dină re eauaă Ministeruluiă S n t iiă sau,ă înă cazulă ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaă sanitar ă
proprie,ăprinăactăadministrativăalăinstitu iilorărespective; 

    (3)ăSpitaleleăvorăprezenta,ăînăvedereaăcontract rii,ădefalcareaăcazurilorădeăspitalizareăestimateăpeă
fiecare sec ieăşiăpeătipădeăbolnavi:ăurgen ,ăacut,ăcronic.ăÎnăvedereaăcontract riiăserviciilorăspitaliceştiă
efectuateă prină spitalizareă deă ziă spitaleleă prezint ă distinctă num rulă serviciiloră medicaleă estimateă aă seă
efectuaăînăcameraădeăgard ăşiăînăstructurileădeăurgen ădinăcadrulăspitalelorăpentruăcareăfinan areaănuăseă
faceă dină bugetulă Ministeruluiă S n t ii/ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaă sanitar ă proprie,ă pentruă
cazurileă neinternateă prină spitalizareă continu ,ă precumă şiă num rulă serviciiloră medicale/cazurilor rezolvate 
estimateăaăseăefectuaăprinăspitalizareădeăziăînăcadrulăcentrelorămultifunc ionaleăf r ăpersonalitateăjuridic ă
din structura proprie. 

    (4)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăîncheieăcuăspitaleleăcontracteădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleă
spitaliceştiăluândăînăcalculănum rulădeăpaturiăcontractabile,ăînăcondi iileăprevederilorăHot râriiădeăGuvernă
nr.ă449/2014ăprivindăaprobareaăPlanuluiăna ionalădeăpaturiăpentruăperioadaă2014ă- 2016. 



    (5)ăFurnizorulădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăcareăînfiin eaz ,ăconformălegii,ăstructuriăsanitareă
cu paturi distincte, în raza administrativ-teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînă
rela ieă contractual ă sauă pentruă careă solicit ă încheiereaă unuiă contractă şi/sauă înă razaă administrativ-
teritorial ă aă oric reiă caseă deă asigur riă deă s n tate,ă poateă încheiaă contractă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate/caseleădeăasigur riădeăs n tate,ăcuărespectareaătuturorăcelorlalteăcondi iiădeăcontractare. 

    Înăsitua iaăînăcareă furnizorulădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăseă reg seşteăînăanexaănr.ă23ăAălaă
ordin,ă contractareaă şiă decontareaă pentruă afec iunileă acute,ă seă vaă faceă prină sistemulă DRGă pentruă fiecareă
structur ăavizat /aprobat ădistinct,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 

    Fiecareă structur ă distinct ă (spital)ă aă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă vaă fiă
eviden iat ădistinctăînăanexaănr.ă23ăAălaăordin. 

    Pentru structurile distincte (spital) nou-înfiin ate,ă pentruă careă nuă exist ă istorică astfelă încâtă s ă
poat ăfiăcalculatăICMăşiăTCPăconformămetodologieiăaplicat ăpentruăcalculareaăacestorăvalori,ăcontractareaăseă
face pe baza tarifului mediu pe caz rezolvat (non DRG). 

    Pentruăfiecareăstructur ădistinct ă(spital)ăaăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăcareăareă
înăcomponen ăsec ii/compartimenteădeăcroniciăcontractareaăseăfaceăpeăbazaătarifuluiăpeăziădeăspitalizare. 

    Peă parcursulă derul riiă contractuluiă pentruă sec iile/compartimenteleă deă acu iă nouă înfiin ateă aleă
furnizoruluiădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăcareăseăreg seşteăînăanexaănr.ă23ăA,ăcontractareaăseăfaceăpeă
bazaătarifuluiăpeăcazărezolvată(DRG)ăalăspitalului,ăprev zutăînăanexaănr.ă23ăA. 

    (6)ăÎnăsitua iaăînăcareăpeăparcursulăderul riiăcontractului,ăseămodific ăclasificareaăspitaluluiăînă
sensulă descreşterii,ă sumaă contractat ă seă diminueaz ă corespunz toră avândă înă vedereă valoareaă procentuluiă deă
referin ă (P)ă aferentă noiiă clasific ri;ă economiileă rezultateă seă repartizeaz ă deă c treă casaă deă asigur riă deă
s n tate,ăspitalelorăcuăcareăaceastaăseăafl ăînărela iiăcontractuale,ăînăfunc ieădeăcriteriileăavuteăînăvedereă
la contractare. 

    Înăsitua iaăînăcareăpeăparcursulăderul riiăcontractului,ăseămodific ăclasificareaăspitaluluiăînăsensulă
creşterii,ă valoareaă procentuluiă deă referin ă (P)ă nuă seă modific ă şiă sumaă contractat ă nuă seă recalculeaz ă
corespunz torănoiiăclasific ri. 

    (7)ăÎnăsitua iaăînăcareăpeăparcursulăderul riiăcontractului,ăseămodific ăclasificarea spitalului în 
sensulăcreşteriiăsauădescreşteriiăacesteia,ătarifulăpeăcazăponderatăprev zutăînăanexaă23ăAănuăseămodific . 

    ART. 5 
    (1)ă Valoareaă total ă contractat ă deă spitaleă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă seă constituieă dină

urm toareleăsume,ădup ăcaz: 
    a)ăsumaăaferent ăserviciilorămedicaleăspitaliceşti,ăpentruăafec iunileăacute,ăaăc rorăplat ăseăfaceăpeă

baz ădeătarifăpeăcazărezolvată(DRG)ăpentruăspitaleleăfinan ateăînăsistemăDRG,ărespectivătarifămediuăpeăcază
rezolvat pentru spitalele non-DRG,ăseăstabileşteăastfel: 

    - num rădeăcazuriăexternateăcontractateăxăindiceăcase-mix 2015 x tarif pe caz ponderat pentru anul 
2015, respectiv 

    - num rădeăcazuriăexternateăcontractateăxătarifămediuăpeăcazărezolvatăpeăspecialit i 
    a1) Suma contractat ă(SC)ădeăfiecareăspitalăprev zutăînăanexaănr.ă23ăAălaăordinăcuăcasaădeăasigur riă

deă s n tate,ă pentruă serviciiă deă spitalizareă continu ă pentruă afec iuniă acuteă înă sistemă DRG,ă seă calculeaz ă
astfel: 

 
    SC = P x (Nr_pat x IU_pat / DMS_ spital) x ICM x TCP 
    Înăformulaădeămaiăsus,ăNr_patăreprezint ănum rulădeăpaturiăaprobateăşiăcontractabileădup ăaplicareaă

prevederilorăPlanuluiăna ionalădeăpaturi,ăînăcareănuăsuntăincluseăpaturileăpentruăsec iileăşiăcompartimenteleă
deă ATI,ă IU_pat,ă DMS_ă spital,ă TCPă şiă ICMă reprezint ă indiceleă deă utilizareă aă paturilor,ă durataă medieă deă
spitalizareă laă nivelă deă spital,ă tarifulă peă cază ponderată şi,ă respectiv,ă indiceleă case-mix. Durata medie de 
spitalizare la nivel de spital - DMS_spital - esteăprev zut ăînăanexaă23ăA. 

    Valoarea procentuluiădeăreferin ă(P)ăesteăstabilit ăînăraportădeăclasificareaăspitalelorăînăfunc ieă
deă competen eă conformă prevederiloră legaleă înă vigoare,ă respectivă prevederileă ordinuluiă ministruluiă s n t iiă
nr. 323/2011 privind aprobareaămetodologieiăşiăaăcriteriilorăminimeăobligatoriiăpentruăclasificareaăspitaleloră
înăfunc ieădeăcompeten ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăeste: 

    a) pentru categoria I: P = 85%; 
    b) pentru categoria IM: P = (P - 4)%; 
    c) pentru categoria II: P = (P - 3)%; 
    d) pentru categoria IIM: P = (P - 5)%; 
    e) pentru categoria III: P = (P - 5)%; 
    f) pentru categoria IV: P = (P - 15)%; 
    g) pentru categoria V: P = (P - 23)%; 
    h) pentru spitalele neclasificabile: P = (P - 33)%. 
    Pentruăanulă2015,ăsumaăcontractat ădeăspitaleănuăpoateăfiămaiămareădecâtăcuămaximumă25%ăfa ădeăsumaă

contractat ă înă anulă precedentă pentruă serviciiă deă spitalizareă continu ă pentruă pacien iiă acu i,ă cuă excep iaă
spitalelorăprev zuteălaăpozi iileă29,ă30ăşiă31 din anexa 23 A la ordin. 

    a2) Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de la punctul a1) ICM-ulăşiă
TCP-ulăseăînlocuiescăcuămediaăponderat ăcalculat ălaătarifulămediuăpeăcazărezolvatănegociatăpeăspecialit iăşiă
laănum rulădeăcazuriăexternateăpeăfiecareăspecialitateă inândăcontădeăvaloareaăprocentuluiădeăreferin ăpentruă
categoriaăînăcareăseăclasific ăspitalul,ăiarăDMS_ăspitalăseăînlocuieşteăcuăDMS_natădeă6,25. 

    Pentruăanulă2015,ăsumaăcontractat ădeăspitaleănuăpoateăfiămaiămareădecâtăcuămaximumă25%ăfa ădeăsumaă
contractat ăînăanulăprecedentăpentruăserviciiădeăspitalizareăcontinu ăpentruăpacien iiăacu i. 

    a3)ăNum rădeăcazuriăexternateăceăpoateăfiăcontractat: 
    Laănegociereaănum ruluiădeăcazuriăexternateăpeăspitalăşiăpeăsec ieăseăvorăaveaăînăvedere: 



    a3.1.ăNum rulădeăcazuriăexternateăcalculatălaăsumaăcontractat ăţăSCă(sumaăcontractat )ă/ă(ICMăxăTCP)ă
aferenteăfiec ruiăspital;ărezultatulăseărotunjeşteălaănum răîntregă(înăplus). 

    Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ulă şiă TCP-ulă seă înlocuiescă cuă mediaă ponderat ă
calculat ă laă tarifulă mediuă peă cază rezolvată negociată peă specialit iă şiă laă num rulă deă cazuriă externateă peă
fiecare specialitate. 

    a3.2ăNum rulăanualădeăcazuriăexternateănegociatăşiăcontractatăseădefalc ăpeătrimestre.ăLaăstabilireaă
num ruluiădeăcazuriăexternateăcontractateăpeăspitalăseă ineăseamaăşiădeămodulădeărealizareăaăindicatoriloră
calitativiădinăanulăprecedent;ăînăacestăscop,ăspitaleleăorganizeaz ăşiăraporteaz ătrimestrialăeviden aăacestoră
indicatori,ăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăşiădirec iilorădeăs n tateăpublic . 

    a4) Indicele de case-mixă pentruă anulă 2015ă esteă prezentată înă anexaă nr.ă 23ă Aă laă ordină şiă r mâneă
nemodificat pe perioada de derulare a contractului. 

    Num rulă deă cazuriă ponderate seă ob ineă prină înmul ireaă num ruluiă negociată deă cazuriă externateă cuă
indicele de case-mix. 

    a5)ăTarifulăpeăcazăponderatăpentruăanulă2015ăesteăprezentatăînăanexaănr.ă23ăAălaăordin,ăseăstabileşteă
pentruăfiecareăspitalăşiăr mâneănemodificatăpeăperioadaădeăderulare a contractului. 

    Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice, tipurile de cazuri ce sunt decontate - grupele de 
diagnostice,ăvalorileărelative,ădurataămedieădeăspitalizareălaănivelăna ional,ămedianaădurateiădeăspitalizareă
înăsec iileăATI - na ional,ăprecumăşiădefinireaătermenilorăutiliza iă- suntăprev zuteăînăanexaănr.ă23ăBălaă
ordin. 

    Înă situa iaă înă careă unulă dină spitaleleă prev zuteă înă anexaă nr.ă 23ă Aă laă ordină areă înă structur ă
sec ii/compartimenteădeăcronici,ăcontractareaăacestorăserviciiăseăefectueaz ăconformăprevederilorădeălaălit.ă
b); 

    a6)ăTarifămediuăpeăcazărezolvatăpeăspecialit iă(nonăDRG) 
    Tarifulă mediuă peă cază rezolvată (nonă DRG)ă seă stabileşteă prină negociereă întreă furnizoriă şiă caseleă deă

asigur riădeăs n tateăavândăînăvedereădocumenteleăpentruăfundamentareaătarifuluiăşiăindicatorulăcostămediuăcuă
medicamenteleăpeăcazăexternatăpeăanulă2014ăşiăsumeleăaprobateălaănivelulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuă
destina iaăserviciiămedicaleăspitaliceşti.ăTarifulămediuăpeăcazărezolvatăpeăspecialit iănegociatănuăpoateăfiă
maiămareădecâtătarifulămaximalăprev zutăînăanexaănr.ă23ăCălaăordin. 

    Înăsitua iaăînăcareăunulădinăspitaleăareăînăstructur ăsec ii/compartimenteădeăcronici,ăcontractareaă
acestorăserviciiăseăefectueaz ăconformăprevederilorălit. b). 

    a7)ăsumaăcontractat ăconformăprevederilorădeămaiăsusăseărepartizeaz ăpeătrimestreăşiăluni;ălaănivelulă
fiec ruiăspitalăsumaălunar ăprev zut ăînăcontractănuăpoateăfiămaiămareădecâtămediaălunar ăstabilit ăconformă
formuleiăprev zut ălaălit.ăa1,ărespectivălaălit.ăa2,ădup ăcaz. 

    b)ăsumaăpentruăspitaleleădeăcroniciăprecumăşiăpentruăsec iileăşiăcompartimenteleădeăcroniciă(prev zuteă
caă structuriă distincteă înă structuraă spitaluluiă aprobat /avizat ă deă Ministerulă S n t ii)ă dină alteă spitale,ă
care se stabileşteăastfel: 

    num rădeăcazuriăexternateăxădurataădeăspitalizareăprev zut ăînăanexaănr.ă25ălaăordinăsau,ădup ăcaz,ă
durataăefectivărealizat ăxătarifulăpeăziădeăspitalizare 

    1.ăNum rulădeăcazuriăexternate 
    Num rulădeăcazuriăexternateăpeăspitale/sec ii/compartimenteăseănegociaz ăînăfunc ieăde: 
    - mediaăcazurilorăexternateăînăultimiiă5ăaniălaănivelulăspitaluluiă( inându-seăcontădeămodific rileădeă

structur ăaprobate/avizateădeăMinisterulăS n t ii,ădup ăcaz)ăşiăalăjude ului; 
    - cazurile estimate aă fiă externateă peă spitală şiă peă sec ieă înă anulă 2015,ă înă func ieă deă num rulă deă

paturiăcontractabile,ăindiceleămediuădeăutilizareăaăpaturilorălaănivelăna ionalăpentruăsec ii/compartimenteădeă
croniciăşiădeădurataădeăspitalizareăprev zut ăînăanexaănr.ă25ălaăordinăsau,ădup ăcaz,ădurataădeăspitalizareă
efectivărealizat ,ăpentruăsec iile/compartimenteleăundeăaceastaăaăfostămaiămic ădecâtăceaăprev zut ăînăanexaă
nr.ă25ălaăordin,ădarănuămaiămic ădeă75%ăfa ădeăaceasta,ăcuărespectareaăprevederilorăart.ă4ăalin.ă(1),ădup  
caz. 

    Num rulăanualădeăcazuriăexternateănegociatăseădefalc ăpeătrimestre.ăLaăstabilireaănum ruluiădeăcazuriă
externateă contractateă peă spital/sec ie/compartimentă seă ineă seamaă deă modulă deă realizareă aă indicatoriloră
calitativi din anul precedent; în acest scop,ăspitaleleăvoră ineăeviden aăacestorăindicatori. 

    Num rulădeăcazuriăexternate,ăob inutăînăcondi iileăprev zuteămaiăsus,ăseăpoateădiminuaăprinănegociereă
întreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăcuănum rulădeăintern riăcorespunz toareăanului 2014 pentru 
careănuăseăjustific ăinternarea. 

    2.ăDurataădeăspitalizareăpeăsec iiăesteăvalabil ăpentruătoateăcategoriileădeăspitaleăşiăesteăprev zut ă
în anexa nr. 25 la ordin. 

    Pentruăsec iile/spitaleleăcuăintern riăobligatoriiăpentruăbolnaviiăafla iăsubăinciden aăart.ă109,ăart.ă
110,ă art.ă 124ă şiă art.ă 125ă dină Legeaă nr.ă 286/2009ă privindă Codulă penal,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioareă şiă celeă dispuseă prină ordonan aă procuroruluiă peă timpulă judec riiă sauă urm ririiă penale,ă pentruă
bolnavii care necesit ă asisten ă medical ă spitaliceasc ă deă lung ă durat ă (ani),ă precumă şiă pentruă
sec iile/compartimenteleădeăneonatologieă- prematuriădinămaternit ileădeăgradulăIIăşiăIII,ăpsihiatrieăcroniciă
şiă pneumoftiziologieă adul iă şiă copiiă seă iaă înă considerareă durataă de spitalizareă efectivă realizat ă înă anulă
2014. 

    3.ă Tarifulă peă ziă deă spitalizareă peă sec ie/compartimentă seă negociaz ă peă bazaă tarifuluiă peă ziă deă
spitalizareăpropusădeăfiecareăspitalăpentruăsec iileăşiăcompartimenteleădinăstructuraăproprie,ăavândăînăvedereă
documenteleăpentruăfundamentareaătarifului,ăînăfunc ieădeăparticularit ileăaferenteăfiec ruiătipădeăspital,ă
cuăîncadrareaăînăsumeleă aprobateălaănivelulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuădestina ieăserviciiămedicaleă
spitaliceşti.ăTarifeleăpeăziădeăspitalizareănegociateănuăpotăfiămaiămariădecâtătarifeleămaximaleăprev zuteăînă
anexa nr. 23 C la ordin. 

    4.ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăcontracteaz ăserviciiămedicaleăpaliativeăînăregimădeăspitalizareă
continu ădac ăacesteaănuăpotăfiăefectuateăînăcondi iileăasisten eiămedicaleălaădomiciliu. 



    Sumaăaferent ăserviciilorămedicaleăpaliativeăseăstabileşteăastfel: 
    Num rulădeăpaturiăcontractabileăpentruăanulă2015ăxăindiceleămediuădeăutilizareăaăpaturilorălaănivelă

na ionalăpentruăsec iile/compartimenteleădeăîngrijiri paliative x tariful pe zi de spitalizare negociat. 
    Tarifulăpeăziădeăspitalizareănegociatănuăpoateăfiămaiămareădecâtătarifulămaximalăprev zutăînăanexaănr.ă

23 C la ordin. 
    c)ă sumaă aferent ă Programeloră na ionaleă cuă scopă curativă pentruă medicamente, materiale sanitare 

specifice,ădispozitiveămedicaleăşiăserviciiădeătratamentăşi/sauădiagnostic,ăfinan at ădinăfondulăalocatăpentruă
programeleăna ionaleăcuăscopăcurativ,ăcareăfaceăobiectulăunuiăcontractădistinct,ăalăc ruiămodelăesteăprev zută
în normele tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tate,ă aprobateă prină ordină ală preşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 

    d)ă sumaă pentruă serviciileă deă supleereă renal ,ă inclusivă medicamenteă şiă materialeă sanitareă specifice,ă
transportul nemedicalizatăalăpacien ilorăhemodializa iădeălaăşiălaădomiciliulăpacien ilor,ătransportulălunară
ală medicamenteloră şiă ală materialeloră sanitareă specificeă dializeiă peritonealeă laă domiciliulă pacien ilor,ă
acordateă înă cadrulă Programuluiă na ională deă supleereă aă func iei renaleă laă bolnaviiă cuă insuficien ă renal ă
cronic ădinăcadrulăProgramelorăna ionaleăcuăscopăcurativ,ăcareăfaceăobiectulăunuiăcontractădistinct,ăalăc ruiă
modelăesteăprev zutăînănormeleătehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate,ăaprobateăprinăordin 
alăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 

    e) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie 
medical ,ă diabetă zaharat,ă nutri ieă şiă boliă metabolice,ă înă cabineteleă deă planificareă familial ă înă careă îşiă
desf şoar ă activitateaă mediciă cuă specialitateaă obstetric -ginecologieă şiă înă cabineteleă deă boliă infec ioaseă
careăseăafl ăînăstructuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăprecumăşiăînăcabineteămedicaleădeă
specialitate din ambulatoriulăintegratăalăspitaluluiăşiăcabineteleădeăspecialitateădinăcentreleădeăs n tateă
multifunc ionaleăf r ăpersonalitateăjuridic ăorganizateăînăstructuraăspitalului,ăfinan ateădinăfondulăalocată
asisten eiămedicaleăambulatoriiădeăspecialitate,ăpentruăspecialit ileăclinice,ăconformăanexeiănr.ă8ălaăordin; 

    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, 
finan at ădinăfondulăalocatăasisten eiămedicaleăparaclinice,ăstabilit ăconformăprevederilorădinăanexaănr.ă18ă
la ordin; 

    g)ăsumaăpentruăserviciileămedicaleăspitaliceştiăefectuateăînăregimădeăspitalizareădeăzi,ăinclusivăceleă
efectuate în centrele multifunc ionaleăf r ăpersonalitateăjuridic ăorganizateăînăstructuraăspitalelor,ăpentruă
careăplataăseăfaceăprinătarifăpeăserviciuămedical/cazărezolvat,ăşiăcareăseădetermin ăprinăînmul ireaănum ruluiă
negociată şiă contractată deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă peă tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent 
acestora.ă Tarifulă peă serviciuă medical/cază rezolvată seă negociaz ă întreă spitaleă şiă caseleă deă asigur riă deă
s n tateă şiă nuă poateă fiă maiă mareă decâtă tarifeleă maximaleă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
prev zute în anexa nr. 22 la ordin. Tariful pe serviciu medical/caz rezolvat negociat cu spitalul, este unic 
pentruăfiecareătipădeăcaz/serviciuăprev zutăînăanexaănr.ă22ălaăordin,ăindiferentădeăstructuraădeăspitalizareă
deăziăînăcareăseăacord ăserviciul/cazulărezolvat. 

    h)ă sumaă pentruă serviciiă deă îngrijiriă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă înă condi iileă
stabilite prin H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăprinăanexaănr.ă26ălaăordin,ă
finan ateădin fondul alocat pentru servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 

    (2)ăSumeleădeălaălit.ăc)ăşiăd)ăaleăalin.ă(1)ăsuntăprev zuteăînăcontracteădistincte.ăSumeleădeălaălit.ă
e),ă f)ă şiă h)ă aleă alin.ă (1)ă seă aloc ă prină încheiereaă deă contracteă distincteă corespunz toareă tipuluiă deă
asisten ămedical ăîncheiateădeăspitaleăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    (3)ă Cheltuielileă ocazionateă deă activit ileă desf şurateă înă camereleă deă gard ă şiă înă structurileă deă
urgen ădinăcadrulăspitalelor,ăpentruăcareăfinan areaănuăseăfaceădinăbugetulăMinisterulăS n t ii/ministereloră
şiă institu iiloră cuă re eaă sanitar ă proprie,ă pentruă cazurileă careă suntă internateă prină spitalizareă continu ,ă
sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu peăcazărezolvatăpeăspecialit i. 

    Serviciileămedicaleăcareăseăacord ăînăacesteăstructuriădinăcadrulăspitalelor,ăsuntăprev zuteăînăanexaă
nr.ă 22ă literaă Bă punctulă B.3.2ă pozi iileă 37ă şiă 38ă suntă decontateă prină tarifă peă serviciuă medicală şiă suntă
considerate serviciiămedicaleăacordateăînăregimădeăspitalizareădeăziănumaiăpentruăsitua iileăneinternateăprină
spitalizareă continu .ă Num rulă serviciiloră medicaleă şiă tarifulă aferentă acestoraă seă negociaz ă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tate,ăfiindăsuportateădinăfondulăaferentăasisten eiămedicaleăspitaliceşti.ăSumeleăcontractateă
pentruăspitalizareădeăziăînăcadrulăacestorăstructuri,ăseăeviden iaz ădistinctăînăcontractulădeăfurnizareădeă
serviciiămedicaleăspitaliceştiăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (4) Cheltuielile ocazionate de serviciile medicale acordate în ambulatoriu de specialitate sau în 
regimădeăspitalizareădeăziăînăstructurileăorganizateăînăcadrulăuneiăunit iăsanitareăcuăpaturiăaăc rorăplat ă
se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte sau prin tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu 
medical, sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat (DRG)/tarifului mediu pe caz rezolvat pe 
specialit iă(nonăDRG)ăaferentăspitaliz riiăcontinue,ăînăsitua iileăînăcareăcazurileăsuntăinternateăînăaceeaşi 
unitateă sanitar ă prină spitalizareă continu ă şiă înă aceeaşiă ziă înă careă asiguratulă aă beneficiată deă serviciiă
medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi. Serviciile medicale acordate în ambulatoriul 
unit iiăsanitareăcuăpaturiăşiădecontateăprinătarif pe serviciu medical exprimat în puncte sau acordate în 
regim de spitalizare de zi decontate prin tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical sunt considerate 
servicii acordate în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin 
spitalizareăcontinu . 

    ART. 6 
    (1)ă Laă contractareaă serviciiloră medicaleă spitaliceştiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră aveaă înă

vedereă90%ădinăfondurileăaprobateăcuăaceast ădestina ieălaănivelulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 
    (2)ăDiferen aădeă10%ădinăfondulăcuădestina ieăserviciiămedicaleăspitaliceştiăceănuăaăfostăcontractat ă

ini ialăseăutilizeaz ăastfel: 
    a) 9% pentru: 



    a.1. - decontareaă serviciiloră prev zuteă laă art. 100 din H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 

    a.2.ăsitua iiăjustificateăceăpotăap reaăînăderulareaăcontractelorăîncheiateăcuăfurnizoriiădeăserviciiă
medicaleăspitaliceşti. 

    b)ă1%ăpentruăcomplexitateăsuplimentar ăaăcazurilorăînăceeaăceăpriveşteăcomorbiditateaăşiănum rulădeă
zileă deă îngrijiriă acordateă înă cadrulă sec iilor/compartimenteloră deă terapieă intensiv .ă Sumaă seă calculeaz ă
trimestrialănumaiăspitalelorăcareăîndeplinescăcumulativăurm toareleăcriterii: 

    - prezen aăpermanent ăaăcelăpu inăunuiămedic înăcadrulăsec iei/compartimentuluiădeăterapieăintensiv , 
    - prezen aă permanent ă aă unuiă num ră corespunz toră deă personală mediuă sanitar,ă conformă prevederiloră

legaleăînăvigoare,ăînăcadrulăsec iei/compartimentuluiădeăterapieăintensiv , 
    - consum de medicamenteădeăminimumă5%ădinătotalulăbugetuluiăstabilităpentruăsec ia/compartimentulădeă

terapieăintensiv , 
    - consumă deă materialeă sanitareă cuă celă pu ină 50%ă pesteă mediaă consumuluiă deă materialeă sanitareă laă

nivelul spitalului (media consumului la nivelul spitalului = consumul total de materiale sanitare la nivel de 
spital/nr.ătotalăalăstructurilorăfunc ionaleăaleăspitalului,ăconformăstructuriiăaprobate,ăcareăcontribuieălaă
rezolvarea cazurilor de spitalizare). 

    Sumaăaferent ăfiec ruiăspitalăcareăîndeplineşteăcriteriileădeămaiăsusăseăstabileşteăconformăurm toareiă
formule: 

    Totală zileă deă spitalizareă pesteă medianaă fiec reiă grupeă DRGă înă sec ia/compartimentulă deă terapieă
intensiv ă aă spitalului/Totală zileă deă spitalizareă pesteă medianaă fiec reiă grupeă DRGă laă nivelulă tuturor 
spitalelorăaflateăînăcontractăcuăoăcas ădeăasigur riădeăs n tateăpentruăsec iile/compartimenteleădeăterapieă
intensiv ăxă25%ădinăsumaăreprezentândă1%ăpentruăcomplexitateaăsuplimentar ăaăcazurilor. 

    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă actă adi ional pentru sumele reprezentând complexitatea 
suplimentar ă aă cazurilor,ă f r ă aă modificaă num rulă deă cazuriă contractateă aferenteă perioadeiă pentruă careă seă
acord ăaceast ăsum . 

    Zileleă deă spitalizareă pesteă medianaă fiec reiă grupeă DRGă dină sec iile/compartimentele de terapie 
intensiv ăpentruăfiecareăspitalăseăpunălaădispozi iaăcaselorădeăasigur riădeăs n tateătrimestrialădeăc treă
ŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti. 

    Înă situa iaă înă careă nuă suntă întruniteă deă c treă niciă ună furnizor,ă condi iileă pentruă acordareaă sumeiă
calculateătrimestrialădină1%,ăsumaărespectiv ăseăutilizeaz ăînăcondi iileălit.ăa. 

    Spitaleleăevalueaz ăpacien iiăatâtălaăintrareaăcâtăşiălaăieşireaădinăcompartimentele/sec iileăTI,ăînă
conformitate cu sistemul de punctaj APACHE 2, astfel: 

*T* 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ăSistemulădeăpunctaj,ăAPACHE-2ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăVariabileăfiziologiceăăăăăăăăăăăăăă                                          │ 
├────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăVariabileăăăăăă│ăPunctajăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăă├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ă4ăăă│ă3ăăăă│ă2ăăăă│ă1ăăăă│ă0ăăăă│ă1ăăăă│ă2ăăăă│ă3ăăăă│ă4ăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăTemperaturaăăăă│>ă41ă│39.0ă-│ăăăăăă│38.5ă-│36.0ă-│34.0ă-│32.0 -│30.0ă-│Ţă29.9│ 
│ărectal ă(°C)ăăă│ăăăăă│40.9ăă│ăăăăăă│38.9ăă│38.4ăă│35.9ăă│33.9ăă│31.9ăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăMijlocăBPăăăăăă│>ă160│130ă- │110ă- │ăăăăăă│70ă-  │ăăăăăă│50ă-  │ăăăăăă│Ţă49ăă│ 
│ă(mmăHg)ăăăăăăăă│ăăăăă│159ăăă│129ăăă│ăăăăăă│109ăăă│ăăăăăă│69ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăRitmulăinimiiăă│>ă180│140ă- │110ă- │ăăăăăă│70ă-  │ăăăăăă│55ă-  │40ă-  │Ţă39ăă│ 
│ă(b t i/min)ăăăă│ăăăăă│179ăăă│139ăăă│ăăăăăă│109ăăă│ăăăăăă│69ăăăă│54ăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăRataăăăăăăăăăăă│>ă50ă│35ă-  │ăăăăăă│25ă-  │12ă-  │10ă-  │6ă- 9ă│ăăăăăă│Ţă5ăăă│ 
│ărespira ieiăăăă│ăăă  │49ăăăă│ăăăăăă│34ăăăă│24ăăăă│11ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
│ă(respira ii/ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
│ămin)ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăOxigenareăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
│ă(kPa)*:ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăFiO(2)ă>ă50%ăăă│66.5ă│46.6ă-│26.6ă-│ăăăăăă│Ţă26.6│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă│66.4ăă│46.4ăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăA-aDO(2)ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăFiO(2)ăŢă50%ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│>ă9.3ă│8.1ă- │ăăăăăă│7.3ă- │Ţă7.3ă│ 
│ăPaO(2)ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│9.3ăăă│ăăăăăă│8.0ăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăpHăarterialăăăă│>ă7.7│7.60ă-│ăăăăăă│7.50ă-│7.33ă-│ăăăăăă│7.25ă-│7.15ă-│Ţă7.15│ 
│ăăăă            │ăăăăă│7.59ăă│ăăăăăă│7.59ăă│7.49ăă│ăăăăăă│7.32ăă│7.24ăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăSerumăsodiumăăă│>ă180│160ă- │155ă- │150ă- │130ă- │ăăăăăă│120ă- │111ă- │Ţă110ă│ 
│ă(mmol/l)ăăăăăăă│     │179ăăă│159ăăă│154ăăă│149ăăă│ăăăăăă│129ăăă│119ăăă│ăăăăăă│ 



├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăSerumăpotassium│>ă7ăă│6.0ă- │ăăăăăă│5.5ă- │3.5ă- │3.0ă- │2.5ă- │ăăăăăă│Ţă2.5ă│ 
│ă(mmol/l)ăăăăăăă│ăăăăă│6.9ăăă│      │5.9ăăă│5.4ăăă│3.4ăăă│2.9ăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăSerumăăăăăăăăăă│>ă300│171ă- │ăăăăăă│121ă- │50ă-  │ăăăăăă│Ţă50ăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
│ăcreatinineăăăăă│ăăăăă│299ăăă│ăăăăăă│170ăăă│120ăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
│ă(micromol/l)ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăTotalăvolumăăăă│>ă60ă│ăăăăăă│50ă-  │46ă-  │30ă-  │ăăăăă │20ă-  │ăăăăăă│Ţă20ăă│ 
│ăceluleă(%)ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│59.9ăă│49.9ăă│45.9ăă│ăăăăăă│29.9ăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ăNum rădeăăăăăăă│>ă40ă│ăăăăăă│20ă-  │15ă-  │3ă-   │ăăăăăă│1ă-   │ăăăă  │Ţă1ăăă│ 
│ăleucociteăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│39.9ăă│19.9ăă│14.9ăă│ăăăăăă│2.9ăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
│ă(xă10^9/l)ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ 
├────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤ 
│ăAlte variabile: - Scalaădeăcom ăGlasgowăăăăăăăăă- Boliăcroniceăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă- Vârsta                        - Statutăchirurgicalăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    ART. 7 
    (1)ăFondurileăsuplimentareăaprobateăpentruăanulă2015ăcuădestina iaăserviciiămedicaleăspitaliceştiăşiă

alocateăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăseăcontracteaz ădeăc treăacesteaăprinăacteăadi ionaleălaăcontracteleă
ini ialeăpentruăanulă2015,ăprecumăşiăpentruăîncheiereaădeăcontracteănoi.ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăvoră
aveaă înă vedereă laă repartizareaă fonduriloră suplimentareă condi iileă avuteă înă vedereă laă contractareă şiă
indicatoriiăspecificiăfiec reiăunit iăsanitareăcuăpaturi,ăcareăauăstatălaăbazaăstabiliriiăvaloriiăini ialeădeă
contract/acteloră adi ionale,ă precumă şiă nivelulă deă realizareă aă indicatoriloră specificiă înă limitaă celoră
contracta i.ă Încheiereaă deă contracteă noiă seă faceă cuă avizulă ordonatoruluiă principală deă crediteă şiă laă
contractareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăareăînăvedereăîncadrareaăînănum rulădeăpaturiăcontractabileălaănivelă
deă jude ,ă îndeplinireaă tuturoră condi iiloră deă contractare,ă necesarulă deă serviciiă medicaleă şiă încadrareaă înă
fondurileăalocateăcuădestina ieăserviciiămedicaleăspitaliceşti,ăcu respectarea prevederilor de la art. 5 alin. 
(1). 

    (2)ă Pentruă situa iiă justificateă ceă potă ap reaă înă derulareaă contracteloră încheiateă cuă furnizoriiă deă
serviciiă medicaleă spitaliceşti,ă dină fondurileă prev zuteă laă artă 6ă alin.ă (2)ă lit.ă a)ă punctulă a.2),ă potă fi 
contractateă cuă spitalele/sec iile/compartimenteleă deă acu iă serviciiă medicaleă acordateă deă laă dataă semn riiă
actuluiă adi ional,ă dară f r ă aă seă dep şiă sumaă ceă poateă fiă contractat ă înă func ieă deă capacitateaă maxim ă deă
func ionareălunar ăaăfiec ruiăspitalăstabilit ăastfel: 

 
    (Nr_pat x IU_pat / DMS_ spital) x ICM x TCP /12 luni 
 
    Înăformulaădeămaiăsus,ăNr_patăreprezint ănum rulădeăpaturiăaprobateăşiăcontractabileădup ăaplicareaă

prevederilorăPlanuluiăna ionalădeăpaturi,ăIU_pat,ăDMS_spital,ăTCPăşiăICMăreprezint ăindiceleădeăutilizareăaă
paturilor,ădurataămedieă deăspitalizareălaănivelă deăspital,ătarifulăpeăcazăponderatăşi,ărespectiv,ăindiceleă
case-mix. 

    Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ulă şiă TCP-ulă seă înlocuiescă cuă mediaă ponderat ă
calculat ă la tarifulă mediuă peă cază rezolvată negociată peă specialit iă şiă laă num rulă deă cazuriă externateă peă
fiecareăspecialitate,ăiarăDMS_ăspitalăseăînlocuieşteăcuăDMS_natădeă6,25. 

    ART. 8 
    Sumeleă pentruă serviciileă medicaleă spitaliceştiă acordateă înă regimă deă spitalizareă deă ziă deă unit ileă

sanitareă autorizateă deă Ministerulă S n t iiă s ă efectuezeă acesteă servicii,ă inclusivă centreleă deă s n tateă
multifunc ionaleă cuă personalitateă juridic ,ă şiă careă nuă încheieă contractă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă
spitaliceştiă înă spitalizareă continu ,ă seă determin ă prină înmul ireaă num ruluiă deă serviciiă medicaleă
spitaliceşti/cazuriă rezolvateă cuă tarifeleă negociateă aferenteă acestora.ă Tarifeleă suntă stabiliteă conformă
prevederilor art. 3. 

    ART. 9 
    (1)ă Decontareaă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă aă serviciiloră medicaleă contractateă cuă

spitaleleăseăfaceădup ăcumăurmeaz : 
    a)ă pentruă serviciileă medicaleă spitaliceştiă acordateă înă spitaleă aă c roră plat ă seă faceă peă bazaă

indicatoruluiă tarifă peă cază rezolvată (DRG),ă decontareaă lunar ă şiă regularizareaă trimestrial ă seă realizeaz ă
astfel: 

    1.ă Decontareaă lunar ,ă înă limitaă sumeiă contractateă pentruă spitalizareă continu ă acu i,ă seă faceă înă
func ieăde: 

    - num rulădeăcazuriăexternate,ăraportateăşiăvalidate. 
    Validarea cazurilor rezolvate în vedereaă decont riiă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă

conformă reglement riloră legaleă înă vigoare,ă cuă încadrareaă înă valoareaă deă contract,ă avândă înă vedereă şiă
confirmareaăcazurilorădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleălaănivelădeăpacientăcomunicate de 
c treăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti,ăconformă
prevederilorăstabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    - valoareaărelativ ăaăDRG-ului corespunz torăfiec ruiăcaz; 
    - tarifulăpeăcazăponderatăstabilităpentruăanulă2015,ăprev zutăînăanexaănr.ă23ăAălaăordin; 



    2.ă Trimestrială seă facă regulariz riă şiă decont ri,ă înă limitaă sumeiă contractateă pentruă spitalizareă
continu ăacu i,ăînăfunc ieăde: 

    - num rulă deă cazuriă externate,ă raportateă şiă validateă înă ordineă cronologic ă înă func ieă deă dataă
extern rii,ăpentruăperioadaăaferent ătrimestruluiărespectiv,ăprecumăşiăpentruăperioadaădeălaă1ăaprilieă2015ăşiă
pân ălaăsfârşitulătrimestruluiărespectiv. 

    Validarea cazuriloră rezolvateă înă vedereaă decont riiă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă
conformă reglement riloră legaleă înă vigoare,ă cuă încadrareaă înă valoareaă deă contract,ă avândă înă vedereă şiă
confirmareaăcazurilorăcuăprivireălaădateleăcliniceăşiămedicaleăla nivelădeăpacientăcomunicateădeăc treăŞcoalaă
Na ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformăprevederiloră
stabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate.ăNum rulădeăcazuriărezolvate, 
validateăşiădecontateăesteănum răîntreg. 

    Pentru trimestrul I 2015 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
corespunz toare. 

    - valoareaărelativ ăaăDRG-uluiăcorespunz torăfiec ruiăcaz 
    - TCP-ulăprev zutăpentruăfiecare spital în anexa nr. 23 A la ordin, 
    Înăsitua iaăînăcareăcontravaloareaăcazurilorăpentruăspitalizareăcontinu ăacu iărealizate,ăvalidateăşiă

decontateăesteăsubăvaloareaăcontractat ăpentruăspitalizareăcontinu ăacu i,ăînălimitaăeconomiilorărealizateădin 
spitalizareaă continu ă pentruă cazurileă acuteă seă poateă decontaă contravaloareaă cazuriloră rezolvate/serviciiloră
medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. 

    Înăsitua iaăînăcareăcontravaloareaăcazurilorăpentruăspitalizareăcontinu ăacu iărealizate,ăvalidateăşiă
decontateăcâtăşiăcontravaloareaăcazurilorărezolvate/serviciilorămedicaleăefectuateăînăregimădeăspitalizareădeă
zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la nivelul 
realizat. 

    Înăsitua iaăînăcareăcontravaloareaăcazurilorăpentruăspitalizareăcontinu ăacu iărealizateăşiăvalidateă
câtăşiăcontravaloareaăcazurilorărezolvate/serviciilorămedicaleăefectuateăînăregimădeăspitalizareădeăziăsuntă
mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face nivelul contractat. 

    Înăsitua iaăînăcareăînăurmaăregulariz rilorăseăînregistreaz ănerealiz riălaăspitalizareaăcontinu ăşiă
nuă seă înregistreaz ă dep şiriă laă spitalizareaă deă zi,ă sumaă aferent ă nerealiz riloră aferenteă spitaliz riiă
continueăseăpoateăredistribuiălaăacelaşiăfurnizorăprinăacteăadi ionaleăpentruălunileăurm toareăînăsitua iaăînă
careăvaloareaădeăcontractăaferent ăacestorăluniăesteămaiămic ădecâtăceaăstabilit ăconformăart.ă5ăalin.ă(1)ă
lit. a, f r ăaăseădep şiămediaălunar ăaăsumeiăstabilit ăconformăart.ă5ăalin.ă(1)ălit.ăa),ăiarăeventualeleă
diferen eădinănerealiz riăseădiminueaz ăprinăactăadi ional. 

    b)ă pentruă serviciileă medicaleă spitaliceştiă pentruă careă plataă seă faceă peă baz ă deă tarifă peă ziă de 
spitalizare,ădecontareaălunar ăşiăregularizareaătrimestrial ăseărealizeaz ăastfel: 

    b1)ăpentruăspitaleleădeăcroniciăşiăpentruăsec iile/compartimenteleădeăcronici: 
    1.ă decontareaă lunar ă înă limitaă sumeiă contractateă pentruă spitalizareă continu ă croniciă se face în 

func ieăde: 
    - num rulădeăcazuriăexternate,ăraportateăşiăvalidate 
    Num rulădeăcazuriăexternateăşiăraportateăseăvalideaz ădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateăconformă

reglement rilorălegaleăînăvigoare,ăcuăîncadrareaăînăvaloareaădeăcontract,ăavândăînăvedereăşiănum rulădeăcazuriă
externateăşiăraportateăconfirmateădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleălaănivelădeăpacientădeă
c treăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconform 
prevederilorăstabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    - durataădeăspitalizare,ăastfel:ădurataădeăspitalizareădinăanexaănr.ă25ălaăordinădac ădurataăefectivă
realizat ăesteămaiămareădecâtăaceastaăsauădurataăefectiv realizat ădac ăaceastaăesteămaiămic ădecâtădurataă
prev zut ădinăanexaănr.ă25ălaăordin; 

    - tariful pe zi de spitalizare negociat. 
    Înăcazulăspitalelor/sec iilorăcuăintern riăobligatoriiăpentruăbolnaviiăafla iăsubăinciden aăart.ă109,ă

art. 110, art. 124ăşiăart.ă125ădinăLegeaănr.ă286/2009ăprivindăCodulăpenal,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioareăşiăintern rileădispuseăprinăordonan aăprocuroruluiăpeătimpulăjudec riiăsauăurm ririiăpenale,ăpentruă
bolnaviiă careă necesit ă asisten ă medical ă spitaliceasc  deă lung ă durat ă (ani),ă precumă şiă pentruă
sec iile/compartimenteleădeăneonatologieă- prematuriădinămaternit ileădeăgradulăIIăşiăIII,ăpneumoftiziolgieă
adul iăşiăcopii,ăpsihiatrieăcronici,ăserviciileămedicaleăspitaliceştiăseădeconteaz ălunarădeăc treăcaseleăde 
asigur riădeăs n tateăînăfunc ieădeănum rulădeăzileădeăspitalizareăefectivărealizatăşiăvalidatăpentruălunaă
pentruăcareăseăfaceădecontarea,ăşiădeătarifeleăpeăziădeăspitalizareănegociate. 

    Validareaă zileloră deă spitalizareă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă conformă
reglement rilorălegaleăînăvigoare,ăcuăîncadrareaăînăvaloareaădeăcontract,ăavândăînăvedereăşiănum rulădeăcazuriă
externateăşiăraportate,ăconfirmateădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleălaănivelădeăpacientădeă
c treăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformă
prevederilorăstabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    2.ăTrimestrialăseăfacăregulariz riăşiădecont riăînălimitaăsumei contractate pentru spitalizare cronici 
înăfunc ieăde: 

    - num rulădeăcazuriăexternate,ăraportateăşiăvalidateăpentruăperioadaădeălaă1ăaprilieă2015ăşiăpân ălaă
sfârşitulătrimestruluiărespectiv: 

    Validareaă cazuriloră rezolvateă înă vedereaă decont riiă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă
conformă reglement riloră legaleă înă vigoare,ă cuă încadrareaă înă valoareaă deă contract,ă avândă înă vedereă şiă
confirmareaăcazurilorăcuăprivireălaădateleăcliniceăşiămedicaleălaănivelădeăpacientăcomunicateădeăc treăŞcoalaă
Na ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformăprevederiloră
stabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    Pentru trimestrul I 2015 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
corespunz toare. 



    - durataădeăspitalizare,ăastfel:ădurataădeăspitalizareădinăanexaănr.ă25ălaăordinădac ădurataăefectivă
realizat ăesteămaiămareădecâtăaceastaăsauădurataăefectivărealizat ădac ăaceastaăesteămaiămic ădecâtădurata 
prev zut ăînăanexaănr.ă25ălaăordin; 

    - tariful pe zi de spitalizare negociat. 
    Înăcazulăspitalelor/sec iilorăpentruăintern rileăobligatoriiăpentruăbolnaviiăafla iăsubăinciden aăart.ă

109,ă art.ă 110,ă art.ă 124ă şiă art.ă 125ă dină Legeaă nr.ă 286/2009ă privindă Codulă penal,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioareăşiăceleădispuseăprinăordonan aăprocuroruluiăpeătimpulăjudec riiăsauăurm ririiăpenale,ă
pentruă bolnaviiă careă necesit ă asisten ă medical ă spitaliceasc ă deă lung ă durat ă - ani,ă precumă şiă pentruă
sec iile/compartimentele de neonatologie - prematuriădinămaternit ileădeăgradulăIIăşiăIII,ăpneumoftiziolgieă
adul iăşiăcopii,ăpsihiatrieăcronici,ădecontareaăseăfaceăînăfunc ieădeănum rulădeăzileădeăspitalizareăefectivă
realizatăşiăvalidatăşiădeătarifeleăpeăziădeăspitalizare negociate. 

    Validareaă zileloră deă spitalizareă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă conformă
reglement rilorălegaleăînăvigoare,ăcuăîncadrareaăînăvaloareaădeăcontract,ăavândăînăvedereăşiănum rulădeăcazuriă
externateăşiăraportateăconfirmate dinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleălaănivelădeăpacientădeă
c treăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformă
prevederilorăstabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    Pentru trimestrul I 2015 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
corespunz toare. 

    Înăsitua iaăînăcareăcontravaloareaăcazurilorăpentruăspitalizareăcontinu ăcroniciărealizate,ăvalidateă
şiă decontateă esteă subă valoareaă contractat ă pentruă spitalizareă continu ă cronici,ă înă limitaă economiiloră
realizateă dină spitalizareaă continu ă pentruă cazurileă croniceă seă poateă decontaă contravaloareaă cazuriloră
rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. 

    Înăsitua iaăînăcareăcontravaloareaăcazurilorăpentruăspitalizareăcontinu ăcroniciărealizate,ăvalidateă
şiădecontateăcâtăşiăcontravaloareaăcazurilorărezolvate/serviciilorămedicaleăefectuateăînăregimădeăspitalizareă
de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la nivelul 
realizat. 

    Înăsitua iaăînăcareăcontravaloareaăcazurilorăpentruăspitalizareăcontinu ăcroniciărealizateăşiăvalidateă
câtăşiăcontravaloareaăcazurilorărezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt 
mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face nivelul contractat. 

    Înă situa iaă înă careă înă urmaă regulariz riloră seă înregistreaz ă nerealiz riă laă spitalizareaă continu ,ă
sumaă aferent ă nerealiz riloră seă poateă redistribuiă laă acelaşiă furnizoră prină acteă adi ionaleă pentruă lunileă
urm toareăînăsitua iaăînăcareăvaloareaădeăcontractăaferent ăacestorăluniăesteămaiămic ădecâtăceaăstabilit ă
conform art. 5ăalin.ă(1)ălit.ăb,ăf r ăaăseădep şiămediaălunar ăaăsumeiăstabilit ăconformăart.ă5ăalin.ă(1)ălit.ă
b),ăiarăeventualeleădiferen eădinănerealiz riăseădiminueaz ăprinăactăadi ional. 

    b2)ăpentruăserviciileămedicaleăpaliativeăînăregimădeăspitalizareăcontinu : 
    1.ăDecontareaălunar ăseăfaceăînăfunc ieădeănum rulădeăzileădeăspitalizareărealizatăşiăvalidatăşiădeă

tarifulăpeăziădeăspitalizareănegociatăîntreăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiăunit ileăsanitareăcuăpaturi,ă
cuăîncadrareaăînăsumaăcontractat ălunarăpentru servicii paliative. 

    Validareaă zileloră deă spitalizareă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă conformă
reglement rilorălegaleăînăvigoare,ăcuăîncadrareaăînăvaloareaădeăcontract,ăavândăînăvedereăşiănum rulădeăcazuriă
externateăşiăraportateăconfirmateădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleălaănivelădeăpacientădeă
c treăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformă
prevederilorăstabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionale deăAsigur riădeăS n tate. 

    2.ăTrimestrialăseăfacăregulariz riăşiădecont riăcuăîncadrareaăînăsumaăcontractat ătrimestrialăpentruă
serviciiăpaliativeăînăfunc ieăde:ănum rulădeăzileădeăspitalizareărealizatăşiăvalidatăpentruătrimestrulăpentruă
care se face regularizareaăşiădeătarifulăpeăziădeăspitalizareănegociatăîntreăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
şiăunit ileăsanitareăcuăpaturi. 

    Validareaă zileloră deă spitalizareă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă conformă
reglement rilorălegaleăînăvigoare,ăcuăîncadrareaăînăvaloareaădeăcontract,ăavândăînăvedereăşiănum rulădeăcazuriă
externateăşiăraportateăconfirmateădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleălaănivelădeăpacientădeă
c treăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformă
prevederilorăstabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    Pentru trimestrul I 2015 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
corespunz toare. 

    c) pentruă serviciileă medicaleă spitaliceşti,ă pentruă careă plataă seă faceă prină tarifă mediuă peă cază
rezolvat,ăacordateăpentruăafec iuniăacuteăînăspitale,ăalteleădecâtăceleăprev zuteăînăanexaănr.ă23ăAălaăordin,ă
precumă şiă pentruă serviciiă medicaleă spitaliceştiă acordateă înă sec iileă şiă compartimenteleă deă acu iă
(aprobate/avizateă deă Ministerulă S n t ii,ă dup ă cază caă structuriă distincteă înă structuraă spitalelor)ă dină
spitaleleădeăcronici,ădecontareaălunar ăşiăregularizareaătrimestrial ăseărealizeaz ăastfel: 

    1. Decontarea lunar ,ă înă limitaă sumeiă contractateă pentruă spitalizareă continu ă acu i,ă seă faceă înă
func ieăde: 

    - num rulădeăcazuriăexternateăraportateăşiăvalidate 
    Validareaă cazuriloră rezolvateă înă vedereaă decont riiă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă

conform reglement riloră legaleă înă vigoare,ă cuă încadrareaă înă valoareaă deă contract,ă avândă înă vedereă şiă
confirmareaăcazurilorădinăpunctădeăvedereăalădatelorăcliniceăşiămedicaleălaănivelădeăpacientăcomunicateădeă
c treăŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformă
prevederilorăstabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    - tarifulă mediuă peă cază rezolvată peă specialit iă negociat,ă aferentă serviciiloră medicaleă spitaliceştiă
pentruăpatologieăcareănecesit ăinternareăprinăspitalizareăcontinu . 

    2.ă Trimestrială seă facă regulariz riă şiă decont ri,ă înă limitaă sumeiă contractateă pentruă spitalizareă
continu ăacu i,ăînăfunc ieăde: 



    - num rulă deă cazuriă externate,ă raportateă şiă validateă înă ordineă cronologic ă înă func ieă deă dataă
extern rii,ăpentruăperioadaăaferent ătrimestruluiărespectiv,ăprecumăşiăpentruăperioadaădeă1ăaprilieă2015ăşiă
pân ălaăsfârşitulătrimestruluiărespectiv,ăcuăîncadrareaăînălimitaăvaloriiăcontractate; 

    Validarea cazurilor rezolvateă înă vedereaă decont riiă seă faceă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă
conformă reglement riloră legaleă înă vigoare,ă cuă încadrareaă înă valoareaă deă contract,ă avândă înă vedereă şiă
confirmareaăcazurilorăcuăprivireălaădateleăcliniceăşiămedicaleălaănivelădeăpacientăcomunicateădeăc treăŞcoalaă
Na ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformăprevederiloră
stabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    Num rulădeăcazuriărezolvate,ăvalidateăşiădecontateăesteănum răîntreg. 
    - tarifulă mediuă peă cază rezolvată peă specialit iă negociat,ă aferentă serviciiloră medicaleă spitaliceştiă

pentruăpatologieăcareănecesit ăinternareăprinăspitalizareăcontinu . 
    Pentru trimestrul I 2015 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

corespunz toare. 
    Înăsitua iaăînăcareăcontravaloareaăcazurilorăpentruăspitalizareăcontinu ăacu iărealizate,ăvalidateăşiă

decontateăesteăsubăvaloareaăcontractat ăpentruăspitalizareăcontinu ăacu i,ăînălimita economiilor realizate din 
spitalizareaă continu ă pentruă cazurileă acuteă seă poateă decontaă contravaloareaă cazuriloră rezolvate/serviciiloră
medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. 

    Înăsitua iaăînăcareăcontravaloareaăcazurilorăpentruăspitalizareăcontinu ăacu iărealizate,ăvalidateăşiă
decontateăcâtăşiăcontravaloareaăcazurilorărezolvate/serviciilorămedicaleăefectuateăînăregimădeăspitalizareădeă
zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la nivelul 
realizat. 

    Înăsitua iaăînăcareăcontravaloareaăcazurilorăpentruăspitalizareăcontinu ăacu iărealizateăşiăvalidateă
câtăşiăcontravaloareaăcazurilorărezolvate/serviciilorămedicaleăefectuateăînăregimădeăspitalizareădeăziăsunt 
mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la nivelul contractat. 

    Înă situa iaă înă careă înă urmaă regulariz riloră seă înregistreaz ă nerealiz riă laă spitalizareaă continu ,ă
sumaă aferent ă nerealiz riloră seă poateă redistribuiă laă acelaşiă furnizoră prină acteă adi ionaleă pentruă lunileă
urm toareăînăsitua iaăînăcareăvaloareaădeăcontractăaferent ăacestorăluniăesteămaiămic ădecâtăceaăstabilit ă
conformăart.ă5ăalin.ă(1)ălit.ăa,ăf r ăaăseădep şiămediaălunar ăaăsumeiăstabilit ăconform art. 5 alin. (1) lit. 
a),ăiarăeventualeleădiferen eădinănerealiz riăseădiminueaz ăprinăactăadi ional. 

    d)ă sumaă aferent ă Programeloră na ionaleă cuă scopă curativă pentruă medicamente,ă materialeă sanitareă
specifice,ă dispozitiveă medicaleă şiă serviciiă deă tratamentă şi/sauă diagnostic,ă seă deconteaz ă laă nivelulă
realiz rilorăînălimitaăsumelorăprev zuteăînăprogrameleăna ionaleăcuăscopăcurativ; 

    e)ă sumaă pentruă serviciileă deă supleereă renal ,ă inclusivă medicamenteă şiă materialeă sanitareă specifice,ă
transportul nemedicalizatăalăpacien ilorăhemodializa iădeălaăşiălaădomiciliulăpacien ilor,ătransportulălunară
ală medicamenteloră şiă ală materialeloră sanitareă specificeă dializeiă peritonealeă laă domiciliulă pacien ilor,ă
acordateă înă cadrulă Programuluiă na ională deă supleereă aă func ieiă renaleă laă bolnaviiă cuă insuficien ă renal ă
cronic ă dină cadrulă Programeloră na ionaleă cuă scopă curativ,ă seă deconteaz ă laă nivelulă realiz riloră înă limitaă
sumelorăcontractateăcuăaceast ădestina ie; 

    f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie 
medical ,ă diabetă zaharat,ă nutri ieă şiă boliă metabolice,ă cabineteă deă boliă infec ioaseă şiă înă cabineteă deă
planificareăfamilial ăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămediciăcuăspecialitateaăobstetric -ginecologie, care 
seăafl ăîn structuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăefectuateăînăregimăambulatoriuăprecumă
şiăînăcabineteămedicaleădeăspecialitateădinăambulatoriulăintegratăaleăspitaluluiăşiăcabineteleădeăspecialitateă
dină centreleă deă s n tateă multifunc ionaleă f r ă personalitateă juridic ă organizateă înă structuraă spitalului,ă
decontat ădinăfondulăalocatăasisten eiămedicaleăambulatoriiădeăspecialitateăpentruăspecialit ileăclinice,ăînă
condi iileăprev zuteăînăanexaănr.ă8ălaăordin; 

    g)ă sumaă pentruă investiga iiă paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în 
laboratoareleă dină centreleă multifunc ionaleă f r ă personalitateă juridic ă organizateă înă structuraă spitaleloră
decontat ădinăfondulăalocatăasisten eiămedicaleăparaclinice,ăstabilit ăconformăprevederilor din anexa nr. 18 
la ordin, în limita sumei contractate; 

    h)ă pentruă serviciileă medicaleă spitaliceştiă efectuateă înă regimă deă spitalizareă deă zi,ă inclusivă celeă
efectuateăînăcentreleămultifunc ionaleăf r ăpersonalitateăjuridic ăorganizateăînăstructuraăspitalelor, pentru 
careă plataă seă faceă prină tarifă peă serviciuă medical/cază rezolvat,ă decontareaă lunar ă şiă regularizareaă
trimestrial ăseărealizeaz ăastfel: 

    1.ăDecontareaălunar ăînălimitaăsumeiăcontractateăspitalizareădeăzi,ăseăfaceăînăfunc ieăde: 
    - num rulădeăcazuri/serviciiăraportateăşiăvalidate 
    Validareaăcazurilor/serviciilorăînăregimădeăspitalizareădeăziăînăvedereaădecont riiăseăfaceădeăc treă

casaă deă asigur riă deă s n tateă conformă reglement riloră legaleă înă vigoare,ă cuă încadrareaă înă valoareaă deă
contract,ă avândă înă vedereă şiă confirmareaă cazurilor/serviciiloră dină punctă deă vedereă ală dateloră cliniceă şiă
medicaleă laă nivelă deă pacientă comunicateă deă c treă Şcoalaă Na ional ă deă S n tateă Public ,ă Managementă şiă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformăprevederilorăstabiliteăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    - tariful negociat pe serviciu/caz rezolvat 
    2.ăLaăregularizareaătrimestrial ăînăvedereaădecont rii,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăauăînăvedereă

urm toarele: 
    - num rulădeăcazuriărezolvate/servicii,ăraportateăşiăvalidate,ăpentruăperioadaăaferent ătrimestruluiă

respectiv,ăprecumăşiăpentruăperioadaădeălaădeălaă1ăaprilieă2015ăşiăpân ălaăsfârşitulătrimestruluiărespectiv,ă
cu încadrarea în limita valorii contractate; 

    Validareaăcazurilor/serviciilorăînăregimădeăspitalizareădeăziăînăvedereaădecont riiăseăfaceădeăc treă
casaă deă asigur riă deă s n tateă conformă reglement riloră legaleă înă vigoare,ă cuă încadrareaă înă valoareaă deă
contract,ă avândă înă vedereă şiă confirmareaă cazurilor/serviciiloră dină punctă deă vedereă ală dateloră cliniceă şiă



medicaleă laă nivelă deă pacientă comunicateă deă c treă Şcoalaă Na ional ă deă S n tateă Public ,ă Managementă şiă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăconformăprevederilorăstabiliteăprinăordinăalăpreşedintelui Casei 
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    - tariful negociat pe caz rezolvat/serviciu 
    Contravaloareaăserviciilor/cazurilorărezolvateăcalculat ăpeăbazaăindicatorilorădeămaiăsusătrebuieăs ă

se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare de zi. 
    Înă situa iaă înă careă contravaloareaă cazuriloră rezolvate/serviciiă medicaleă efectuateă înă regimă deă

spitalizareă deă ziă realizateă şiă validateă esteă pesteă ceaă contractat ,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă potă
decontaăaceast ădep şireăînălimitaăeconomiilorăînregistrateăînăspitalizareaăcontinu ăacu i. 

    Înăsitua iaăînăcareăînăurmaăregulariz rilorăseăînregistreaz ănerealiz riălaăspitalizareaădeăzi,ăsumaă
aferent ănerealiz rilorăseăpoateăredistribuiălaăacelaşiăfurnizorăprinăacteăadi ionaleăpentruălunileăurm toareă
cuădestina iaăserviciiădeăspitalizareădeăzi,ăiarăeventualeleădiferen eăseădiminueaz ăprinăactăadi ional. 

    Pentru trimestrul I 2015 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
corespunz toare. 

    (2) Cazurile internate în regimădeăspitalizareăcontinu ăşiădeăziăcareănuăauăîndeplinităcriteriileădeă
internareă nuă seă deconteaz ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate.ă Cazurileă careă facă obiectulă intern riiă prină
spitalizareădeăziăşiăauăfostărezolvateăprinăspitalizareăcontinu ălaăsolicitareaăasiguratuluiăseădeconteaz ădeă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă laă tarifulă peă serviciuă medical/cază rezolvată aferentă spitaliz riiă deă zi,ă
diferen aăfiindăsuportat ădeăasigurat. 

    (3)ăDecontareaăcazurilorăexternateăcareăseăreinterneaz ăînăaceeaşiăunitateăsanitar ăsauăîntr-oăalt ă
unitateăsanitar ,ăînăacelaşiătipădeăîngrijire:ăacut-acut sau cronic-cronic,ăpentruăpatologieădeăacelaşiătip,ă
într-unăintervalădeă48ădeăoreădeălaăexternare,ăseărealizeaz ăînăprocentădeă10%ădinătarifulăpeăcazărezolvată- 
DRG, din tariful mediu pe caz rezolvat, respectiv în procent de 10% din tariful pe zi de spitalizare, cu 
excep iaăsitua iilorăînă careăcomisiaădeăanaliz ă aăcazurilorăconstituit ă laănivelulăcaselorădeăasigur riădeă
s n tateă constat ă c ă suntă acoperiteă pesteă 80%ă dină îngrijirileă corespunz toareă tipuluiă deă cază conformă
codific rii. 

    (4) Decontarea cazurilor transferate într-oăalt ăunitateăsanitar ,ăînăacelaşiătipădeăîngrijire:ăacut-
acut sau cronic-cronic,ăpentruăpatologieădeăacelaşiătip,ăîntr-un interval de 48 de ore de la internare, se 
realizeaz ă- laăunitateaăsanitar ădeălaăcareăaăfostătransferatăcazulă- în procent de 10% din tariful pe caz 
rezolvat - DRG, din tariful mediu pe caz rezolvat, respectiv în procent de 10% din tariful pe zi de 
spitalizare,ăcuăexcep iaăsitua iilorăînăcareăcomisiaădeărevalidareăaăcazurilorăconstituit ălaănivelulăcaseloră
deăasigur riădeăs n tateăconstat ăc ăsuntăacoperiteăpesteă80%ădinăîngrijirileăcorespunz toareătipuluiădeăcază
conformăcodific rii. 

    (5)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă cazurileă externateă dină unit ileă sanitareă cuă
personalitateăjuridic ădeămedicinaămunciiă- boliăprofesionaleăşiădinăsec iileădeăboliăprofesionaleăaflateăînă
structura spitalelor, pentru care nu s-aăconfirmatăcaracterulădeăboal ăprofesional ăînăcondi iileărespect riiă
criteriilorădeăinternareăprev zuteălaăpunctulă3ăliteraăFăcapitolulăIIădinăanexaănr.ă1ălaăHot râreaăGuvernuluiă
nr. 400/2014,ă şiă înă condi iileă înă careă cazurileă externateă suntă persoaneă asigurateă înă sistemulă asigur rilor 
socialeădeăs n tate.ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateănuădeconteaz ămaiămultădeă25%ădinăcazurileăexternateădină
unit ileăsanitareăcuăpersonalitateăjuridic ădeămedicinaămunciiă- boliăprofesionaleăşiădinăsec iileădeăboliă
profesionale aflate în structura spitalelor. 

    ART. 10 
    Spitaleleă suntă obligateă s ă suporteă dină sumeleă contractateă pentruă furnizareaă deă serviciiă medicaleă

spitaliceştiăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate: 
    a)ăcheltuielileăprivindăinvestiga iileăparacliniceăpentruăbolnaviiăinterna iăefectuateăînăalteăunit iă

spitaliceştiăsauăînăunit iăambulatoriiădeăspecialitate,ăînăsitua iileăînăcareăspitalulărespectivănuăde ineă
dotareaănecesar ăsauăaparaturaăexistent ăînădotareaăacestuiaănuăesteăfunc ional ,ăcuăîncadrareaăînăbugetulădeă
venituriăşiăcheltuieliăaprobat,ăpeăbazaărela iilorăcontractualeăstabiliteăîntreăunit ileăsanitareărespective;ă
sumeleăastfelăsuportateădeăc treăspitaleăpentruăinvestiga iiăparacliniceăpentruăpacien iiăinterna i,ăefectuateă
înă alteă unit iă spitaliceştiă sauă înă unit iă ambulatoriiă deă specialitate,ă seă eviden iaz ă distinctă şiă seă
raporteaz ălunarăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăconformămacheteiădinăanexaănr.ă22ăBălaăordin. 

    b)ă sumaă aferent ă transportuluiă 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,ăcuăexcep iaătransportuluiăefectuatădeăserviciileăpubliceădeăambulan ăpentruăpacien iiăcareănuăseă
afl ăînăstareăcritic ăşiăcareăseăafl ăînăunit ileăsauăcompartimenteleădeăprimiriăurgen eăşiăcareănecesit ă
transportălaăoăalt ăunitateăsanitar ăsauălaăoăalt ăcl direăapar inândăunit iiăsanitareărespective,ăînăvedereaă
intern rii,ă investig riiă sauă efectu riiă unuiă consultă deă specialitate,ă acestaă fiindă suportată deă c treă
Ministerulă S n t iiă dină fondulă alocată serviciiloră deă ambulan ;ă sumeleă pl titeă deă c treă spitaleă pentruă
transportulă interspitalicescă pentruă asigura iiă interna iă careă necesit ă condi iiă suplimentareă deă stabilireă aă
diagnosticului din punctul deăvedereăalăconsulta iilorăşiăinvestiga iilorăparaclinice,ăseăeviden iaz ădistinctă
şiăseăraporteaz ălunarăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăconformămacheteiădinăanexaănr.ă22ăBălaăordin. 

    c)ă sumaă aferent ă consulta iiloră interdisciplinareă pentruă pacien iiă interna i,ă efectuateă înă
ambulatoriul/ambulatoriulăintegratăalăspitaluluiărespectivăsauăalăalteiăunit iăsanitareăcuăpaturi,ăpeăbazaă
rela iiloră contractualeă stabiliteă întreă unit ileă sanitareă respective;ă sumeleă astfelă suportateă deă c treă
spitale pentru consulta iileă interdisciplinareă pentruă pacien iiă interna i,ă efectuateă înă
ambulatoriul/ambulatoriulă integrată ală spitaluluiă respectivă sauă ală alteiă unit iă sanitareă cuă paturi,ă seă
eviden iaz ădistinctăşiăseăraporteaz ălunarăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăconform machetei din anexa nr. 
22 B la ordin. 

    ART. 11 
    (1)ă Spitalele,ă dină sumeleă contractateă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă suport ă sumaă aferent ă

serviciiloră hoteliereă standardă (cazareă standardă şiă mas ă laă nivelulă aloca ieiă deă hran )ă pentruă înso itorii 



copiilorăbolnaviăînăvârst ădeăpân ălaă3ăani,ăprecumăşiăpentruăînso itoriiăpersoanelorăcuăhandicapăgravăsauă
accentuat. 

    Asigura iiă suport ă contravaloareaă serviciiloră hoteliereă (cazareă şi/sauă mas )ă cuă ună gradă ridicată deă
confort, peste confortul standard,ăacordateălaăcerereaăacestora.ăPrinăconfortăstandard,ăînăceeaăceăpriveşteă
cazarea,ă seă în elegeă salonă cuă minimumă 3ă paturi,ă grupă sanitară propriu,ă cuă respectareaă normeloră igienico-
sanitareăşiăf r ădot riăsuplimentareă(televizor,ăradio,ătelefon,ăfrigiderăşi altele asemenea), iar în ceea ce 
priveşteămasa,ăceaăacordat ălaănivelulăaloca ieiădeăhran ăstabiliteăprinăacteănormative. 

    Contravaloareaă serviciiloră hoteliereă cuă gradă ridicată deă confortă seă stabileşteă deă fiecareă unitateă
sanitar ăfurnizoareădeăserviciiăspitaliceşti.ăPentruăunit ileăsanitareăcuăpaturi,ăatâtăpubliceăcâtăşiăprivateă
contribu iaăpersonal ăaăasigura ilorăpentruăacesteăserviciiăesteădeămaximă300ălei/zi. 

    (2)ăSpitaleleăîncaseaz ădeălaăasigura iăsumaăcorespunz toareăcopl ii,ăastfel: 
    a) Pentruăserviciileămedicaleăacordateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ,ăînăsec iile/compartimenteleă

cuă paturiă dină unit ileă sanitareă cuă paturiă organizateă conformă prevederiloră legaleă înă vigoareă şiă aflateă înă
rela iiăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs 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 ieă facă serviciileă medicaleă spitaliceştiă acordateă înă
sec iile/compartimenteleă deă îngrijiriă paliative,ă serviciileă medicaleă spitaliceştiă pentruă intern rileă
obligatoriiă pentruă bolnaviiă afla iă subă inciden aă art.ă 109,ă art.ă 110,ă art.ă 124ă şiă art.ă 125ă dină Legeaă nr.ă
286/2009ă privindă Codulă penal,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă celeă dispuseă prină ordonan a 
procuroruluiă peă timpulă judec riiă sauă urm ririiă penale,ă serviciileă medicaleă spitaliceştiă pentruă tratamentulă
persoaneloră privateă deă libertateă pentruă careă instan aă deă judecat ă aă dispusă executareaă pedepseiă într-un 
penitenciar-spital, serviciile medicale spitaliceştiă pentruă pacien iiă dină penitenciareă aleă c roră afec iuniă
necesit ă monitorizareă şiă reevaluareă înă cadrulă penitenciareloră spitală precumă şiă serviciileă medicaleă
spitaliceştiădeălung ădurat ă- aniăşiăserviciileămedicaleăspitaliceştiăpentruăcareăcriteriulăde internare este 
urgen aămedico-chirurgical . 

    c)ăPentruăserviciileămedicaleăspitaliceştiăacordateăînăregimădeăspitalizareăcontinu ,ănivelulăminimăală
copl iiăesteădeă5ăleiăiarănivelulămaximăesteădeă10ălei.ăValoareaăcopl iiăesteăstabilit ădeăfiecareăunitate 
sanitar ăcuăpaturiăpeăbaz ădeăcriteriiăproprii,ăcuăavizulăConsiliuluiădeăadministra ieăalăunit iiăsanitareă
respective. 

    (3)ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleăafla iăînărela iiăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
pentru serviciile medicaleă spitaliceştiă contractate,ă încaseaz ă dină parteaă asiguratuluiă numaiă sumeleă
reprezentândăcoplataăşiăcontravaloareaăserviciilorăhoteliereăcuăgradăridicatădeăconfort. 

    (4)ăCategoriileădeăasigura iăscutiteădeăcoplat ăprev zuteălaăart. 213^1 din Legea nr. 95/2006 privind 
reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă facă dovadaă acesteiă calit iă cuă
documenteăeliberateădeăautorit ileăcompetenteăc ăseăîncadreaz ăînărespectivaăcategorie,ăprecumăşiădocumente 
şi/sauădup ăcazădeclara ieăpeăproprieăr spundereăc ăîndeplineşteăcondi iileăprivindărealizareaăsauănuăaăunoră
venituri,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă23ăDălaăordin. 

    ART. 12 
    (1)ăSpitalele,ăinclusivăcentreleădeăs n tateămultifunc ionaleăcuăşiăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăsuntă

obligateăs ăsuporteădinăsumaăcontractat ăpentruăfurnizareaădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăpentruăasigura iiă
interna iăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiăînăregimădeăspitalizareădeăziătoateăcheltuielileănecesare pentru 
rezolvareaăcazurilorărespective,ăinclusivăcheltuielileădinăsec iile/compartimenteleădeăATIă- structuri care nu 
interneaz /externeaz ă directă cazuri,ă precumă şiă pentruă investiga iiă paracliniceă şiă pentruă medicamenteă - în 
limitaălisteiăprezentat ălaăcontractare -,ămaterialeăsanitare,ăprecumăşiătoateăcheltuielileănecesareăpentruă
situa iileăprev zuteălaăartă.ă10ălit.ăa),ăb)ăşiăc),ăcuăexcep ia: 

    - medicamentelor,ă materialeloră sanitareă pentruă afec iunileă dină programeleă na ionaleă deă s n tate,ă
medicamentele pentruăbolileăpentruăcareăesteănecesar ăaprobareaăcomisiilorădeălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riădeăs n tate, 

    - dispozitivelorămedicaleăşiăserviciilorădeătratamentăşi/sauădiagnosticăacordateăînăcadrulăprogramelor 
na ionaleădeăs n tateăpentruăuneleăafec iuniădinăprogrameleăna ionaleădeăs n tate. 

    (2)ăÎnăsitua iaăînăcareăasigura ii,ăpeăperioadaăintern riiăînăspital,ăînăbazaăunorădocumenteămedicaleă
întocmiteă deă mediculă curantă dină sec iaă înă careă aceştiaă suntă interna iă suport ă cheltuieliă cuă medicamente,ă
materialeăsanitareăşiăinvestiga iiăparacliniceălaăcareăarăfiăfostăîndrept i iăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăînă
condi iileăH.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşi ale prezentelor norme, spitalele 
ramburseaz ăcontravaloareaăacestorăcheltuieliălaăcerereaăasigura ilor. 

    (3)ăRambursareaăcheltuielilorăprev zuteălaăalin.ă(2)ăreprezint ăoăobliga ieăexclusiv ăaăspitalelorăşiă
seă realizeaz ă numaiă dină veniturileă propriiă aleă acestora,ă peă bazaă uneiă metodologiiă propriiă aprobat ă prină
decizieăaăconduc toruluiăinstitu iei;ămetodologiaăvaăfiăpus ălaădispozi iaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăşiă
vaăfiăadus ălaăcunoştin ăşiăpacien ilorălaăinternareaăacestoraăînăspital. 

    ART. 13 
    (1)ăServiciileămedicaleădeăînalt ăperforman ă(CT,ăRMN,ăscintigrafie,ăangiografie)ăseăacord ănumaiăpeă

baz ădeărecomandareămedical ăasigura ilorăconformăfişelorădeăsolicitareăprev zuteăînăanexaănr.ă24ălaăordin. 
    (2)ăPrevederileăalin.ă(1)ăseăaplic ăpacien ilorăinterna i.ăFişeleădeăsolicitareăseăîntocmescăîntr-un 

singurăexemplarădac ăserviciileămedicaleădeăînalt ăperforman ăseăefectueaz ădeăc treăspitalulăînăcareăesteă
internatăpacientul,ăf r ăaăseăîntocmiăbiletădeătrimitereăpentruăserviciiămedicaleăparaclinice. 

    (3)ă Înă situa iaă înă careă spitaleleă nuă de ină dotareaă necesar ă sauă aparaturaă existent ă înă dotareaă
acestoraănuăesteăfunc ional ,ăpentruăpacien iiăinterna iăc roraăliăseărecomand ăserviciiămedicaleădeăînalt ă
performan ăprev zuteălaăalin.ă(1)ăceăvorăfiăefectuateăînăalteăunit iăspitaliceştiăsauăînăunit iăambulatoriiă
deă specialitate,ă spitaleleă întocmescă fişeleă deă solicitareă prev zuteă înă anexaă nr.ă 24ă laă ordină careă seă
completeaz ăînă2ăexemplare,ădinăcareăunulăr mâneălaăfurnizorulăcareăaăf cutărecomandareaăşi,ăunăexemplarălaă
furnizorulă careă aă efectuată serviciul/serviciileă deă înalt ă performan .ă Laă fişaă deă solicitareă seă ataşeaz ,ă



acoloă undeă esteă cazul,ă rezultateleă celorlalteă investiga iiă efectuateă anterioră pentruă stabilireaă
diagnosticului. 

    ART. 14 
    Mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă spitală auă obliga iaă caă laă externareaă asiguratuluiă s ă

transmit ă mediculuiă deă familieă sauă mediculuiă deă specialitateă dină ambulatoriu,ă dup ă caz,ă prină scrisoareă
medical ăsauăbiletădeăieşireădinăspitalăcuăobliga iaăcaăacestaăs ăcon in ăexplicitătoateăelementeleăprev zuteă
înăscrisoareaămedical ,ăevaluareaăst riiădeăs n tateăaăasiguratuluiălaămomentulăextern riiăşiăindica iileădeă
tratamentă şiă supraveghereă terapeutic ă pentruă urm toareaă perioad ă (determinat ă conformă diagnosticului), 
informa iiăcareătrebuieăs ăseăreg seasc ăşiăînăfoaiaădeăobserva ieăclinic ăgeneral ălaăepicriz . 

    Mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă spitală auă obliga iaă caă laă externareaă asiguratuluiă s ă
eliberezeă prescrip ieă medical ă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă ambulatoriu,ă conformă
prevederiloră legaleă înă vigoare,ă dac ă recomand ă ună tratamentă înă ambulatoriuă conformă scrisoriiă
medicale/biletuluiădeăieşireădinăspital,ăpentruăoăperioad ădeămaximumă30ădeăzile. 

    ART. 15 
    (1) Sumaă anual ă prev zut ă înă bugetulă deă venituriă şiă cheltuieliă şi,ă respectiv,ă sumaă prev zut ă înă

contractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăîncheiatăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseădefalc ădeăc treă
spitaleăpeătrimestreăşiăluni,ăcuăacordulăordonatoruluiădeăcrediteăierarhicăsuperiorăînăfunc ieădeăsubordonare,ă
şiăalăcaselorădeăasigur riădeăs n tate. 

    (2)ăCasaădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ,ăînăprimeleă10ăzileăaleăluniiăurm toareăceleiăpentruăcareă
se face plata, contravaloarea serviciilor medicale acordateăasigura ilorăînălunaăprecedent ,ăpeăbazaăfacturiiă
şiăaădocumentelorăjustificativeădepuseăpân ălaădataăprev zut ăînăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleă
spitaliceşti,ăcuăîncadrareaăînăsumeleăcontractate.ăPentruăfiecareălun ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotă
efectuaăpân ălaădataădeă 20ădecontareaăluniiăcurenteăpentruăperioadaă1ă - 15 a lunii, în baza indicatorilor 
specificiărealiza iăşiăînălimitaăsumelorăcontractate,ăpeăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăjustificativeădepuseă
pân ălaădataăprev zut  înăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceşti. 

    Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna 
decembrieă pentruă serviciileă medicaleă efectuateă şiă facturateă pân ă laă dataă prev zut ă înă documentele 
justificativeădepuseăînăvedereaădecont rii,ăurmândăcaădiferen aăreprezentândăserviciiămedicaleărealizateăs ăseă
decontezeăînălunaăianuarieăaăanuluiăurm tor. 

    (3)ăPentruăîncadrareaăînăsumeleăcontractateăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăspitalele vor întocmi 
listeădeăprioritateăpentruăcazurileăprogramabile,ădac ăesteăcazul,ăcuăexcep iaăcazurilorădeăurgen ămedico-
chirurgical ,ăaăcazurilorăcareănecesit ăinternareăînăsec iileădeăobstetric ăşiăneonatologieăşiăaăbolilorăcuă
poten ială endemo-epidemic. Înă acestă sens,ă odat ă cuă raportareaă ultimeiă luniă aă fiec ruiă trimestru,ă spitaleleă
depunălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpeăfiecareăsec ieănum rulăcazurilorăprogramateăaferenteătrimestruluiă
respectiv,ădup ăcumăurmeaz :ănum răcazuriăprogramateăaflateăînălista de prioritate la începutul trimestrului, 
num răcazuriăprogramateăintrateăînălistaădeăprioritateăînăcursulătrimestrului,ănum răcazuriăprogramateăieşiteă
dinălistaădeăprioritateăînăcursulătrimestruluiăşiănum răcazuriăprogramateăaflateălaăsfârşitulătrimestrului în 
lista de prioritate. 

    (4)ăTrimestrial,ăpân ălaădataădeă5ăaăluniiăurm toareăexpir riiăunuiătrimestru,ăspitaleleăvorăraportaă
realizareaăindicatorilorătrimestrialiăcomparativăcuăceiăcontracta iăşi,ă pân ăpeădataădeă10ăaăluniiăcurenteă
pentru luna precedent ,ăordonatoruluiădeăcrediteăierarhicăsuperior,ăînăfunc ieădeăsubordonare,ăşiăcaselorădeă
asigur riădeăs n tateăexecu iaăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieli.ăRegularizareaăşiădecontareaătrimestrial ă
seăfacăînăprimeleă25ădeăzileăaleăluniiăurm toareătrimestruluiăîncheiat,ăcuăexcep iaătrimestruluiăIVăpentruă
careăregularizareaăseăfaceăpân ălaădataădeă20ădecembrieăaăanuluiăînăcursăpentruăserviciileămedicaleărealizate,ă
raportateăşiăvalidateăconformăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleădeălaădataădeă1ăaprilieă2015ăpân ă
laădataădeă30ănoiembrieăaăanuluiăînăcurs,ăconformăfacturilorăînso iteădeădocumenteleăjustificative,ăurmândăcaă
regularizareaăfinal ăaătrimestruluiăIVăs ăseăefectuezeăînălunaăianuarieăaăanuluiăurm tor. 

    ART. 16 
    Caseleă deă asigur riă de s n tateă încheieă conven iiă cuă unit ileă medico-sociale, cu spitalele pentru 

mediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînădispensareăTBC,ălaboratoareădeăs n tateămintal ,ărespectivăcentreă
deăs n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieă
contractual 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 ,ăprecumăşiăcuăcabineteleădeămedicinaămunciiăorganizateăconformăprevederilorălegaleăînă
vigoare, înă vedereaă recunoaşteriiă bileteloră deă internareă eliberateă deă c treă mediciiă ce-şiă desf şoar ă
activitateaăînăacesteăunit iăModelulădeăconven ieăesteăcelăprev zutăînăanexaănr.ă42ălaăordin. 

    Serviciileă medicaleă spitaliceştiă potă fiă acordateă asigura iloră şiă pe baza biletelor de internare 
eliberateă deă mediciiă dină centreleă deă dializ ă privateă aflateă înă rela ieă contractual ă cuă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tate/caseleădeăasigur riădeăs n tate,ădup ăcaz. 

    ART. 17 
    Contractele pentru furnizarea serviciiloră medicaleă acordateă înă spitaleă seă semneaz ă dină parteaă

spitaleloră deă c treă membriiă Comitetuluiă director,ă careă r spund,ă înă condi iileă legii,ă deă realitateaă şiă
exactitateaădatelorăprezentateăatâtăcuăocaziaănegocieriiăcontractelor,ăcâtăşiăcuăocaziaăraport riiădatelor în 
cursulăexecu iei. 

    ART. 18 
    Refuzulăsemn riiăcontractuluiădeăc treăunitateaăpublic ăfurnizoareădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiă

sauă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă vaă fiă adusă laă cunoştin ă Ministeruluiă S n t iiă sauă celorlalteă
ministereăşiăinstitu iiăcuăre eaăsanitar ăproprie,ărespectivăautorit ilorăadministra ieiăpubliceălocale,ăînă
func ieădeăsubordonare,ăşiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate.ăPentruăaceast ăsitua ie,ăseăconstituieăoă
comisieă deă mediereă format ă dină reprezentan iă aiă Ministeruluiă S n t ii,ă aiă ministeruluiă deă resort,ă aiă
autorit ilorăadministra ieiăpubliceălocale,ădup ăcaz,ăprecumăşiăaiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ă
care,ăînătermenădeămaximumă10ăzile,ăsolu ioneaz ădivergen ele. 



    ART. 19 
    Casele deă asigur riă deă s n tateă şiă direc iileă deă s n tateă public ă auă obliga iaă deă aă organizaă

trimestrialăsauăoriădeăcâteăoriăesteănevoieăîntâlniriăcuămediciiădeăspecialitateădinăunit ileăsanitareăcuă
paturi pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicaleădinăasisten aămedical ăspitaliceasc ,ă
precumă şiă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă înă vigoare.ă Acesteaă voră informaă asupraă modific riloră
ap ruteă înă acteleă normativeă şiă voră stabili,ă împreun ă cuă mediciiă deă specialitateă dină unit ileă sanitareă cu 
paturi,ăm surileăceăseăimpunăpentruăîmbun t ireaăactivit ii.ăNeparticipareaămedicilorălaăacesteăîntâlniriănuă
îiăexonereaz ădeăr spundereaănerespect riiăhot rârilorăluateăcuăacestăprilej. 

    ART. 20 
    Furnizoriiădeăserviciiămedicaleăspitaliceştiăvorăprezenta la contractare documentele necesare pentru 

fundamentareaătarifuluiămediuăpeăcazărezolvatăpeăspecialit i,ăaătarifuluiăpeăziădeăspitalizareăşiăaătarifuluiă
peăcaz/serviciuămedicalăpentruăserviciileăacordateăînăregimădeăspitalizareădeăziăprev zuteăîn anexa nr. 22 A 
la ordin. 

 
 
 
    ANEXA 23 A 
 
                                  LISTA 
     spitalelor pentru care plata se face prin tarif pe caz rezolvat, 
               ICM,ăTCPăşiăDMSăvalabileăpentruăanulă2015 
 
 
*T* 
*Font 8* 
┌────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐ 
│Nr.ă│ăCodăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDenumireăspitalăăăăăăăăăăăăăăăă│Clasi-│ăăăICMăăăă│ăăăTCPăăăă│DMS_spital│ 
│Crt.│Spital│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ficare│ăă2015*)ăă│ăă2015**)ă│ăăă***)ăăă│ 
│ăăăă│(CNAS)│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăă1│AB01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăAlbaăIuliaăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,2480│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,65│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăă2│AB02ăă│SpitalulădeăBoliăCroniceăCâmpeniăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăVăăă│ăăăă1,0317│ăăăăă1.430│ăăăăăă8,33│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăă3│AB03ăă│SpitalulăMunicipalăBlajăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1789│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,45│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăă4│AB04ăă│SpitalulăOr şenescăAbrudăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0046│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,56│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăă5│AB05ăă│SpitalulăMunicipalăAiudăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,2394│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,67│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăă6│AB06ăă│SpitalulăOr şenescăCâmpeniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0396│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,33│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăă7│AB08ăă│SpitalulăMunicipalăSebeşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,2307│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,85│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăă8│AB09ăă│SpitalulăOr şenescăCugirăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9207│     1.475│ăăăăăă6,19│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăăă9│AB12ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăAiudăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9287│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,62│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă10│AB14ăă│CentrulăMedicalăDr.ăLauraăCatanaăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,3175│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,02│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă11│AG01ăă│SpitalulăJude eanăPiteştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,2242│ăăăăă1.600│ăăăăăă6,89│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă12│AG02  │SpitalulădeăPediatrieăPiteştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1973│ăăăăă1.600│ăăăăăă4,57│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă13│AG04ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăCâmpulungăăăă       │ăăVăăă│ăăăă0,9754│ăăăăă1.430│ăăăăăă9,36│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă14│AG05ăă│SpitalulăMunicipalăCâmpulungăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1621│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,28│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă15│AG06ăă│SpitalulăOr şenescă"RegeleăCarolăI"ăCosteştiăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,2272│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,62│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă16│AG07ăă│SpitalulăMunicipalăCurteaădeăArgeşăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1463│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,54│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă17│AG08ăă│SpitalulăOr şenescă"Sf.ăSpiridon"ăMioveniăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8819│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,82│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă18│AG13ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăSf.ăMariaăVedeaăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,3022│ăăăăă1.430│ăăăăă17,32│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă19│AG14ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieă"Sf.ăAndrei"ăValeaăă│ăăăăăă│ăăăăă     │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Iaşuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9367│ăăăăă1.430│ăăăăă10,41│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă20│AG15ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăLeordeniăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9931│ăăăăă1.430│ăăăăă10,55│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 



│ăă21│AG24ăă│SCăMunteniaăMedicalăCompetencesăSAăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,1063│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă22│AR01ăă│SpitalulăJude eanăClinicădeăUrgen ăAradăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,3308│ăăăăă1.600│ăăăăăă6,82│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă23│AR05ăă│SpitalulăOr şenescăIneuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0893│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,32│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă24│AR06ăă│SpitalulădeăBoliăCroniceăLipovaăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7551│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,53│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă25│AR07ăă│SpitalulăOr şenescăSebişăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,7384│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,96│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă26│AR14ăă│Spitalulă"Sf.ăGheorghe"ăChişineu-Crişăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9820│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,93│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă27│AR20ăă│CentrulăMedicalăLaserăSystemăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0766│ă    1.475│ăăăăăă7,04│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă28│AR21ăă│SCăGenesysăMedicalăClinicăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1580│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă29│B_01ăă│SpitalulăClinică"Sf.ăMaria"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,1500│ăăăăă1.550│ăăăăăă5,11│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă30│B_02ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăă│ăăIăăă│ăăăă1,5283│ăăăăă1.850│ăăăăăă6,48│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă31│B_03ă │SpitalulăClinicădeăUrgen ădeăChirurgieăPlastic ,ă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│ReparatorieăşiăArsuriăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă2,3376│ăăăăă2.230│ăăăăăă6,30│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă32│B_04ăă│SpitalulăClinicădeăNefrologieă"Dr.ăCarolăDavila"ăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,2645│ăăăăă1.525│ăăăăăă5,78│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă33│B_05ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Gr.ăAlexandrescu"ăBucureştiăăă                   │ăIMăăă│ăăăă1,3431│ăăăăă1.600│ăăăăăă4,18│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă34│B_06ăă│SpitalulăClinică"Filantropia"ăBucureştiăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă0,8277│ăăăăă1.600│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă35│B_08ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen eăOftalmologiceăBucureşti│ăIMăăă│ăăăă0,6128│ăăăăă1.575│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă36│B_09ăă│SpitalulăClinicădeăChirurgieăOromaxilofacial ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Prof.ăDr.ăDanăTeodorescu"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă0,7146│ăăăăă1.600│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă37│B_101ă│TinosăClinicăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,5059│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă38│B_103ă│SCăCentrulăMedicalăUnireaăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0990│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă39│B_11ăă│InstitutulăOncologică"Prof.ăDr.ăAl.ăTrestioreanu"ă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,0098│ăăăăă1.800│ăăăăăă5,49│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă40│B_110ă│ClinicaăAngiomedăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,0147│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă41│B_113ă│SCăDeltaăHealthăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1191│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă42│B_116ă│Sanadorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,4087│ăăăăă1.500│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă43│B_12ăă│InstitutulădeăEndocrinologieă"C.ăI.ăParhon"ăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă0,9435│ăăăăă1.800│ăăăăăă4,37│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă44│B_121ă│Clinicaădeăangiografieăşiăterapieăendovascular ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Hemodinamicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,5521│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă45│B_124ă│SCăMedLifeăSAăSucursalaăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă0,7315│ăăăăă1.500│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă46│B_125ă│SCăCentrulăMedicalăMedasă2003ăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,3505│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă47│B_128ă│SCăMedicoverăHospitalsăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8630│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă48│B_129ă│SpitalăMonzaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăăVăăă│ăăăă1,6525│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă49│B_13ăă│SpitalulăClinică"Dr.ăI.ăCantacuzino"ăBucureştiăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1464│ăăăăă1.500│ăăăăăă4,89│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă50│B_136ă│SCăPromedăSystemăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,5195│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă51│B_14ăă│InstitutulăNa ionalădeăDiabet,ăNutri ieăşiăBoliăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Metaboliceă"Prof.ăDr.ăN.ăPaulescu"ăBucureştiăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,2920│ăăăăă1.800│ăăăăăă5,20│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă52│B_140ă│Dr.ăVictorăBabeşăSpitalăGeneralăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,8389│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 



├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă53│B_15ăă│SpitalulăClinicădeăOrtopedieă- Traumatologieăşiăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│TBCăOsteoarticulară"Foişor"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,3219│ăăăăă1.825│ăăăăăă4,28│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă54│B_16ăă│SpitalulăClinicăColentinaăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,9619│ăăăăă1.550│ăăăăăă5,80│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă55│B_18ăă│InstitutulăClinicăFundeniăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,4178│ăăăăă1.808│ăăăăăă5,85│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă56│B_19ăă│InstitutulădeăBoliăCardiovasculareă"C.ăC.ăIliescu"│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă2,2053│ăăăăă1.800│ăăăăăă5,07│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă57│B_20ăă│InstitutulăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Prof.ăDr.ăAlfredăRusescu"ăBucureştiăăă           │ăIMăăă│ăăăă1,0079│ăăăăă1.800│ăăăăăă5,52│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă58│B_21ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăă     │ 
│ăăăă│ăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,2461│ăăăăă1.600│ăăăăăă4,46│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă59│B_22ăă│SpitalulăClinicădeăCopiiă"Dr.ăV.ăGomoiu"ăBucureşti│ăIIMăă│ăăăă1,2299│ăăăăă1.525│ăăăăăă4,97│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă60│B_23ăă│SpitalulăClinică"Col ea"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,6301│ăăă  1.575│ăăăăăă6,24│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă61│B_25ăă│SpitalulăClinicădeăBoliăinfec ioaseăşiăTropicaleăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Dr.ăV.ăBabeş"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,3125│ăăăăă1.525│ăăăăăă6,95│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă62│B_27ăă│SpitalulăClinicădeăPsihiatrieă"Dr.ăAlexandruăăăăăă│ăăăăăă│ă         │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Obregia"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,5589│ăăăăă1.575│ăăăăă10,32│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă63│B_28ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"M.ăS.ăCurie"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,1570│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,20│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă64│B_29ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăIoan"ăBucureştiăăă│ăIIăăă│ăăăă1,4629│ăăăăă1.600│ăăăăăă4,85│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă65│B_31ăă│SpitalulăClinică"Prof.ăDr.ăTh.ăBurghele"ăBucureşti│ăIIMăă│ăăăă1,1296│ăăăăă1.658│ăăăăăă6,53│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă66│B_32ăă│InstitutulădeăFonoaudiologieăşiăChirurgieăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Func ional ăORLă"Prof.ăDr.ăD.ăHociota"ăBucureştiăă│ăIMăăă│ăăăă1,3476│ăăăăă1.800│ăăăăăă6,44│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă67│B_33ăă│SpitalulăUniversitarădeăUrgen ăBucureştiăăăăăăăăă│ăăIăăă│ăăăă1,2534│ăăăăă1.850│ăăăăăă5,70│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă68│B_34ăă│SpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Prof.ăDr.ăPanaităSîrbu"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă0,8472│ăăăăă1.600│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă69│B_35ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Bagdasar-Arseni"ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă2,3358│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,63│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă70│B_36ăă│InstitutulăNa ionalădeăNeurologieăşiăBoliăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│NeurovasculareăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,5590│ăăăăă1.800│ăăăăăă7,72│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă71│B_38ăă│CentrulădeăEvaluareăşiăTratamentăaăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ă     │Toxicodependen elorăpentruăTineriă"Sf.ăStelian"ăăă│ăăVăăă│ăăăă1,3821│ăăăăă1.430│ăăăăă10,55│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă72│B_40ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieă"Sf.ăŞtefan"ăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,8684│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,62│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă73│B_41ăă│CentrulădeăBoliăReumatismaleă"Dr.ăI.ăStoia"ăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă    │ 
│ăăăă│ăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,5332│ăăăăă1.580│ăăăăăă6,18│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă74│B_42ăă│SpitalulăClinică"NicolaeăMalaxa"ăBucureştiăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1397│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,02│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă75│B_47ăă│InstitutulăNa ionalădeăPneumoftiziologieăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăă      │ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"MariusăNasta"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,5959│ăăăăă1.800│ăăăăăă8,79│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă76│B_48ăă│InstitutulăNa ionalădeăBoliăInfec ioaseăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Prof.ăDr.ăMateiăBals"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,5656│ăăăăă1.800│ăăăăăă4,99│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă77│B_50ăă│CentrulădeăS n tateăRATBăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1072│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,25│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă78│B_80ăă│SpitalulăUniversitarădeăUrgen ă"Elias"ăBucureştiă│ăăIăăă│ăăăă1,2381│ăăăăă1.850│ăăăăăă4,98│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă79│B_90ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăTitană"Dr.ăC.ăGorgos"ăăă   │ăăVăăă│ăăăă1,3860│ăăăăă1.430│ăăăăă10,72│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă80│B_91ăă│SCăCrestinaăMedicalaăMunposană'94ăSRLăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,7224│ăăăăă1.430│ăăăăăă4,38│ 



├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă81│B_95ăă│EuroclinicăHospitalăSAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9563│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă82│B_96ăă│SCăMedăLifeăSAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,2774│ăăăăă1.500│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă83│B_97ăă│ClinicaăSf.ăLuciaăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,7520│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă84│BC01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăBac uăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1355│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,76│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă85│BC02ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăBac uăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,0344│ăăăăă1.430│ăăăăăă8,47│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă86│BC03ăă│SpitalulăMunicipalăOneştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1018│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,38│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă87│BC04ăă│SpitalulăOr şenescăBuhuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0249│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,67│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă88│BC05ăă│SpitalulăOr şenescă"IoanăLasc r"ăCom neştiăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,2584│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,26│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă89│BC06ăă│SpitalulăMunicipalădeăUrgen ăMoineştiăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,2949│ăăăăă1.500│ăăăăăă8,96│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă90│BC08ăă│SCăPolimedăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăIVăăă│ăăăă0,9151│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,27│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă91│BC14ăă│ClinicaăPaladeăBac uăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,8052│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă92│BC15ăă│SCăEldimedmaternaăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,6382│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă93│BH01ăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăOradeaăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,4134│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,38│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă94│BH02ăă│SpitalulăClinicăMunicipală"Dr.ăGavrilăCurteanu"ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Oradeaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,3991│ăăăăă1.550│ăăăăăă7,42│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă95│BH07ăă│SpitalulăOr şenescăAlesdăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0389│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,28│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă96│BH09ăă│SpitalulăMunicipală"EpiscopăN.ăPopovici"ăBeiuşăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0317│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,45│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă97│BH10ăă│SpitalulăMunicipală"Dr.ăPopăMircea"ăMarghitaăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0649│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,89│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă98│BH11ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăNucetăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │ăăVăăă│ăăăă1,2771│ăăăăă1.430│ăăăăă13,43│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ăă99│BH12ăă│SpitalulăMunicipalăSalontaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0621│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,56│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă100│BH13ăă│SpitalulăOr şenescăŞteiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,8989│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,41│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă101│BH14ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăŞteiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0623│ăăăăă1.475│ăăăăă13,83│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă102│BH26ăă│SpitalulăPelicanăOradeaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,5600│ăăăăă1.550│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă103│BH32ăă│EuclidăOradeaăăăăăăăăă                            │ăăVăăă│ăăăă0,8366│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă104│BN01ăă│SpitalulăJude eanăBistri aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,0992│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,57│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă105│BN02ăă│SpitalulăOr şenescă"Dr.ăG.ăTrifon"ăN s udăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8509│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,86│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă106│BN03ăă│SpitalulăOr şenescăBecleanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8270│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,78│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă107│BN09ăă│SCăClinicaăSanovilăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9470│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă108│BR01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăBr ilaăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,4732│ăăăăă1.500│ăăăăăă7,03│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă109│BR05ăă│SpitalulăOr şenescăF ureiăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăIVăăă│ăăăă0,8576│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,64│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă110│BR07ăă│Spitalulă"Sf.ăPantelimon"ăBr ilaăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,3709│ăăăăă1.430│ăăăăă12,28│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă111│BR09ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăBr ilaăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9125│ăăăăă1.430│ăăăăăă8,32│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă112│BT01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Mavromati"ăBotoşaniă│ăIIIăă│ăăăă1,0943│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,43│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă113│BT02ăă│Spitalulă"Sf.ăGheorghe"ăBotoşaniăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9846│ăăăăă1.430│ăăăăăă8,95│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă114│BT06ăă│SpitalulăMunicipalăDorohoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0151│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,46│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă115│BT10ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăBotoşaniăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9983│ăăăăă1.430│ăăăăăă8,35│ 



├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă116│BV01ăă│SpitalulăJude eanăClinicădeăUrgen ăBraşovăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,4968│ăăăăă1.600│ăăăăăă6,35│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă117│BV02ăă│SpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Dr.ăI.ăA.ăSbârcea"ăBraşovăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăIIMăă│ăăăă1,0405│ăăăăă1.525│ăăăăăă4,93│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă118│BV03ăă│SpitalulăClinicădeăCopiiăBraşovăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,1743│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,07│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă119│BV04ăă│SpitalulădeăBoliăInfec ioaseăBraşovăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,4577│ăăăăă1.525│ăăăăăă7,05│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă120│BV05ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăBraşovăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,1187│ăăăăă1.525│ăăăăăă7,93│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă121│BV06ăă│SpitalulăMunicipalăF g raşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9842│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,31│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă122│BV08ăă│SpitalulăMunicipalăCodleaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9451│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,08│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă123│BV10ăă│SpitalulăOr şenescă"Dr.ăC.ăT.ăSparchez"ăZ rneştiăă│ăIVăăă│ăăăă0,9343│     1.475│ăăăăăă5,53│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă124│BV12ăă│SpitalulăOr şenescăRupeaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8114│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,45│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă125│BV13ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăşiăNeurologieăBraşovăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,2897│ăăăăă1.525│ăăăăă11,01│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă126│BV17ăă│SCăRurăMedicalăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,8677│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă127│BV18  │ClinicileăICCOăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,6497│ăăăăă1.525│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă128│BV21ăă│SpitalulăTeoăHealthăSAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │ăIIIăă│ăăăă1,4123│ăăăăă1.500│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă129│BV23ăă│SCăCentrulăMedicalăUnireaăSRLăBraşovăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă0,9073│ăăăăă1.500│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă130│BV24ăă│SCăPDRăSAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,2053│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă131│BV25ăă│SCăOncoăCardăSRLă- CentrulădeăDiagnosticăşiăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│TratamentăOncologicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,3680│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă132│BV28ăă│ClinicileăICCOăOrtopedieăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă2,0561│ăăăăă1.430│ăăăăăă5,07│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă133│BZ01ăă│SpitalulăJude eanăBuz uăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1738│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,66│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă134│BZ02ăă│SpitalulăMunicipalăRâmnicuăS ratăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9997│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,85│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă135│BZ04ăă│SpitalulăOr şenescăNehoiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8796│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,63│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă136│BZ09ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăşiăpentruăM suriădeăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Siguran ăSapocaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,3863│ăăăăă1.475│ăăăăă13,59│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă137│CJ01ăă│SpitalulăJude eanăClinicădeăUrgen ăCluj-Napocaăăă│ăIăăăă│ăăăă1,2131│ăăăăă1.850│ăăăăăă6,35│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă138│CJ02ăă│InstitutulăRegionalădeăGastroenterologie-         │ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Hepatologieă"Prof.ădr.ăO.ăFodor"ăCluj-Napocaăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,5988│ăăăăă1.800│ăăăăăă5,95│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă139│CJ03ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăCluj-     │ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Napocaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,1786│ăăăăă1.600│ăăăăăă4,19│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă140│CJ04ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieă"LeonăDaniello"ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Cluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,7323│ă    1.600│ăăăăăă8,71│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă141│CJ05ăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăCluj-Napocaăăă│ăIIMăă│ăăăă1,7131│ăăăăă1.525│ăăăăăă6,31│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă142│CJ06ăă│SpitalulăClinicădeăRecuperareăCluj-Napocaăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,2442│ăăăăă1.525│ăăăăăă8,49│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă143│CJ07ăă│SpitalulăMunicipalăClinicăCluj-Napocaăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,2785│ăăăăă1.550│ăăăăăă7,57│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă144│CJ08ă │InstitutulăOncologică"Prof.ăDr.ăI.ăChiricuta"ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Cluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,2214│ăăăăă1.800│ăăăăăă6,76│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă145│CJ09ăă│InstitutulăInimiiă"Prof.ăDr.ăN.ăSt ncioiu"ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Cluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă2,1683│ăăăăă1.800│ăăăăăă7,03│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă146│CJ10ăă│SpitalulăMunicipalăDejăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9989│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,84│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 



│ă147│CJ11ăă│SpitalulăMunicipalăTurdaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9448│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,34│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă148│CJ12ăă│SpitalulăMunicipalăGherlaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8515│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,50│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă149│CJ13ăă│SpitalulăOr şenesc Huedinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0160│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,24│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă150│CJ14ăă│SpitalulăMunicipalăCâmpiaăTurziiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9482│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,60│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă151│CJ21ăă│InstitutulăClinicădeăUrologieăşiăTransplantăRenală│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Cluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,0356│ăăăăă1.839│ăăăăăă7,06│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă152│CL01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăC l raşiăăăăăăăăăăăăă│ IIIăă│ăăăă1,0169│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,65│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă153│CL02ăă│SpitalulăMunicipalăOlteni aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7710│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,81│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă154│CL03ăă│SpitalulăOr şenescăLehliu-Gar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7740│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,82│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă155│CL06ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăS punariăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,3682│ăăăăă1.430│ăăăăă16,25│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă156│CL07ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăC l raşiăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,1699│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,48│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă157│CS01ăă│SpitalulăJude eanăReşi aă                         │ăIIIăă│ăăăă1,1800│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,70│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă158│CS02ăă│SpitalulăMunicipalădeăUrgen ăCaransebeşăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă0,9597│ăă   1.500│ăăăăăă6,73│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă159│CS03ăă│SpitalulăOr şenescăOravi aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7651│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,38│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă160│CS05ăă│SpitalulăOr şenescăMoldovaăNou ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7860│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,17│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă161│CS07ăă│SpitalulăOr şenescăO eluăRoşuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8530│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,92│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă162│CT01ăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăConstan aăăăăă│ăIAăăă│ăăăă1,3907│ăăăăă1.850│ăăăăăă5,85│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă163│CT04ăă│SpitalulăMunicipalăMedgidiaăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăIIIăă│ăăăă1,0003│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,78│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă164│CT05ăă│SpitalulăOr şenescăCernavod ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0132│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,39│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă165│CT06ăă│SpitalulăMunicipalăMangaliaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9947│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,02│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă166│CT07ăă│SpitalulăOr şenescăHârşovaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9278│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,08│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă167│CT14ăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăConstan aăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,5827│ăăăăă1.525│ăăăăăă7,21│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă168│CT18ăă│SCăMedicalăAnalysis                               │ăăVăăă│ăăăă1,6748│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă169│CT19ăă│SCăMedstară2000ăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,3226│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă170│CT20ăă│EuromaternaăSAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,2452│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă171│CT22ăă│ISISăMedicalăCenterăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,2695│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă172│CT24ăă│SCăRocomedicorăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,0132│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă173│CT32ăă│SCăOvidiusăClinicalăHospitalăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,8987│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă174│CV01ăă│SpitalulăJude eană"Dr.ăFogolyanăKristof"ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│SfântuăGheorgheăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1405│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,17│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă175│CV03ăă│SpitalulăMunicipalăTârguăSecuiescăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9637│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,16│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă176│CV04ăă│SpitalulăOr şenescăBaraolt                        │ăIVăăă│ăăăă0,7243│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,45│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă177│CV05ăă│SpitalulădeăCardiologieăCovasnaăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,6962│ăăă  1.475│ăăăăăă5,89│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă178│CV08ăă│SCăAndimexăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,7020│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă179│DB01ăă│SpitalulăJude eanăTârgovişteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,3168│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,43│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă180│DB02ăă│SpitalulăOr şenescăPucioasaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9831│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,98│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă181│DB03ăă│SpitalulăOr şenescăG eştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9305│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,39│ 



├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă182│DB04ăă│SpitalulăOr şenescăMoreniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ăIVăăă│ăăăă0,9448│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,66│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă183│DJ01ăă│SpitalulăJude eanăClinicădeăUrgen ăCraiovaăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,2015│ăăăăă1.800│ăăăăăă5,95│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă184│DJ02ăă│SpitalulăMunicipalăClinică"Filantropia"ăCraiovaăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1358│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,53│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă185│DJ03ăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăşiăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Pneumoftiziologieă"VictorăBabeş"ăCraiovaăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,2170│ăăăăă1.525│ăăăăăă6,39│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă186│DJ04ăă│SpitalulăMunicipală"Dr.ăIrinelăPopescu"ăB ileştiăă│ăIVăăă│ăăăă0,8801│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,76│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă187│DJ05ăă│Spitalulă"Filisanilor"ăFiliaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0185│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,89│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă188│DJ06ăă│SpitalulăOr şenescăSegarceaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8512│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,77│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă189│DJ07ăă│SpitalulăMunicipalăCalafatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9180│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,98│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă190│DJ13ăă│SpitalulăOr şenescă"Aşez minteleăBrâncoveneşti"ăăă│ăă    │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│D buleniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9692│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,38│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă191│DJ18ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăLeamnaăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,1329│ăăăăă1.430│ăăăăăă8,82│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă192│DJ20ăă│SpitalulăClinicădeăNeuropsihiatrieăCraiovaăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,2798│ăăăăă1.525│ăăăăăă8,42│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă193│DJ30ăă│CentrulăMedicalăMogosăMedăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,5684│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă194│DJ40ăă│SCăEiffelăMedăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9260│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă195│GJ01ăă│SpitalulăJude eanăTârguăJiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,0799│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,99│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă196│GJ02ăă│SpitalulăMunicipalăMotruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9536│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,73│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă197│GJ03ăă│SpitalulăOr şenescăTârguăC rbuneştiăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1028│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,47│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă198│GJ04ăă│SpitalulăOr şenescăRovinariăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăă  0,9636│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,95│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă199│GJ05ăă│SpitalulăOr şenescăNovaciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9336│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,96│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă200│GJ06ăă│SpitalulăOr şenescăBumbeşti-Jiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0664│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,31│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă201│GJ10ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăTudorăVladimirescuăă│ăăVăăă│ăăăă0,9171│ăăăăă1.430│ăăăăăă9,07│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ 202│GJ11ăă│SpitalulăOr şenescăTurceniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9335│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,82│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă203│GL01ăă│SpitalulăJude eanăClinicădeăUrgen ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Sf.ăApostolăAndrei"ăGala iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,3079│ăăăăă1.600│ăăăăăă6,69│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă204│GL02ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăIoan"│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Gala iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,1865│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,14│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă205│GL03ăă│SpitalulădeăPsihiatrieă"ElisabetaăDoamna"ăGala iăă│ăăVăăă│ăăăă1,2785│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,14│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă206│GL04ăă│SpitalulădeăObstetric -Ginecologieă"Bunavestire"ăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Gala iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9172│ăăăăă1.430│ăăăăăă4,71│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă207│GL05ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăGala iăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9678│ăăăăă1.430│ăăăăăă9,80│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă208│GL06ăă│SpitalulădeăBoliăInfec ioaseă"Sf.ăCuvioasaăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Parascheva"ăGala iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,1864│ăăăăă1.430│ăăăăăă6,86│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă209│GL07ăă│SpitalulăMunicipală"AntonăCincu"ăTecuciăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8673│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,49│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă210│GL08ăă│SpitalulăOr şenescăTârguăBujorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8060│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,79│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă211│GR01ăă│SpitalulăJude eanăGiurgiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă0,9915│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,87│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă212│GR05ăă│SpitalulăOr şenescăBolintin-Valeăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8527│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,91│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă213│HD01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăDevaăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,2649│ăăăăă1.600│ăăăăăă7,03│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 



│ă214│HD02ăă│SpitalulăMunicipală"Dr.ăA.ăSimionescu"ăHunedoaraăă│ăIIIăă│ăăăă1,3042│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,46│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă215│HD03ăă│SpitalulăMunicipalădeăUrgen ăPetroşaniăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,2337│ăăăăă1.500│ăăăăăă7,32│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă216│HD05ăă│SpitalulăMunicipalăLupeniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0623│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,19│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă217│HD06ăă│SpitalulăMunicipalăVulcanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1288│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,09│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă218│HD07ăă│SpitalulăMunicipalăBradăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │ăIVăăă│ăăăă1,0237│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,00│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă219│HD08ăă│SpitalulăMunicipalăOr ştieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0289│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,68│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă220│HD09ăă│SpitalulăOr şenescăHa egăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9163│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,53│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă221│HD18ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăşiăpentruăM suriădeăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Siguran ăZamăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,1671│ăăăăă1.430│ă    16,58│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă222│HR01ăă│SpitalulăJude eanăMiercurea-Ciucăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1729│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,79│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă223│HR02ăă│SpitalulăMunicipalăOdorheiulăSecuiescăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1472│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,24│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă224│HR03ăă│SpitalulăMunicipalăGheorgheniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9804│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,21│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă225│HR04ăă│SpitalulăMunicipalăTopli aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9489│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,11│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă226│HR07ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăTulgheşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVă  │ăăăă1,4080│ăăăăă1.430│ăăăăă14,13│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă227│IF01ăă│SpitalulăDeăObstetric ăGinecologieăBufteaăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9560│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,88│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă228│IF03ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăEftimieăDiamandescuăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Balaceancaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăăVăăă│ăăăă1,3523│ăăăăă1.430│ăăăăă20,79│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă229│IF06ăă│SpitalulăJude eană"Sfin iiăÎmp ra iăConstantinăşiă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă  │ 
│ăăăă│ăăăăăă│Elena"ăIlfovăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,1069│ăăăăă1.550│ăăăăăă5,16│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă230│IL01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăSloboziaăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,0920│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,23│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă231│IL02ăă│SpitalulăMunicipalăUrziceniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9426│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,05│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă232│IL03ăă│SpitalulăMunicipalăFeteştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1002│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,44│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă233│IL04ăă│SpitalulăOr şenescă nd reiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0233│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,56│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă234│IS01ăă│SpitalulăJude eanăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăSpiridon"│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăIăăă│ăăăă1,4647│ăăăăă1.850│ăăăăăă6,50│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă235│IS02ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăMaria│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăIIăăă│ăăăă1,2418│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,68│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă236│IS03ăă│InstitutulădeăBoliăCardiovasculareăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăă  │ăăăăăă│"Prof.ăDr.ăG.I.M.ăGeorgescu"ăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă2,0758│ăăăăă1.800│ăăăăăă6,96│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă237│IS04ăă│SpitalulăClinică"Dr.ăCI.ăParhon"ăIaşiăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,5186│ăăăăă1.726│ăăăăăă6,56│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă238│IS05ăă│SpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăă        │ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Cuza-Vod "ăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,1051│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,07│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă239│IS06ăă│SpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"ElenaăDoamna"ăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,2026│ăăăăă1.525│ăăăăăă5,18│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă240│IS07ăă│SpitalulăClinicăPneumoftiziologieăIaşiăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,5374│ăăăăă1.600│ăăăăăă9,20│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă241│IS08ăă│Institutul deăPsihiatrieăSocolaăIaşiăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,3744│ăăăăă1.800│ăăăăă12,62│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă242│IS09ăă│SpitalulăClinicădeăBoliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Sf.ăParascheva"ăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,2656│ăăăăă1.525│ăăăăăă6,26│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă243│IS11  │SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Prof.ăDr.ăN.ăOblu"ăăăă│ăIIMăă│ăăăă2,0616│ăăăăă1.600│ăăăăăă7,37│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă244│IS12ăă│SpitalulăClinicădeăRecuperareăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,2538│ăăăăă1.525│ăăăăăă8,59│ 



├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă245│IS13ăă│SpitalulăOr şenescăHârl uăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7314│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,99│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă246│IS14ăă│SpitalulăMunicipalăPaşcaniăăăă                    │ăIVăăă│ăăăă1,0562│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,90│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă247│IS28ăă│SpitalăProviden aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1458│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,23│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă248│IS30ăă│ArcadiaăHospitalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,2110│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă249│IS31ăă│ArcadiaăCardioăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,5463│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă250│IS32ăă│Centrulădeăoncologieăeuroclinicăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNCăăă│ăăăă1,2562│ăăăăă1.380│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă251│IS36ăă│InstitutulăRegionalădeăOncologieăIaşiăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,7383│ăăăăă1.800│ăăăăăă5,39│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă252│IS43ăă│ClinicaădeăChirurgieăEsculapăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNCăăă│ăăăă0,8486│ăăăăă1.380│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă253│M01ăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ă"ReginaăMaria"ăBraşovă│ăIIIăă│ăăăă1,2987│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,91│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă254│M02ăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ă"Dr.ăŞtefanăOdobleja"ă│ăIIIăă│ăăăă1,0736│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,91│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă255│M03ăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ăCluj-Napocaăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1420│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,78│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă256│M04ăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ăGala iăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0965│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,88│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă257│M05ăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ăDr.ăVictorăPopescuăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Timişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,1268│ăăăăă1.550│ăăăăăă6,08│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă258│M06ăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"AvramăIancu"ăOradeaăăă│ăIIăăă│ăăăă1,2326│ăăăăă1.550│ăăăăăă6,18│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă259│M07ăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăMilitarăCentralăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Dr.ăCarolăDavila"ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăIăăă│ăăăă1,6536│ăăăăă1.850│ăăăăăă5,11│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă260│M08ăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,2532│ăăăăă1.550│ăăăăăă5,15│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă261│M09ăă │SpitalulăMilitarădeăUrgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Dr.ăAlexandruăAugustin"ăSibiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,0747│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,87│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă262│M10ăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ăDr.ăIonăJianuăPiteştiă│ăIIIăă│ăăăă1,1172│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,32│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă263│M11ăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Dr.ăAlexandruăGafencu"ăConstan aăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1198│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,62│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă264│M12ăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ăFocşaniăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,2030│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,42│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă265│M13ăăă│CentrulăClinicădeăUrgen ădeăBoliăCardiovasculareă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"AcademicianăVasileăCândea"ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă2,1461│ăăăăă1.600│ăăăăăă7,18│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă266│M14ăăă│SpitalulădeăUrgen ă"Prof.ăDr.ăDimitrieăGerota"ăăă│ăIIăăă│ăăăă1,2142│ăăăăă1.550│ăăăăăă6,94│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă267│M15ăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Prof.ăDr.ăAgrippaăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Ionescu"ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,2489│ăăăăă1.550│ăăăăăă6,08│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă268│M16ăăă│Spitalulă"Prof.ăDr.ăConstantinăAngelescu"ăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1723│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,66│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă269│MH01ăă│SpitalulăJude eanăDrobeta-TurnuăSeverinăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1005│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,62│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă270│MH02ăă│SpitalulăMunicipalăOrşovaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9098│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,26│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă271│MH05ăă│SpitalulăOr şenescăBaiaădeăAram ăăăăăă            │ăIVăăă│ăăăă0,8323│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,22│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă272│MM01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăă      │ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Dr.ăConstantinăOpriş"ăBaiaăMareăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,3904│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,89│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă273│MM02ăă│SpitalulădeăBoliăInfec ioase,ăDermatovenerologieăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│şiăPsihiatrieăBaiaăMareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,5212│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,48│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă274│MM03ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"Dr.ăNicolaeăRusdea"ăBaiaăMareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,2782│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,68│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă275│MM04ăă│SpitalulăMunicipalăSighetuăMarma ieiăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9506│ăăăăă1.475│ăăăăăă8,89│ 



├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă276│MM06ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăCavnicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,1270│ăăăăă1.430│ăăăăă10,58│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă277│MM07ăă│SpitalulădeăRecuperareăBorşaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9117│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,73│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă278│MM08ăă│SpitalulăOr şenescăTârguăL puşăăăăăăăăăăăăăăă     │ăIVăăă│ăăăă0,8895│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,95│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă279│MM09ăă│SpitalulăOr şenescăVişeuădeăSusăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8749│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,08│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă280│MM11ăă│SCăCHEăCosmedicaăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă3,3356│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,57│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă281│MM12ăă│SCăEuromedicaăHospitalăSAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,5387│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,38│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă282│MM15ăă│SCăClinicaăSomesanăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,3808│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă283│MS01ăă│SpitalulăJude eanăClinicădeăUrgen ăTârguăMureşăăă│ăăIăăă│ăăăă1,8658│ăăăăă1.850│ăăăăăă6,93│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă284│MS02ăă│SpitalulăClinicăJude eanăMureşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,2506│ăăăăă1.550│ăăăăăă7,06│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă285│MS04ăă│SpitalulăMunicipalăSighişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0597│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,37│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă286│MS05ăă│SpitalulăOr şenescă"Dr.ăVaierăRussu"ăLuduşăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9683│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,23│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă287│MS06ăă│SpitalulăMunicipală"Dr.ăE.ăNicoara"ăReghinăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9812│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,23│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă288│MS07ăă│SpitalulăMunicipală"Dr.ăGh.ăMarinescu"ăTârn veniăă│ăIVăăă│ăăăă1,1106│ăăăăă1.475│ăăăăăă9,16│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă289│MS11ăă│CentrulădeăS n tateăSângeorgiuădeăP dureăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8443│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,74│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă290│MS15ăă│CentrulăMedicală"Galenus"ă- SCăAdriaăMedăSRLăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8762│ăăăăă1.475│ăăăăă 3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă291│MS16ăă│SCăCentrulăMedicalăTopmedăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1835│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă292│MS18ăă│SCăCardioăMedăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă2,3205│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă293│MS19ăă│SCăNovaăVitaăHospitalăSAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1862│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă294│MS20ăă│SCăCosmexăSRL - CentrulăMedicalăPulsăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,5043│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă295│MS21ăă│SpitalulăSovata- Nirajăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ă   0,9414│ăăăăă1.430│ăăăăăă6,21│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă296│MS24ăă│InstitutulădeăBoliăCardiovasculareăşiăTransplantăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│TârguăMureşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăIăăă│ăăăă2,4893│ăăăăă1.850│ăăăăăă7,15│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă297│NT01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiatra-Neam ăăăăă    │ăIIIăă│ăăăă1,2242│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,35│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă298│NT02ăă│SpitalulăMunicipalădeăUrgen ăRomanăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1510│ăăăăă1.500│ăăăăăă7,06│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă299│NT03ăă│SpitalulăOr şenescăBicazăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7324│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,16│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă300│NT04ăă│SpitalulăOr şenescăTârgu-Neam ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0291│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,64│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă301│NT07ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăBisericaniăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9197│ăăăăă1.430│ăăăăăă9,80│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă302│OT01ăă│SpitalulăJude eanăSlatinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1145│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,13│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă303│OT02ăă│SpitalulăOr şenescăBalşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1842│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,23│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă304│OT03ăă│SpitalulăMunicipalăCaracalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0944│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,20│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă305│OT04ăă│SpitalulăOr şenescăCorabiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9723│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,36│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă306│PH01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăPloieştiăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1960│ăăăăă1.600│ăăăăăă7,00│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă307│PH04ăă│SpitalulădeăObstetric -GinecologieăPloieştiăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9187│ăăăăă1.430│ăăăăăă5,48│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă308│PH05ăă│SpitalulădeăOrtopedieăşiăTraumatologieăAzugaăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,0115│ăăăăă1.430│ăăăăăă6,06│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă309│PH06ăă│SpitalulăOr şenescăB icoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7949│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,29│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă310│PH07ăă│SpitalulăMunicipalăCâmpinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9932│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,52│ 



├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă311│PH08ăă│SpitalulăOr şenescăSinaiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0412│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,02│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă312│PH09ăă│SpitalulăOr şenescăMizilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9692│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,63│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă313│PH101ă│SpitalulăOr şenescăUrla iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,5348│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,06│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă314│PH102ă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăDrajnaăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăă  1,0288│ăăăăă1.430│ăăăăăă6,88│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă315│PH105ă│DentiradăHospitalăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,7820│ăăăăă1.430│ăăăăăă5,32│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă316│PH106ă│SCăSpitalăLotusăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,3368│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă317│PH12ăă│SpitalulăOr şenescăV leniiădeăMunteăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9426│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,66│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ 318│PH13ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăVoilaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,4393│ăăăăă1.430│ăăăăă13,75│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă319│PH14ăă│SpitalulădeăBoliăPulmonareăBreazaă                │ăăVăăă│ăăăă1,0039│ăăăăă1.430│ăăăăăă9,39│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă320│PH20ăă│SpitalulădeăBoliăInfec ioaseăPloieştiăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,0655│ăăăăă1.430│      7,11│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă321│PH96ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăFloreştiăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,8164│ăăăăă1.430│ăăăăăă6,35│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă322│PH98ăă│SpitalulăMunicipalăPloieştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0805│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,81│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă323│PH99ăă│SpitalulădeăPediatrieăPloieştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,0266│ăăăăă1.600│ăăăăăă4,40│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă324│SB01ăă│Spitalul ClinicăJude eanăSibiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,3709│ăăăăă1.600│ăăăăăă6,78│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă325│SB02ăă│SpitalulădeăPsihiatrieă"Dr.ăGh.ăPreda"ăSibiuăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,1888│ăăăăă1.525│ăăăăăă9,40│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă326│SB03ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăSibiuăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,1517│ăăăăă1.525│ăăăăăă9,97│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă327│SB04ăă│SpitalulăMunicipalăMediaşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9407│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,08│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă328│SB05ăă│SpitalulăOr şenescăAgnitaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8361│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,82│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă329│SB06ăă│SpitalulăOr şenescăCisn dieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9132│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,59│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă330│SB08ăă│SpitalulăClinicădeăPediatrie Sibiuăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,4043│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,33│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă331│SB11ăă│SCăClinicaăPolisanoăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIPC│ăăăă1,1736│ăăăăă1.500│ăăăăăă3,83│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă332│SJ01ăă│SpitalulăJude eanăZal uăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,2870│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,04│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă333│SJ02ăă│SpitalulăOr şenescă"Prof.ăDr.ăIoanăPuşcaş"ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│ŞimleuăSilvanieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăă 0,9298│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,48│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă334│SJ03ăă│SpitalulăOr şenescăJibouăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9312│ăăăăă1.430│ăăăăăă6,53│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă335│SJ10ăă│SCăSalvosanăCiobancaăI.SRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,0055│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,77│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă336│SM01ăă│SpitalulăJude eanăSatuăMareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,0621│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,39│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă337│SM03ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăSatuăMareăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,8973│ăăăăă1.430│ăăăăăă8,72│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă338│SM04ăă│SpitalulăMunicipalăCareiăăăăăăăăăăă               │ăIVăăă│ăăăă1,0038│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,86│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă339│SM05ăă│SpitalulăOr şenescăNegreşti-Oaşăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9269│ăăăăă1.475│ă     6,66│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă340│SM08ăă│Gynopraxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,9472│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,68│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă341│SV01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăIoanăCelăNou"ăăă│ăIIIăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Suceavaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nivelă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăAăăă│ăăăă1,2826│ăăăăă1.600│ăăăăăă6,27│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă342│SV02ăă│SpitalulăMunicipalăCâmpulungăMoldovenescăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9174│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,98│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă343│SV03ăă│SpitalulăMunicipalăF lticeniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9752│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,03│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 



│ă344│SV04ăă│SpitalulăOr şenescăGuraăHumoruluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7664│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,20│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă345│SV05ăă│SpitalulăMunicipalăR d u iăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăIVăăă│ăăăă1,1574│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,63│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă346│SV06ăă│SpitalulăOr ş nescăSiretăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,6404│ăăăăă1.430│ăăăăăă6,84│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă347│SV07ăă│SpitalulăMunicipalăVatraăDorneiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7721│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,69│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă348│SV08ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăCroniciăSiretăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,2628│ăăăăă1.430│ăăăăăă7,30│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă349│SV12ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăCâmpulungăMoldovenescăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,3483│ăăăăă1.430│ăăăăă12,03│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă350│SV17ăă│SpitalulăBethesdaăSuceavaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,0146│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă351│T01ăăă│SpitalulăGeneralăCFă2ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă0,9792│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,77│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă352│T02ăăă│SpitalulăUniversitarăCFăWitingăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8923│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,84│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă353│T03ăăă│SpitalulăClinicăCFăConstan aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9601│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,54│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă354│T04ăăă│SpitalulăUniversitarăCFRăCraiovaăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9593│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,23│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă355│T05ăăă│SpitalulăUniversitarăCFăClujăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăă│ăăăă0,9690│ăăăăă1.550│ăăăăăă5,87│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă356│T06ăăă│SpitalulăUniversitarăCFăIaşiăăăăăăăă              │ăIVăăă│ăăăă1,0928│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,93│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă357│T07ăăă│SpitalulăUniversitarăCFăTimişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0026│ăăăăă1.475│ăă    5,72│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă358│T08ăăă│SpitalulăClinicăCFăOradeaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0503│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,98│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă359│T09ăăă│SpitalulăGeneralăCFăBraşovăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0605│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,38│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă360│T10ăăă│SpitalulăCFRăGala iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0784│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,80│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă361│T11ăăă│SpitalulăGeneralăCFăPloieştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8508│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,77│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă362│T12ăăă│SpitalăGeneralăCFăSibiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăă │ăăăă1,1754│ăăăăă1.475│ăăăăăă3,83│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă363│T13ăăă│SpitalulăGeneralăCFăDrobetaăTurnuăSeverinăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9971│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,54│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă364│T14ăăă│SpitalulăGeneralăCFăPaşcaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9238│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,59│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă365│T15ăăă│SpitalulăGeneralăCFăSimeriaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1540│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,34│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă366│T17ăăă│SpitalăCFăGala iă- Sec iaăExterioar ăcuăPaturiăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│CFăBuz uăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9825│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,79│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă367│TL01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăTulceaăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,0095│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,19│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă368│TL03ăă│SpitalulăOr şenescăM cinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0922│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,62│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă369│TM01ăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"PiusăBrînzeu"│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Timişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăIăăă│ăăăă1,4203│ăăăăă1.850│ăăăăăă6,77│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă370│TM02ăă│SpitalulăMunicipalăClinicădeăUrgen ăTimişoaraăăăă│ăIIăăă│ăăăă1,2583│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,65│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă371│TM03ăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│"L.ă urcanu"ăTimişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă1,2941│ăăăăă1.600│ăăăăăă5,52│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă372│TM04ăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăşiăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Pneumoftiziologieă"Dr.ăV.ăBabeş"ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă1,4536│ăăăăă1.525│ăăăăăă8,76│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă373│TM06ăă│InstitutulădeăBoliăCardiovasculareăTimişoaraăăăăăă│ăIMăăă│ăăăă2,0618│ăăăăă1.800│ăăăăăă4,88│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă374│TM07ăă│SpitalulăMunicipalăLugojăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,1038│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,10│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă375│TM09ăă│SpitalulăOr şenescăDetaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9860│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,77│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă376│TM10ăă│Spitalulă"Dr.ăKarlăDiel" Jimboliaăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9783│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,13│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă377│TM11ăă│SpitalulăOr şenescăSâmnicolauăMareăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9187│ă    1.475│ăăăăăă4,41│ 



├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă378│TM12ăă│SpitalulăOr şenescăF getăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8852│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,88│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă379│TM15ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăşiăpentruăM suriădeăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Siguran ăG taiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,2746│ăăăăă1.430│ăăăăă12,24│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă380│TM16ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăşiăpentruăM suriădeăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă │Siguran ăJebelăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9914│ăăăăă1.475│ăăăăă16,99│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă381│TM17ăă│CentrulăClinicădeăEvaluareăşiăRecuperareăpentruăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│CopiiăşiăAdolescen iăCristianăŞerbanăBuziaşăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă0,8048│ăăăăă1.525│ăăăăăă8,58│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă382│TM22ăă│CentrulădeăOncologieăOncohelpăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIMăă│ăăăă0,9739│ăăăăă1.525│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă383│TM26ăă│CentrulăMedicalăSfântaăMariaăăă                   │ăăVăăă│ăăăă1,2200│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă384│TM27ăă│MaternaăCareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,0256│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,86│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă385│TR01ăă│SpitalulăJude eanăAlexandriaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1977│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,24│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă386│TR02ăă│SpitalulăMunicipalăTurnuăM gureleăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7320│ăăăăă1.475│ăăăăăă4,98│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă387│TR03ăă│SpitalulăMunicipală"Caritas"ăRoşioriădeăVedeăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8495│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,37│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă388│TR04ăă│SpitalulăOr şenescăZimniceaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,6284│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,72│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă389│TR05ăă│SpitalulăPneumoftiziologieăRoşioriiădeăVedeăăăăăăă│  Văăă│ăăăă1,0588│ăăăăă1.430│ăăăăăă8,61│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă390│TR08ăă│SpitalulăPsihiatrieăPoroschiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă1,4573│ăăăăă1.430│ăăăăăă9,40│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă391│TR12ăă│SpitalulăOr şenescăVideleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7571│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,15│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă392│VL01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăRâmnicuăVâlceaăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1152│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,58│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă393│VL03ăă│SpitalulăMunicipală"CostacheăNicolescu"ăDr g şaniă│ăIVăăă│ăăăă0,8224│ăăăăă1.475│ăăăăăă7,56│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă394│VL04ăă│SpitalulăOr şenescăHorezu                         │ăIVăăă│ăăăă0,8912│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,90│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă395│VL05ăă│SpitalulăOr şenescăBrezoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,7417│ăă   1.475│ăăăăăă5,05│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă396│VL06ăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieă"C.ăAnastasatu"ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Mih eştiăăăă                                      │ăăVăăă│ăăăă1,0511│ăăăăă1.430│ăăăăăă6,52│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă397│VL11ăă│SCăIncarmedăSRLăRâmnicuăVâlceaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│    1,1680│ăăăăă1.430│ăăăăăă4,92│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă398│VL15ăă│SCăRapitestăClinicaăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,5972│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă399│VN01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Focşaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăIIIăă│ăăăă1,2978│ăăăăă1.500│ăăăăăă5,44│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă400│VN02ăă│SpitalulăMunicipalăAdjudăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0101│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,08│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă401│VN04ăă│SpitalulăOr şenescăPanciuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,9823│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,06│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă402│VN07ăă│SpitalulăComunalăVidraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă0,8498│ăăăăă1.475│ăăăăăă5,33│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă403│VN09ăă│SpitalăMaternaăSRLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăVăăă│ăăăă0,8443│ăăăăă1.430│ăăăăăă3,51│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă404│VS01ăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăVasluiăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1824│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,93│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă405│VS02ăă│SpitalulăMunicipalădeăUrgen ă"ElenaăBeldiman"ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă   │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăăă│Bârladăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăă│ăăăă1,1139│ăăăăă1.500│ăăăăăă6,40│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă406│VS04ăă│SpitalulăMunicipalăHuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăă│ăăăă1,0467│ăăăăă1.475│ăăăăăă6,14│ 
├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│ă407│VS07ăă│SpitalulădeăPsihiatrieăMurgeniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă Văăă│ăăăă0,7369│ăăăăă1.430│ăăăăăă8,16│ 
└────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *) ICM pentru anul 2015 este egal cu ICM realizat în anul 2014 propriu spitalului. 



   **) TCPăpentruăanulă2015ăesteăstabilitădiferen iatăînăfunc ieădeăcategoriaădeăclasificareaăspitalului,ă
conformăurm toareiămetodologii: 

    1. TCP-ulămediuăna ionalăpentruăanulă2014ăaăfostădeă1.525ăleiăşiăreprezint ăTCPă- ul pentru anul 2015 
aferent spitalelor care au categoria de clasificare II M. 

    2.ăPentruăcelelalteăcategoriiădeăclasificare,ăcuăexcep iaăcategorieiădeăclasificareăIăşiăcategorieiădeă
clasificare V, TCP - ul pentru anul 2015 a fost stabilit astfel: 

    a) pentru spitalele care au categoria de clasificare peste II M, TCP - ul aferent categoriei de 
clasificare II M a fost majorat cu 25 lei pentru fiecare categorie de clasificare peste II M. 

    b) pentru spitalele care au categoria de clasificare sub II M, TCP - ul aferent categoriei de 
clasificare II M a fost diminuat cu 25 lei pentru fiecare categorie de clasificare sub II M. 

    3. TCP - ul pentru anul 2015 pentru spitalele din categoria de clasificare "Neclasificate" este 1.380 
lei. 

    4. TCP - ul pentru anul 2015 pentru spitalele din categoriile extreme de clasificare, respectiv 
categoriaă deă clasificareă Iă şiă categoriaă deă clasificareă V,ă s-a raportat la TCP - ul din anul 2014 aferent 
acestorăcategoriiădeăclasificareăşiăaăfostămajoratăcuă50ădeăleiăfa ădeăcategoriaădeăclasificareăI,ărespectivă
categoria de clasificare V, devenind 1.850 lei, respectiv 1.430 lei. 

    5. TCP - ul pentru anul 2015 pentru institute este de 1.800 lei. 
    6.ă Înă situa iaă înă careă TCPă - ulă pentruă anulă 2014ă esteă maiă mareă fa ă deă TCPă - ul pentru anul 2015 

rezultat ca urmare a metodologiei de mai sus, TCP pentru anul 2015 = TCP pentru anul 2014. 
    7. TCP - ulăpentruăanulă2015ăseăpoateămajoraăcuăpân ălaă40%ăpentruăpentruăpozi iaă30ă(B_02)ăşiăcuăpân ă

laă 15%ă pentruă pozi iaă 29ă (B_01)ă şiă pozi iaă 31(B_03)ă avândă înă vedereă strategiaă deă finan areă aă Ministeruluiă
S n t ii. 

    ***)ăDurataămedieădeăspitalizareăaăfiec ruiăspitalăpentruăanulă2015ăesteădurataămedieădeăspitalizareă
realizat ădeăspitalăînăanulă2014.ăPentruăspitaleleăcuăoădurat ămedieădeăspitalizareărealizat ăînăanulă2014ămaiă
mic ădecâtămediaăcelorămaiămiciă5ădurateădeăspitalizareăpeăsec iiărealizateăînăanulă2014ăprev zuteăînăanexaă
nr. 25 la prezentul ordin, durata medie de spitalizare în anul 2015 este de 3,51. 

────────── 
 
 
    ANEXA 23 B I 
 
              LISTA CATEGORIILOR MAJORE DE DIAGNOSTIC 
 
*T* 
┌─────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ăCodă│ăCategoriaăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăCMDă│ămajor ădeăă│ăăăăăăăăăăDenumireăcategorieămajor ădeădiagnosticăă        │ 
│ăăăăă│ădiagnostică│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă0ăă│ăăăăăăăăăăăă│Pre-CMDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă1ăă│ăăăCMDă01ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăsistemuluiănervosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă2ăă│ăăăCMDă02   │Boliăşiătulbur riăaleăochiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă3ăă│ăăăCMDă03ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăurechii,ănasului,ăguriiăşiăgâtuluiăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă4ăă│ăăăCMDă04ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăsistemuluiărespiratorăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă5ăă│ăăăCMDă05ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăsistemuluiăcirculatorăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă6ăă│ăăăCMDă06ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăsistemuluiădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă7ăă│ăăăCMDă07ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăsistemuluiăhepatobiliarăşiăaleăăăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│pancreasuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă8ăă│ăăăCMDă08ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăsistemuluiămusculo-scheletalăşiăăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ esutuluiăconjunctivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă9ăă│ăăăCMDă09ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăpielii,ă esutuluiăsubcutanatăşiăăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│sânuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă10ăă│ăăăCMD 10ăăă│Boliăşiătulbur riăendocrine,ănutri ionaleăşiămetaboliceăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă11ăă│ăăăCMDă11ăăă│Boliăşiătulbur riăaleărinichiuluiăşiătractuluiăurinarăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă12ăă│ăăăCMDă12ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăsistemuluiăreproductivămasculinăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă13ăă│ăăăCMDă13ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăsistemuluiăreproductivăfemininăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă14ăă│ăăăCMDă14ăăă│Sarcin ,ănaştereăşiăl uzieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă15ăă│ăăăCMDă15ăăă│Nou-n scu iăşiăal iăneonataliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă16ăă│ăăăCMDă16ăăă│Boliăşiătulbur riăaleăsângeluiăşiăorganelorăhematopoieticeă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│şiătulbur riăimunologiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă17ăă│ăăăCMDă17ăăă│Tulbur riăneoplaziceă(hematologiceăşiăneoplasmeăsolide)ăăă │ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă18ăă│ăăăCMDă18ăăă│Boliăinfec ioaseăşiăparazitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă19ăă│ăăăCMDă19ăăă│Boliăşiătulbur riămentaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă20ăă│ăăăCMDă20ăăă│Consumădeăalcool/droguriăşiătulbur riămentaleăorganiceăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│induseădeăalcool/droguriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă21ăă│ăăăCMDă21ăăă│Accidente,ăotr viriăşiăefecteătoxiceăaleămedicamentelorăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă22ăă│ăăăCMDă22ăăă│Arsuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă23ăă│ăăăCMDă23ăăă│Factoriăcareăinfluen eaz ăstareaădeăs n tateăşiăalteăăăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│contacteăcuăserviciileădeăs n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă24ăă│ăăăăăăăăăăăă│DRGăabatereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 │ 
└─────┴────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
 
    ANEXA 23 B II 
 
*T* 
*Font 9* 
┌────┬─────┬─────┬─────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬───────┐ 
│Nr.ă│Cate-│Cate-│Grupa│ă  Descriereaăgrupelorădeădiagnosticeăăăăă│Valoareă│ăDMSăă│Mediana│ 
│Crt.│goria│gorie│deăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│relativ │ăăăăăă│DSăînăă│ 
│ăăăă│majo-│Medi-│diag-│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│sec ii-│ 
│ăăăă│r ăde│cal ,│nos- │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│leăATIă│ 
│ăăăă│diag-│Chi- │ticăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│na io- │ 
│ăăăă│nos- │rur- │ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ă     │nalăăăă│ 
│ăăăă│ticăă│gica-│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│(CMD)│l ăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│sauăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│Alte-│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│leă(M│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│/C/A)│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă                             │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăăă1│ăă24ă│ăăCăă│91010│Proceduriăextinseăînăsalaădeăopera iiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│neînruditeăcuădiagnosticulăprincipalăăăăăă│ăă2.7534│ă16.54│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăăă2│ăă24ă│ăăCăă│91020│Proceduriăneextinseăînăsalaădeăopera ii,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│neînruditeăcuădiagnosticulăprincipalăăăăăă│ăă1.4365│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăăă3│ăă24ă│ăăCăă│91030│Proceduriăînăsalaădeăopera iiăaleăăăăăăăăă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│prostateiăneînruditeăcuădiagnosticulăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│principalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.4464│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăăă4│ăă24ă│ăăMăă│93010│Negrupabileăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă0.649│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăăă5│ăă24ă│ăăMăă│93020│Diagnosticeăprincipaleăinacceptabileăăăăăă│ăă0.1197│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăăă6│ăă24ă│ăăMăă│93030│Diagnosticeăneonataleăneconcordanteăcuăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│vârsta/greutateaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.3438│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăăă7│ăă0ăă│ăăCăă│A1010│Transplantădeăficatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă0│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăăă8│ăă0ăă│ăăCăă│A1020│Transplantădeăpl mân/inim ăsauăpl mânăăăăă│ăăăăăăă0│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăăă9│ăă0ăă│ăăCăă│A1030│Transplantădeăinim ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă0│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă10│ăă0ăă│ăăCăă│A1040│Traheostomieăsauăventila ieă>ă95ăoreăăăăăă│ă14.2331│ă22.37│ăăăă6.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă11│ăă0ăă│ăăCăă│A1050│Transplantăalogenicădeăm duv ăosoas ăăăăăă│ăăăăăăă0│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă12│ăă0ăă│ăăCăă│A1061│Transplantăautologădeăm duv ăosoas ăcuăCCă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă0│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă13│ăă0ăă│ăăCăă│A1062│Transplantăautologădeăm duv ăosoas ăf r ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă 0│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă14│ăă0ăă│ăăCăă│A1071│Transplantărenalăcuătransplantădeăpancreas│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăă             │ăăăăăăă0│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă15│ăă0ăă│ăăCăă│A1072│Transplantărenalăf r ătransplantădeăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│pancreasăf r ăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă0│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă16│ăă0ăă│ăăAăă│A2010│Oxigenoterapieăextracorporal ăf r ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ă    │ăăăăă│chirurgieăcardiac ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă28.5797│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă17│ăă0ăă│ăăAăă│A2021│Intuba ieăvârstaăŢă16ăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.1332│ă17.01│ăă  2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă18│ăă0ăă│ăăAăă│A2022│Intuba ieăvârstaăŢă16ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăă│ăă1.6508│ăă6.65│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă19│ăă1ăă│ăăCăă│B1010│Reviziaăshuntuluiăventricularăăăăăăăăăăăăă│ăă1.7579│ă16.44│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă20│ăă1ăă│ăăCăă│B1021│CraniotomieăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăă│ăă5.8344│ă15.77│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă21│ăă1ăă│ăăCăă│B1022│CraniotomieăcuăCCăsevereăsauămoderateăăăăă│ăă3.4275│ă14.60│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă22│ăă1ăă│ăăCăă│B1023│Craniotomieăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.5833│ă13.27│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă23│ăă1ăă│ăăCăă│B1031│Proceduriălaănivelulăcoloneiăvertebraleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăă│ăă4.2466│ă12.58│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă24│ăă1ăă│ăăCăă│B1032│Proceduriălaănivelulăcoloneiăvertebraleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăă│ăă2.0414│ăă8.84│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă25│ăă1ăă│ăăCăă│B1041│ProceduriăvasculareăextracranieneăcuăCCăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.2682│ăă9.28│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă26│ăă1ăă│ăăCăă│B1042│Proceduriăvasculareăextracranieneăf r ăCCă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.4176│ăă5.72│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă27│ăă1ăă│ăăCăă│B1050│Eliberareaătuneluluiăcarpianăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3276│ăă2.33│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă28│ăă1ăă│ăăCăă│B1061│Proceduriăpentruăparalizieăcerebral ,ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│distrofieămuscular ,ăneuropatieăcuăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.3915│ăă7.83│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă29│ăă1ăă│ăăCăă│B1062│Proceduriăpentruăparalizieăcerebral ,ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│distrofieămuscular ,ăneuropatieăf r ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7561│ăă5.63│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă30│ăă1ăă│ăăCăă│B1071│Proceduriălaănivelulănervilorăcranieniăşiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│perifericiăşiăalteăproceduriăaleăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiănervosăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.0099│ăă8.32│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă31│ăă1ăă│ăăCăă│B1072│Proceduriălaănivelulănervilorăcranieniăşiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│perifericiăşiăalteăproceduriăaleăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiănervosăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă0.712│ăă6.38│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă32│ăă1ăă│ăăAăă│B2010│Plasmaferezaăcuăboliăneurologiceăăăăă     │ă0.8002ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă33│ăă1ăă│ăăAăă│B2020│Monitorizareătelemetric ăEEGăăăăăăăăăăăăăă│ă0.8317ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă34│ăă1ăă│ăăMăă│B3011│Paraplegie/tetraplegieăstabilit ăcuăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăproceduriăînăsalaădeăopera iiăcuăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │CCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă5.0342│12.40ă│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă35│ăă1ăă│ăăMăă│B3012│Paraplegie/tetraplegieăstabilit ăcuăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│    │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăproceduriăînăsalaădeăopera iiăf r ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5122│10.93ă│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă36│ăă1ăă│ăăMăă│B3021│Afec iuniăaleăm duveiăspin riiăcuăsauăf r │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 



│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriăînăsalaădeăopera iiăcuăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăă             │ăă4.8704│ă19.69│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă37│ăă1ăă│ăăMăă│B3022│Afec iuniăaleăm duveiăspin riiăcuăsauăf r │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduri înăsalaădeăopera iiăf r ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2601│ă11.23│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă38│ăă1ăă│ă Măă│B3030│Internareăpentruăaferez ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.1827│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă39│ăă1ăă│ăăMăă│B3040│Demen ăşiăalteătulbur riăcroniceăaleăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăă     │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│func ieiăcerebraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.7957│ă12.51│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă40│ăă1ăă│ăăMăă│B3051│DelirăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăă1.7579│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă41│ăă1ăă│ăăMăă│B3052│Delirăf r ăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8884│ăă7.54│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă42│ăă1ăă│ăăMăă│B3060│Paralizieăcerebral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3339│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă43│ăă1ăă│ăăMăă│B3071│Tumoriăaleăsistemuluiănervosăcuăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.6445│ăă9.45│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă44│ăă1ăă│ăăMăă│B3072│Tumoriăaleăsistemuluiănervosăf r ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7624│ăă9.82│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă45│ăă1ăă│ăăMăă│B3081│Tulbur riădegenerativeăaleăsistemuluiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nervosăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăă│ăă2.1233│ă10.85│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă46│ăă1ăă│ăăMăă│B3082│Tulbur riădegenerativeăaleăsistemuluiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nervosăvârstaă>ă59ăf r ăCCăcatastrofaleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăă                             │ăă0.8821│ă12.01│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă47│ăă1ăă│ăăMăă│B3083│Tulbur riădegenerativeăaleăsistemuluiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nervosăvârstaăŢă60ăf r ăCCăcatastrofaleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4032│ăă7.18│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă48│ăă1ăă│ăăMăă│B3091│Scleroz ămultipl ăşiăataxiaădeăorigineăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cerebeloas ăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.8776│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă49│ăă1ăă│ăăMăă│B3092│Sclerozaămultipl ăşiăataxiaădeăorigineăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cerebeloas ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3591│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă50│ăă1ăă│ăăMăă│B3101│AITăşiăocluzieăprecerebral ăcuăCCăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9766│ăă7.28│ăăăă4.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă51│ăă1ăă│ăăMăă│B3102│AITăşiăocluzieăprecerebral ăf r ăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4284│ăă6.74│ăăăă2.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă52│ăă1ăă│ăăMăă│B3111│AccidentăvascularăcerebralăcuăCCăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.9991│ă14.79│ăăăă4.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă53│ăă1ăă│ăăMăă│B3112│AccidentăvascularăcerebralăcuăCCăsevereăăă│ăă1.6319│ă11.73│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă54│ăă1ăă│ăăMăă│B3113│Accidentăvascularăcerebralăf r ăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0585│ăă9.53│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă55│ăă1ăă│ăăMăă│B3114│Accidentăvascularăcerebral,ădecedatăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│transferatăŢă5ăzileăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3969│ăă2.00│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă56│ăă1ăă│ăăMăă│B3121│Tulbur riăaleănervilorăcranieniăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│perifericiăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2223│ăă9.81│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă57│ăă1ăă│ăăMăă│B3122│Tulbur riăaleănervilorăcranieniăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│perifericiăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă0.252│ăăă3.8│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă58│ăă1ăă│ăăMăă│B3131│Infec iiăaleăsistemuluiănervosăcuăexcep ia│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│meningiteiăviraleăcuăCCăcatastrofaleăsauăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.7786│ă14.20│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă59│ăă1ăă│ăăMăă│B3132│Infec iiăaleăsistemuluiănervosăcuăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│excep iaămeningiteiăviraleăf r ăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.1467│ăă9.18│ăăăă2.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă60│ăă1ăă│ăăMăă│B3140│Meningitaăviral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6175│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă61│ăă1ăă│ăăMăă│B3150│Stupoareăşiăcomaănontraumatic ăăăăăăăăăăăă│ăă0.5482│ăă4.68│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă62│ăă1ăă│ăăMăă│B3160│Convulsiiăfebrileăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăă0.2835│ăă4.78│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă63│ăă1ăă│ăăMăă│B3171│AtacuriăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăă│ăă1.1089│ăă7.80│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă64│ăă1ăă│ăăMăă│B3172│Atacuriăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăă│ăă0.3717│ăă4.70│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă65│ăă1ăă│ăăMăă│B3180│Cefaleeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2709│ăă5.38│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă66│ăă1ăă│ăăMăă│B3191│Leziuneăintracranian ăcuăCCăcatastrofaleăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9973│ăă7.81│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă67│ăă1ăă│ăăMăă│B3192│Leziuneăintracranian ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ă     │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8191│ăă8.08│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă68│ăă1ăă│ăăMăă│B3200│Fracturiăcranieneăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăă0.6616│ăă6.36│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă69│ăă1ăă│ăăMăă│B3210│Alt ăleziuneăaăcapuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2394│ăă5.07│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă70│ăă1ăă│ăăMăă│B3221│Alteătulbur riăaleăsistemuluiănervosăcuăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5059│ăă8.62│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă71│ăă1ăă│ăăMăă│B3222│Alteătulbur riăaleăsistemuluiănervosăf r ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5545│ăă5.26│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă72│ăă2ăă│ăăCăă│C1010│Proceduriăpentruăleziuniăpenetranteăaleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ochiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2853│ăă8.56│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă73│ăă2ăă│ăăCăă│C1020│Enucleeriăşiăproceduriăaleăorbiteiăăăăăăăă│ăă1.1278│ăă6.16│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă74│ăă2ăă│ăăCăă│C1030│Proceduriălaănivelulăretineiăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6616│ăă3.44│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă75│ăă2ăă│ăăCăă│C1040│Proceduriămajoreăasupraăcorneei,ăsclereiăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăconjunctiveiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8884│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă76│ăă2  │ăăCăă│C1050│Dacriocistorinostomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6112│ăă3.72│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă77│ăă2ăă│ăăCăă│C1060│Proceduriăpentruăstrabismăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4284│ăă3.07│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă78│ăă2ăă│ăăCăă│C1070│Proceduriăaleăpleoapeiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4599│ăă5.91│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă79│ăă2ăă│ăăCăă│C1080│Alteăproceduriăasupraăcorneei,ăsclereiăşiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│conjunctiveiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4158│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă80│ăă2ăă│ăăCăă│C1090│Proceduriăprivindăc ileălacrimareăăăăăăăăă│ăă0.2835│ăă5.75│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă81│ăă2ăă│ăăCăă│C1100│Alteăproceduriălaănivelulăochiuluiăăăăăăăă│ăă0.315ă│ăă3.14│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă82│ăă2ăă│ăăCăă│C1111│Glaucomăşiăproceduriăcomplexeăaleăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│    │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cataracteiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8191│ăă3.96│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă83│ăă2ăă│ăăCăă│C1112│Glaucomăşiăproceduriăcomplexeăaleăăăăăăăăă│ăăăăăă  │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cataractei,ădeăziăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4284│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă84│ăă2ăă│ăăCăă│C1121│Proceduriăasupraăcristalinuluiăăăăăăăăăăăă│ăă0.6049│ăă2.43│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă85│ăă2ăă│ăăCăă│C1122│Proceduriăasupraăcristalinului,ădeăziăăăăă│ăă0.4095│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă86│ăă2ăă│ăăMăă│C3011│Infec iiăoculareăacuteăşiămajoreăvârstaăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă54ăsauăcuă(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăă│ăă1.1404│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă87│ăă2ăă│ăăMăă│C3012│Infec iiăoculareăacuteăşiămajoreăvârstaăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│Ţă55ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăă│ăă0.7057│ăăăăă-│ăă    -│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă88│ăă2ăă│ăăMăă│C3020│Tulbur riăneurologiceăşiăvasculareăaleăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ochiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăă0.4347│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ăă89│ăă2ăă│ăăMăă│C3030│Hifemaăşiătraumeăoculareătratateămedicalăă│ăă0.2898│ăă5.07│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă90│ăă2ăă│ăăMăă│C3041│Alteătulbur riăaleăochiuluiăcuăCCăăăăăăăăă│ăă0.7498│ăă7.31│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă91│ăă2ăă│ăăMăă│C3042│Alteătulbur riăaleăochiuluiăf r ăCCăăăăăăă│ăă0.2961│ăă3.86│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă92│ăă3ăă│ăăCăă│D1010│Implantăcohlearăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.6436│ăă9.29│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă93│ăă3ăă│ăăCăă│D1021│ProceduriăaleăcapuluiăşiăgâtuluiăcuăCCăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.2655│ă13.46│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă94│ăă3ăă│ăăCăă│D1022│Proceduriăaleăcapuluiăşiăgâtuluiăcuăstareă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│malign ăsauăCCămoderateăăăăăăăăăă         │ăă1.8335│ă11.52│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă95│ăă3ăă│ăăCăă│D1023│Proceduriăaleăcapuluiăşiăgâtuluiăf r ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│stareămalign  f r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.1152│ăă8.13│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă96│ăă3ăă│ăăCăă│D1030│Curaăchirurgical ăaăcheiloschisisuluiăsauă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│diagnosticăprivindăpalatulăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.1026│ăă7.76│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă97│ăă3ăă│ăăCăă│D1041│Chirurgieămaxialo-facial ăcuăCCăăăăăăăăăăă│ăă1.6193│ăă6.35│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă98│ăă3ăă│ăăCăă│D1042│Chirurgieămaxialo-facial ăf r ăCCăăăăăăăăă│ăă0.9325│ăă5.39│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ăă99│ăă3ăă│ăăCăă│D1050│Proceduriălaănivelulăglandeiăparotideăăăăă│ăă1.4239│ăă7.59│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă100│ăă3ăă│ăăCăă│D1060│Proceduriălaănivelulăsinusului,ămastoideiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăurechiiămediiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8947│ăă6.60│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă101│ăă3ăă│ăăCăă│D1070│Proceduriădiverseăaleăurechii,ănasului,ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│guriiăşiăgâtuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5671│ăă4.83│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă102│ăă3  │ăăCăă│D1080│Proceduriănasaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5293│ăă4.75│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă103│ăă3ăă│ăăCăă│D1090│Amigdalectomieăşi/sauăadenoidectomieăăăăăă│ăă0.4284│ăă2.95│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă104│ăă3ăă│ăăCăă│D1100│Alteăproceduriăaleăurechii,ănasului,ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│gurii│şiăgâtuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăă0.6427│ăă5.05│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă105│ăă3ăă│ăăCăă│D1110│Miringotomieăcuăinser ieădeătubăăăăăăăăăăă│ăă0.2457│ăă2.64│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă106│ăă3ăă│ăăCăă│D1120│Proceduriăasupraăguriiăşiăglandeiăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│salivareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4978│ăă4.57│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă107│ăă3ăă│ăăAăă│D2010│Extrac iiădentareăşiărestaurareăăăăăăăăăăă│ăă0.3402│ăă3.14│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 108│ăă3ăă│ăăAăă│D2020│Proceduriăendoscopiceădeăzi,ăpentruăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│afec iuniăORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2016│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă109│ăă3ăă│ăăMăă│D3011│Stareămalign ăaăurechii,ănasului,ăguriiăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăgâtuluiăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăă│ăă1.8146│ăă8.13│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă110│ăă3ăă│ăăMăă│D3012│Stareămalign ăaăurechii,ănasului,ăguriiăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăgâtuluiăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevere│ăă0.5608│ăă5.56│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă111│ăă3ăă│ăăMăă│D3020│Dezechilibruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3213│ăă5.29│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă112│ăă3ăă│ă Măă│D3030│Epistaxisăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2961│ăă6.23│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă113│ăă3ăă│ăăMăă│D3041│Otit ămedieăşiăinfec ieăaăc ilorăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăă     │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│respiratoriiăsuperioareăcuăCCăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5293│ăă4.65│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă114│ăă3ăă│ăăMăă│D3042│Otit ămedieăşiăinfec ieăaăc ilorăăăăăăăăă │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│respiratoriiăsuperioareăf r ăCCăăăăăăăăăăă│ăă0.3024│ăă4.61│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă115│ăă3ăă│ăăMăă│D3050│Laringotraheit ăşiăepiglotit ăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2394│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă116│ăă3ăă│ăăMăă│D3060│Traumatismăşiădiformitateănazaleăăăăăăăăăă│ăă0.2583│ăă3.80│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă117│ăă3ăă│ăăMăă│D3071│Alteădiagnosticeăprivindăurechea,ănasul,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│guraăşiăgâtulăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.649ă│ăă6.19│ăăăă1.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă118│ăă3ăă│ăăMăă│D3072│Alteădiagnosticeăprivindăurechea,ănasul,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│guraăşiăgâtulăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2457│ă 4.47│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă119│ăă3ăă│ăăMăă│D3081│Tulbur riăoraleăşiădentareăcuăexcep iaăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│extrac iilorăşiăreconstituiriloră         │ăă0.5293│ăă3.60│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă120│ăă3ăă│ăăMăă│D3082│Tulbur riăoraleăşiădentareăcuăexcep iaăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│extrac iilorăşiăreconstituirilorădeăziăăăă│ăă0.1449│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă121│ăă4ăă│ăăCăă│E1011│Proceduriămajoreălaănivelulătoraceluiăcuăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.1017│ă14.91│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă122│ăă4ăă│ăăCăă│E1012│Proceduriămajoreălaănivelulătoraceluiăf r │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.1989│ăă8.72│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă123│ăă4ăă│ăăCăă│E1021│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăaleăăăă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiărespiratorăcuăCCăcatastrofaleăă│ăă3.6859│ăă7.71│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă124│ăă4ăă│ăăCăă│E1022│Alteăproceduriăînăsalaăde opera iiăaleăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiărespiratorăcuăCCăsevereăăăăăăăă│ăă1.5311│ăă3.50│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă125│ăă4ăă│ăăCăă│E1023│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăaleăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiărespiratorăf r ăCCăcatastrofale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6112│ăă4.52│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă126│ăă4ăă│ăăAăă│E2010│Diagnosticăasupraăsistemuluiărespiratorăcu│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│suportăventilatorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.6985│ăă9.22│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă127│ăă4ăă│ăăAăă│E2020│Diagnosticăasupraăsistemuluiărespiratorăcu│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ventila ieăneinvaziv ăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăă2.6337│ăă9.85│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă128│ăă4ăă│ăăAăă│E2030│Proceduriăendoscopiceăaleăaparatuluiăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│respirator,ădeăzi                         │ăă0.2016│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă129│ăă4ăă│ăăMăă│E3011│Fibrozaăcistic ăcuăCCăcatastrofaleăsauăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.6652│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă130│ăă4ăă│ăăMăă│E3012│Fibrozaăcistic ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│    │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.0036│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă131│ăă4ăă│ăăMăă│E3021│EmbolismăpulmonarăcuăCCăcatastrofaleăsauăă│ăăăăăă  │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5374│ăă9.68│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă132│ăă4ăă│ăăMăă│E3022│Embolismăpulmonarăf r ăCCăcatastrofaleăsau│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7876│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă133│ăă4ăă│ăăMăă│E3031│Infec iiărespiratorii/inflama iiăcuăCCăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.6697│ăă9.53│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă134│ăă4ăă│ă Măă│E3032│Infec iiărespiratorii/inflama iiăcuăCCăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăsauămoderateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9703│ăă7.67│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă135│ăă4ăă│ăăMăă│E3033│Infec iiărespiratorii/inflama iiăf r ăCCăă│ăă0.5608│ăă7.76│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă136│ăă4ăă│ăăMăă│E3040│Apneeădeăsomnăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăă0.2835│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă137│ăă4ăă│ăăMăă│E3050│Edemăpulmonarăşiăinsuficien aărespiratorie│ăă0.8758│ăă7.98│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă138│ăă4ăă│ăăMăă│E3061│Boalaăcronic ăobstructiv ăaăc ilorăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│respiratoriiăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevere│ăă1.1467│ăă9.01│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă139│ăă4ăă│ăăMăă│E3062│Boalaăcronic ăobstructiv ăaăc ilorăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│respiratoriiăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6805│ă10.11│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă140│ăă4ăă│ăăMăă│E3071│Traumatismămajorălaănivelulătoraceluiăăăăă│ăăăăăăăă│ă     │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaă>ă69ăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.4302│ă10.10│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă141│ăă4ăă│ăăMăă│E3072│Traumatismămajorălaănivelulătoraceluiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaă>ă69ăsauăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7435│ăă7.25│ăăăă1.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă142│ăă4ăă│ăăMăă│E3073│Traumatismămajorălaănivelulătoraceluiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaăŢă70ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4032│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă143│ăă4ăă│ăăMăă│E3081│SemneăşiăsimptomeărespiratoriiăcuăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6679│ă10.49│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă144│ăă4ăă│ăăMăă│E3082│Semneăşiăsimptomeărespiratoriiăf r ăCCăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3087│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă145│ăă4ăă│ăăMăă│E3090│Pneumotoraxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7309│ăă8.95│ăăăă1.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă146│ăă4ăă│ăăMăă│E3101│Bronşit ăşiăastmăvârstaă> 49ăcuăCCăăăăăăăă│ăă0.7624│ăă7.98│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă147│ăă4ăă│ăăMăă│E3102│Bronşit ăşiăastmăvârstaă>ă49ăsauăcuăCCăăăă│ăă0.5041│ăă5.91│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă148│ăă4ăă│ăăMăă│E3103│Bronşit ăşiăastmăvârstaăŢă50ăf r ăCCăăăăăă│ăă0.3339│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă149│ăă4  │ăăMăă│E3111│Tuseăconvulsiv ăşiăbronşiolit ăacut ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0396│ăă6.95│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă150│ăă4ăă│ăăMăă│E3112│Tuseăconvulsiv ăşiăbronşiolit ăacut ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5608│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă151│ăă4ăă│ăăMăă│E3121│TumoriărespiratoriiăcuăCCăcatastrofaleăăăă│ăă1.6508│ăă8.77│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă152│ăă4ăă│ăăMăă│E3122│TumoriărespiratoriiăcuăCCăsevereăsauăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│moderateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8758│ăă7.99│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă153│ăă4ăă│ăăMăă│E3123│Tumoriărespiratoriiăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4725│ăă5.82│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă154│ăă4ăă│ăăMăă│E3130│Problemeărespiratoriiăap ruteăînăperioadaă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│    │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│neonatal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9829│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă155│ăă4ăă│ăăMăă│E3141│Rev rsatăpleuralăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăă│ăă1.6634│ă10.99│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă156│ăă4ăă│ăăMăă│E3142│Rev rsatăpleuralăcuăCCăsevereăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0396│ă12.01│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă157│ăă4ăă│ăăMăă│E3143│Rev rsatăpleuralăf r ăCCăcatastrofaleăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6049│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă158│ăă4ăă│ăăMăă│E3151│Boalaăintersti ial ăpulmonar ăcuăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.676ă│ăă8.09│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă159│ăă4ăă│ăăMăă│E3152│Boalaăintersti ial ăpulmonar ăcuăCCăsevere│ăă1.153ă│ăă6.82│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă160│ăă4ăă│ăăMăă│E3153│Boalaăintersti ial ăpulmonar ăf r ăCCăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6616│ăă5.81│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă161│ăă4ăă│ăăMăă│E3161│Altădiagnosticăalăsistemuluiărespiratorăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaă>ă64ăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9388│ăă6.33│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă162│ăă4ăă│ăăMăă│E3162│Altădiagnosticăalăsistemuluiărespiratorăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaă>ă64ăsauăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6364│ăă5.88│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă163│ăă4ăă│ăăMăă│E3163│Altădiagnosticăalăsistemuluiărespiratorăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaăŢă65ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3843│ăă4.58│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă164│ăă5ăă│ăăCăă│F1011│Implantăsauăînlocuireădeădefibrilatorăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cardiacăimplantabilăautomat,ăsistemătotală│ăăăăăăăă│ă     │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăă│ăă7.3276│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă165│ăă5ăă│ăăCăă│F1012│Implantăsauăînlocuireădeădefibrilatorăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cardiacăimplantabilăautomat,ăsistemătotală│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăă│ăă6.3195│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă166│ăă5ăă│ăăCăă│F1020│Implant/ÎnlocuireăcomponentaăAICDăăăăăăăăă│ăă6.3447│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă167│ăă5ăă│ăăCăă│F1030│Proceduraădeăvalv ăcardiac ăcuăpomp ăCPBăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăinvestiga ieăcardiac ăinvaziv ăăăăăăăăă│ăă8.8524│ă22.28│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ă168│ăă5ăă│ăăCăă│F1041│Proceduraădeăvalv ăcardiac ăcuăpomp ăCPBăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăinvestiga ieăcardiac ăinvaziv ăcuăCCă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă6.1557│ă16.99│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă169│ăă5ăă│ăăCăă│F1042│Proceduraădeăvalv ăcardiac ăcuăpomp ăCPBăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăinvestiga ieăcardiac ăinvaziv ăf r ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.3663│ă12.55│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă170│ăă5ăă│ăăCăă│F1051│Bypassăcoronarianăcuăinvestiga iiăcardiace│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│invaziveăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăă│ăă6.5779│ă19.54│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă171│ăă5  │ăăCăă│F1052│Bypassăcoronarianăcuăinvestiga iiăcardiace│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│invaziveăf r ăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăă│ăă4.9397│ă15.30│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă172│ăă5ăă│ăăCăă│F1061│Bypassăcoronarianăf r ăinvestiga iiăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cardiaceăinvaziveăcuăCCăcatastrofaleăsauăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăă4.0513│ă15.71│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă173│ăă5ăă│ăăCăă│F1062│Bypassăcoronarianăf r ăinvestiga iiăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cardiaceăinvazive f r ăCCăcatastrofaleăsau│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.0999│ă13.81│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă174│ăă5ăă│ăăCăă│F1071│Alteăproceduriăcardiotoracice/vasculareăcu│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│pomp ăCPBăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăă│ăă7.523ă│ă16.86│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 175│ăă5ăă│ăăCăă│F1072│Alteăproceduriăcardiotoracice/vasculareăcu│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│pomp ăCPBăf r ăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăă│ăă4.5365│ă18.14│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă176│ăă5ăă│ăăCăă│F1081│Proceduriămajoreădeăreconstruc ieăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vascular ăf r ăpomp ăCPBăcuăCCăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăă             │ăă5.2232│ă18.07│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă177│ăă5ăă│ăăCăă│F1082│Proceduriămajoreădeăreconstruc ieăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vascular  f r ăpomp ăCPBăf r ăCCăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.5266│ă15.19│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă178│ăă5ăă│ă Căă│F1091│Alteăproceduriăcardiotoraciceăf r ăpomp ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CPBăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.1143│ă12.20│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă179│ăă5ăă│ăăCăă│F1092│Alteăproceduriăcardiotoraciceăf r ăpomp ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CPBăf r ăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.6715│ă11.82│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă180│ăă5ăă│ăăCăă│F1100│Interven ieăcoronar ăpercutanat ăcuăIMAăăă│ăă1.8461│ăă6.67│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă181│ăă5ăă│ăăCăă│F1111│Amputa ieăpentruăsistemulăcirculatorăcuăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│excep iaămembruluiăsuperiorăşiăaădegetului│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│deălaăpiciorăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăă│ăă5.9037│ă20.29│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă182│ăă5ăă│ăăCăă│F1112│Amputa ieăpentruăsistemulăcirculatorăcuăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│excep iaămembruluiăsuperiorăşiăaădegetului│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│deălaăpiciorăf r ăCCăcatastrofaleăăăăăăăăă│ăă2.9487│ă18.58│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă183│ăă5ăă│ăăCăă│F1120│Implantareăpacemakerăcardiacăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9343│ă10.17│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă184│ăă5ăă│ăăCăă│F1130│Amputa ieăaămembruluiăsuperiorăşiăaăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│degetuluiăpentruătulbur riăaleăsistemuluiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│circulatorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.3375│ă17.44│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă185│ăă5ăă│ăăCăă│F1141│Proceduriăvasculareăexceptândăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│reconstruc iaămajor ăf r ăpomp ăCPBăcuăCCă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.1881│ăă7.34│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă186│ăă5ăă│ăăCăă│F1142│Proceduriăvasculareăexceptândăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│reconstruc iaămajor ăf r ăpomp ăCPBăcuăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.342ă│ăă7.84│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă187│ăă5ăă│ăăCăă│F1143│Proceduriăvasculareăexceptândăăăăăăăăăăăăă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│reconstruc iaămajor ăf r ăpomp ăCPBăf r ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9388│ăă5.58│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă188│ăă5ăă│ăăCăă│F1150│Interven ieăcoronar ăpercutanat ăf r ăIMAă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 



│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăimplantareădeăstentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2853│ăă3.76│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă189│ăă5ăă│ăăCăă│F1160│Interven ieăcoronar ăpercutanat ăf r ăIMAă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăimplantareădeăstentăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2538│ăă5.38│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă190│ăă5ăă│ăăCăă│F1170│Înlocuireădeăpacemakerăcardiacăăăăăăăăăăăă│ăă1.2538│ă10.25│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă191│ăă5ăă│ăăCăă│F1180│Revizieădeăpacemakerăcardiacăexceptândăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înlocuireaădispozitivuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.216ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă192│ăă5ăă│ăăCăă│F1190│Alt ăinterven ieăpercutanat ăcardiac ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│transvascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5689│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă193│ăă5ăă│ăăCăă│F1200│Ligaturaăvenelorăşiăstrippingăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6616│ăă6.77│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă194│ăă5ăă│ăăCăă│F1211│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăprivind│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemulăcirculatorăcuăCCăcatastrofaleăăăă│ăă3.2385│ă11.37│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 195│ăă5ăă│ăăCăă│F1212│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăprivind│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemulăcirculatorăf r ăCCăcatastrofaleăă│ăă1.2601│ă12.28│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă196│ăă5ăă│ăăAăă│F2010│Diagnosticăalăsistemuluiăcirculatorăcuăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│suportăventilatorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.4401│ăă8.05│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă197│ăă5ăă│ăăAăă│F2021│Tulbur riăcirculatoriiăcuăIMAăcuăproceduri│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│deăinvestiga ieăcardiac ăinvaziv ăcuăCCăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.7327│ăă7.43│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă198│ăă5ăă│ăăAăă│F2022│Tulbur riăcirculatoriiăcuăIMAăcuăproceduri│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ă    │ăăăăă│deăinvestiga ieăcardiac ăinvaziv ăf r ăCCă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0648│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă199│ăă5ăă│ăăAăă│F2031│Tulbur riăcirculatoriiăf r ăIMAăcuăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriădeăinvestiga ieăcardiac ăinvaziv│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuădiagnosticăprincipalăcomplexăăăăăăăăăă │ăă1.0396│ăă7.70│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă200│ăă5ăă│ăăAăă│F2032│Tulbur riăcirculatoriiăf r ăIMAăcuăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriădeăinvestiga ieăcardiac ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│invaziv ăf r ădiagnosticăprincipalăcomplex│ăă0.5608│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă201│ăă5ăă│ăăMăă│F3011│Tulbur riăcirculatoriiăcuăIMAăf r ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriădeăinvestiga ieăcardiac ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│invaziv ăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăă│ăă1.3609│ăă9.01│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă202│ăă5ăă│ăăMăă│F3012│Tulbur riăcirculatoriiăcuăIMAăf r ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriădeăinvestiga ieăcardiac ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ă     │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│invaziv ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăă│ăă0.6553│ăă6.48│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă203│ăă5ăă│ăăMăă│F3013│Tulbur riăcirculatoriiăcuăIMAăf r ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriădeăinvestiga ieăcardiac ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│invaziv ,ădecedatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7561│ăă3.87│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă204│ăă5ăă│ăăMăă│F3020│Endocarditaăinfec ioas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.7471│ă17.13│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă205│ăă5ăă│ăăMăă│F3031│Insuficien aăcardiac ăşiăşocăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.6886│ăă8.76│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă206│ăă5ăă│ăăMăă│F3032│Insuficien aăcardiac ăşiăşocăf r ăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7561│ăă8.06│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă207│ăă5ăă│ăăMăă│F3041│Trombozaăvenoas ăcuăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2538│ăă9.55│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă208│ăă5ăă│ăăMăă│F3042│Trombozaăvenoas ăf r ăCCăcatastrofaleăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5734│ăă9.23│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă209│ăă5ăă│ăăMăă│F3050│Ulcera ieăaăpieliiăpentruătulbur riăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│circulatoriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5689│ăă8.66│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă210│ăă5ăă│ăăMăă│F3061│Tulbur riăvasculareăperifericeăcuăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2853│ăă8.12│ăăăă1.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă211│ăă5ăă│ăăMăă│F3062│Tulbur riăvasculareăperifericeăf r ăCCăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăă     │ăă0.4284│ăă7.88│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă212│ăă5ăă│ăăMăă│F3071│Aterosclerozaăcoronarian ăcuăCCăăăăăăăăăăă│ăă0.5482│ăă7.03│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă213│ăă5ăă│ăăMăă│F3072│Aterosclerozaăcoronarian ăf r ăCCăăăăăăăăă│ăă0.2646│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă214│ăă5ăă│ăăMăă│F3081│HipertensiuneăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7246│ăă7.45│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă215│ăă5ăă│ăăMăă│F3082│Hipertensiuneăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3528│ăă4.99│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă216│ăă5ăă│ăăMăă│F3090│Boalaăcongenital ădeăinim ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.378ă│ă43.77│ăăăă4.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă217│ăă5ăă│ăăMăă│F3101│Tulbur riăvalvulareăcuăCCăcatastrofaleăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2034│ă10.32│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă218│ăă5ăă│ăăMăă│F3102│Tulbur riăvalvulareăf r ăCCăcatastrofaleăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.252ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă219│ăă5ăă│ăăMăă│F3111│Aritmieămajor ăşiăstopăcardiacăcuăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9829│ăă5.97│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă220│ăă5ăă│ăăMăă│F3112│Aritmieămajor ăşiăstopăcardiacăf r ăCCăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4473│ăă5.71│ăă  1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă221│ăă5ăă│ăăMăă│F3121│Aritmieănon-major ăşiătulbur riădeăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│conducereăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăă │ăă0.9514│ăă7.96│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă222│ăă5ăă│ăăMăă│F3122│Aritmieănon-major ăşiătulbur riădeăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│conducereăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereă│ăă0.3654│ăă4.47│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă223│ăă5ăă│ăăMăă│F3131│Anginaăinstabil ăcuăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8317│ăă8.03│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă224│ăă5ăă│ăăMăă│F3132│Anginaăinstabil ăf r ăCCăcatastrofaleăsauă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4221│ăă5.49│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă225│ăă5ăă│ăăMăă│F3141│SincopaăşiăcolapsăcuăCCăcatastrofaleăsauăă│ăăăăăăăă│ă     │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7876│ăă5.88│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă226│ăă5ăă│ăăMăă│F3142│Sincopaăşiăcolapsăf r ăCCăcatastrofaleăsau│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2961│ăă3.22│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă227│ăă5ăă│ăăMăă│F3150│Durereătoracic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2646│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă228│ăă5ăă│ăăMăă│F3161│Alteădiagnosticeăaleăsistemuluiăcirculator│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.0414│ă10.63│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă229│ăă5ăă│ăăMăă│F3162│Alteădiagnosticeăaleăsistemuluiăcirculator│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9892│ăă8.16│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă230│ăă5ăă│ăăMăă│F3163│Alteădiagnosticeăaleăsistemuluiăcirculator│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăă│ăă0.523ă│ăă5.70│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă231│ăă6ăă│ăăCăă│G1011│Rezec ieărectal ăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăă│ăă4.694ă│ă18.90│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă232│ăă6ăă│ăăCăă│G1012│Rezec ieărectal ăf r ăCCăcatastrofaleăăăăă│ăă2.6841│ă15.96│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă233│ăă6ăă│ăăCăă│G1021│Proceduriămajoreăpeăintestinulăsub ireăşiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│grosăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.4356│ă16.60│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă234│ăă6ăă│ăăCăă│G1022│Proceduriămajoreăpeăintestinulăsub ireăşiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│grosăf r ăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.1359│ă12.89│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă235│ăă6ăă│ăăCăă│G1031│Proceduriălaănivelulăstomacului,esofagului│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăduodenuluiăcuăstareămalign ăăăăăăă     │ăă5.0909│ă19.51│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă236│ăă6ăă│ăăCăă│G1032│Proceduriălaănivelulăstomacului,esofagului│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăduodenuluiăf r ăstareămalign ăcuăCCăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.8182│ă13.25│ăăăă2.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă237│ăă6ăă│ăăCăă│G1033│Proceduriălaănivelulăstomacului,esofagului│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăduodenuluiăf r ăstareămalign ăf r ăCCăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.3672│ă11.40│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă238│ăă6ăă│ăăCăă│G1041│Aderen eăperitonealeăvârstaă>ă49ăcuăCCăăăă│ăă2.892ă│ă10.92│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă239│ăă6ăă│ăăCăă│G1042│Aderen eăperitonealeăvârstaă>ă49ăsauăcuăCC│ăă1.7579│ăă7.52│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă240│ăă6ăă│ăăCăă│G1043│Aderen eăperitonealeăvârstaăŢ 50ăf r ăCCăă│ăă1.0459│ăă5.84│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă241│ăă6ăă│ăăCăă│G1051│Proceduriăminoreăpeăintestinulăsub ireăşiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│grosăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9532│ăă9.22│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă242│ăă6ăă│ăăCăă│G1052│Proceduriăminoreăpeăintestinulăsub ireăşiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ă    │ăăăăă│grosăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0963│ăă7.06│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă243│ăă6ăă│ăăCăă│G1060│Piloromiotomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0648│ăăăăă-│ăă    -│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă244│ăă6ăă│ăăCăă│G1071│ApendicectomieăcuăCCăcatastrofaleăsauăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăă1.6886│ăă5.81│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă245│ăă6ăă│ăăCăă│G1072│Apendicectomieăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăă                     │ăă0.8443│ăă4.83│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă246│ăă6ăă│ăăCăă│G1081│Proceduriăpentruăhernieăabdominal ăşiăalte│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│herniiăvârstaă>ă59ăsauăcuă(CCăcatastrofale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0018│ăă9.15│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă247│ăă6ăă│ăăCăă│G1082│Proceduriăpentruăhernieăabdominal ăşiăalte│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│herniiăvârstaă1ălaă59ăf r ăCCăcatastrofale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5923│ă 6.91│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă248│ăă6ăă│ăăCăă│G1090│Proceduriăpentruăherniaăinghinal ăşiăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│femural ăvârstaă>ă0ăăăăăăăăăăăăăă         │ăă0.5797│ăă6.33│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă249│ăă6ăă│ăăCăă│G1100│ProceduriăpentruăhernieăvârstaăŢă1ăăăăăăăă│ăă0.5293│ăă6.48│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă250│ăă6ăă│ăăCăă│G1111│Proceduriăanaleăşiălaănivelulăstomeiăcuăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2097│ăă7.34│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă251│ăă6ăă│ăăCăă│G1112│Proceduriăanaleăşiălaănivelulăstomeiăf r ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4221│ăă5.77│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă252│ăă6ăă│ăăCăă│G1121│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiălaăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nivelulăsistemuluiădigestivăcuăCCăăăăăăăăă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.8479│ă11.07│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă253│ăă6ăă│ăăCăă│G1122│Alteăproceduriăînăsalaăde opera iiălaăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nivelulăsistemuluiădigestivăf r ăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8317│ăă9.39│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă254│ăă6ăă│ăăAăă│G2011│Alteăgastroscopiiăpentruăboliădigestiveăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│majoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9577│ăă8.34│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă255│ăă6ăă│ăăAăă│G2012│Alteăgastroscopiiăpentruăboliădigestiveăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│majore,ădeăziăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.1764│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă256│ăă6ăă│ăăAăă│G2020│Colonoscopieăcomplex ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4032│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă257│ăă6ăă│ăăAăă│G2031│AlteăcolonoscopiiăcuăCCăcatastrofaleăsauăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5437│ăă7.18│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă258│ăă6ăă│ăăAăă│G2032│Alteăcolonoscopiiăf r ăCCăcatastrofaleăăăă│ăă0.6364│ăă5.56│ăăăă0.5│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă259│ăă6ăă│ăăAăă│G2033│Alteăcolonoscopii,ădeăziăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2079│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 260│ăă6ăă│ăăAăă│G2041│Alteăgastroscopiiăpentruăboliădigestiveăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│careănuăsuntămajoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7687│ăă6.05│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ă261│ăă6ăă│ăăAăă│G2042│Alteăgastroscopiiăpentruăboliădigestiveăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│careănuăsuntămajore,ădeăziăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.1701│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă262│ăă6ăă│ăăAăă│G2051│Gastroscopieăcomplex ăcuăCCăcatastrofaleăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.8335│ă10.32│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă263│ăă6ăă│ăăAăă│G2052│Gastroscopieăcomplex ăf r ăCCăcatastrofale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.838ă│ăă6.01│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă264│ăă6ăă│ăăAăă│G2053│Gastroscopieăcomplex ,ădeăziăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2394│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă265│ăă6ăă│ăăMăă│G3011│Stareămalign ădigestiv ăcuăCCăcatastrofale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9766│ăă8.71│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă266│ăă6ăă│ăăMăă│G3012│Stareămalign ădigestiv ăf r ăCCăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5041│ăă9.21│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă267│ăă6ăă│ăăMăă│G3021│Hemoragieăgastrointestinal ăvârstaă>ă64ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăcuă(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăăăăăăă│ăă0.4978│ăă7.30│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă268│ăă6ăă│ăăMăă│G3022│Hemoragieăgastrointestinal ăvârstaăŢă65ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăă│ăă0.2583│ăă5.78│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă269│ăă6ăă│ăăMăă│G3030│Ulcerăpepticăcomplicatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9199│ăă8.11│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă270│ăă6ăă│ăăMăă│G3040│Ulcerăpepticănecomplicatăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2205│ăă7.29│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă271│ăă6ăă│ăăMăă│G3050│Boalaăinflamatorieăaăintestinului         │ăă0.5356│ăă8.75│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă272│ăă6ăă│ăăMăă│G3061│Ocluzieăintestinal ăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9703│ăă6.06│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă273│ăă6ăă│ăăMăă│G3062│Ocluzieăintestinal ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4473│ăă4.76│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă274│ăă6ăă│ăăMăă│G3071│Durereăabdominal ăsauăadenitaămezenteric ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4725│ăă3.82│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă275│ăă6ăă│ăăMăă│G3072│Durereăabdominal ăsauăadenitaămezenteric ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2331│ăă4.75│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă276│ăă6ăă│ăăMăă│G3081│Esofagita,ăgastroenteritaăşiădiverseăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tulbur riăaleăsistemuluiădigestivăvârstaăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă9ăaniăcuăCCăcatastrofale/severeăăăăăăăăă│ăă0.8065│ăă8.56│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă277│ăă6ăă│ăăMăă│G3082│Esofagita,ăgastroenteritaăşiădiverseăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tulbur riăaleăsistemuluiădigestivăvârstaăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă9ăaniăf r ăCCăcatastrofale/severeăăăăăăă│ăă0.2709│ăă5.37│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă278│ăă6  │ăăMăă│G3091│GastroenteritaăvârstaăŢă10ăaniăcuăCCăăăăăă│ăă0.7498│ăă4.27│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă279│ăă6ăă│ăăMăă│G3092│GastroenteritaăvârstaăŢă10ăaniăf r ăCCăăăă│ăă0.3402│ăă4.36│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă280│ăă6ăă│ăăMăă│G3100│Esofagitaăşiădiverseătulbur riăaleăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiădigestivăvârstaăŢă10ăaniăă     │ăă0.3717│ăă4.91│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă281│ăă6ăă│ăăMăă│G3111│Alteădiagnosticeăaleăsistemuluiădigestivăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăăăăăăăăăăăă                         │ăă0.7813│ăă6.97│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă282│ăă6ăă│ăăMăă│G3112│Alteădiagnosticeăaleăsistemuluiădigestivăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │f r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2394│ăă6.02│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă283│ăă7ăă│ăăCăă│H1011│Proceduriălaănivelădeăpancreas,ăficatăşiăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│    │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│shuntăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă5.5572│ă18.96│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă284│ăă7ăă│ăăCăă│H1012│Proceduriălaănivelădeăpancreas,ăficatăşiăă│ăăăăăă  │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│shuntăf r ăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.4825│ă13.60│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă285│ăă7ăă│ăăCăă│H1021│Proceduriămajoreăaleătractuluiăbiliarăcuăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│stareămalign ăsauăCCăcatastrofaleăăăăăăăăă│ăăă4.234│ă18.13│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă286│ăă7ăă│ăăCăă│H1022│Proceduri majoreăaleătractuluiăbiliarăf r │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│stareămalign ăcuă(CCămoderateăsauăsevere)ă│ăă2.3753│ă16.55│ăăăă2.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă287│ăă7ăă│ă Căă│H1023│Proceduriămajoreăaleătractuluiăbiliarăf r │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│stareămalign ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.3294│ă16.02│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă288│ăă7ăă│ăăCăă│H1031│ProceduriădeădiagnosticăhepatobiliarăcuăCC│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.432ă│ăă8.54│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă289│ăă7ăă│ăăCăă├H1032│Proceduriădeădiagnosticăhepatobiliarăf r ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0648│ăă6.64│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă290│ăă7ăă│ăăCăă│H1040│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│hepatobiliareăşiăpancreaticeăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.4825│ă13.26│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă291│ăă7ăă│ăăCăă│H1051│Colecistectomieădeschis ăcuăexplorareaăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│închis ăaăCBPăsauăcuăCCăcatastrofaleăăăăăă│ăă3.478ă│ă12.07│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă292│ăă7ăă│ăăCăă│H1052│Colecistectomieădeschis ăf r ăexplorareaăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│închis ăaăCBPăf r ăCCăcatastrofaleăăăăăăăă│ăă1.5563│ă10.55│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă293│ăă7ăă│ăăCăă│H1061│Colecistectomieălaparoscopic ăcuăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│explorareaăînchis ăaăCBPăsauăcuăă         │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.7075│ăă7.17│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă294│ăă7ăă│ăăCăă│H1062│Colecistectomieălaparoscopic ăf r ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│explorareaăînchis ăaăCBPăf r ăCCăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8443│ăă5.45│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă295│ăă7ăă│ăăAăă│H2010│Proceduriăendoscopiceăpentruăvariceăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│esofagieneăsângerândeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9469│ăă9.29│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă296│ăă7ăă│ăăAăă│H2021│Proceduraăterapeutic ăcomplex ăpentruăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│colangiopancreatografieăretrograd ăăăăăăăă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│endoscopic ăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereă│ăă2.0099│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă297│ăă7ăă│ăăAăă│H2022│Proceduraăterapeutic ăcomplex ăpentruăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│colangiopancreatografieăretrograd ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│endoscopic ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.838ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă298│ăă7ăă│ăăAăă│H2031│Alteăproceduriăterapeuticeăpentruăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│colangiopancreatografieăretrograd ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│endoscopic ăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereă│ăă1.8083│ă13.07│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă299│ăă7ăă│ăăAăă│H2032│Alteăproceduriăterapeuticeăpentruăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│colangiopancreatografieăretrograd ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│endoscopic ăcuăCCămoderateăăăăăăăăăăă     │ăă1.0144│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă300│ăă7ăă│ăăAăă│H2033│Alteăproceduriăterapeuticeăpentruăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│colangiopancreatografieăretrograd ăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│endoscopic ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.586ă│ăă6.35│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă301│ăă7ăă│ăăMăă│H3011│Cirozaăşiăhepatitaăalcoolic ăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9406│ăă9.47│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 302│ăă7ăă│ăăMăă│H3012│Cirozaăşiăhepatitaăalcoolic ăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9136│ăă9.04│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă303│ăă7ăă│ăăMăă│H3013│Cirozaăşiăhepatitaăalcoolic ăf r ăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4347│ăă7.49│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă304│ăă7ăă│ăăMăă│H3021│Stareămalign ăaăsistemuluiăhepatobiliarăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăpancreasuluiă(vârstaă>ă69ăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevere)ăsauăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.3987│ăă9.53│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă305│ăă7ăă│ă Măă│H3022│Stareămalign ăaăsistemuluiăhepatobiliarăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăpancreasuluiă(vârstaă>ă69ăf r ăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevere)ăsauăf r ăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăă     │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6301│ă10.61│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă306│ăă7ăă│ăăMăă│H3031│Tulbur riăaleăpancreasului,ăcuăexcep iaăă │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 



│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│st riiămaligneăcuăCCăcatastrofaleăsauăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.4428│ăă9.28│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă307│ăă7ăă│ăăMăă│H3032│Tulbur riăaleăpancreasului,ăcuăexcep iaăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│st riiămaligneăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5797│ăă8.19│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă308│ăă7ăă│ăăMăă│H3041│Tulbur riăaleăficatului,ăcuăexcep iaăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│st riiămaligne,ăcirozei,ăhepatiteiăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│alcooliceăcuăCCăcat/sevăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.4996│ăă8.80│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă309│ăă7ăă│ăăMăă│H3042│Tulbur riăaleăficatului,ăcuăexcep iaăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│st riiămaligne,ăcirozei,ăhepatiteiăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│alcooliceăf r ăCCăcat/sevăăăăăăăă         │ăă0.4095│ăă7.56│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă310│ăă7ăă│ăăMăă│H3051│Tulbur riăaleătractuluiăbiliarăcuăCCăăăăăă│ăă0.8569│ăă7.80│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă311│ăă7ăă│ăăMăă│H3052│Tulbur riăaleătractuluiăbiliarăf r ăCCăăăă│ăă0.3465│ăă5.80│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă312│ăă8ăă│ăăCăă│I1010│Proceduriămajoreăbilateraleăsauămultipleăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│aleăextremit ilorăinferioareăăăăăăăăăăăăă│ăă5.7966│ă29.65│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă313│ăă8ăă│ăăCăă│I1021│Transferădeă esutămicrovascularăsauăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│(gref ădeăpieleăcuăCCăcatastrofaleăsauăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severe),ăcuăexcep iaămâiniiăăăăăăăăăăăăăăă│ăă6.9181│ă17.08│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă314│ăă8ăă│ăăCăă│I1022│Grefeăpeăpieleăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severe,ăcuăexcep iaămâiniiăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.7534│ă11.97│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă315│ăă8ăă│ăăCăă│I1031│Revizieăaăartroplastieiătotaleădeăşoldăcuă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă6.1935│ă24.34│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă316│ăă8ăă│ăăCăă│I1032│ÎnlocuireăşoldăcuăCCăcatastrofaleăsauăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│severeăsauărevizieăaăartroplastieiătotaleă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│deăşoldăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăă│ăă3.3834│ă14.47│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă317│ăă8ăă│ăăCăă│I1033│Înlocuireăşoldăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.7597│ă14.10│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă318│ăă8ăă│ăăCăă│I1040│Înlocuireăşiăreataşareădeăgenunchiăăăăăăăă│ăă2.892ă│ă14.37│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă319│ăă8ăă│ăăCăă│I1050│Alteăproceduriămajoreădeăînlocuireăaăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│articula iilorăşiăreatalareăaăunuiămembruă│ăă2.6652│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă320│ăă8ăă│ăăCăă│I1060│Artrodezaăvertebral ăcuădiformitateăăăăăăă│ăă6.1683│ă19.60│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă321│ăă8ăă│ăăCăă│I1070│Amputa ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.8767│ă23.81│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă322│ăă8ăă│ăăCăă│I1081│Alteăproceduriălaănivelulăşolduluiăşiăalăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│femuruluiăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăă│ăă3.1188│ă14.63│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă323│ăă8ăă│ăăCăă│I1082│Alteăproceduriălaănivelulăşolduluiăşiăalăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│femuruluiăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereă│ăă1.928ă│ă13.85│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă324│ăă8ăă│ăăCăă│I1091│Artrodezaăvertebral ăcuăCCăcatastrofaleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă5.6517│ă13.32│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă325│ăă8ăă│ăăCăă│I1092│Artrodezaăvertebral ăf r ăCCăcatastrofaleă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ă    │ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.0432│ăă6.99│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă326│ăă8ăă│ăăCăă│I1101│Alteăproceduriălaănivelulăspateluiăşiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăă     │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│gâtuluiăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăă│ăă2.6967│ă12.98│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă327│ăă8ăă│ăăCăă│I1102│Alteăproceduriălaănivelulăspateluiăşiăăăă │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│gâtuluiăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăă│ăă1.3546│ăă8.78│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă328│ăă8ăă│ăăCăă│I1110│Proceduriădeăalungire aămembrelorăăăăăăăăă│ăă2.0603│ă12.43│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă329│ăă8ăă│ăăCăă│I1121│Infec ii/inflama iiăaleăoaselorăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│articula iilorăcuădiverseăproceduriăaleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiămuscularăşiă esutuluiăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 



│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│conjunctivăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăă│ăă4.9334│ă16.15│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă330│ăă8ăă│ăăCăă│I1122│Infec ii/inflama iiăaleăoaselorăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│articula iilorăcuădiverseăproceduriăaleăăă│ăăăăăăăă│ă     │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiămuscularăşiă esutuluiăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│conjunctivăcuăCCăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.6274│ă12.95│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă331│ăă8ăă│ăăCăă│I1123│Infec ii/inflama iiăaleăoaselorăşiăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│articula iilorăcuădiverseăproceduriăaleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiămuscularăşiă esutuluiăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│conjunctivăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevere│ăă1.3546│ă10.82│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă332│ăă8ăă│ăăCăă│I1131│Proceduriăaleăhumerusului,ătibiei,ăfibulei│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăglezneiăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăă│ăă2.9298│ă12.20│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă333│ăă8ăă│ăăCăă│I1132│Proceduriăaleăhumerusului,ătibiei,ăfibulei│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăglezneiăvârstaă>ă59ăf r ăCCăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.6004│ă11.29│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă334│ăă8ăă│ăăCăă│I1133│Proceduriăaleăhumerusului,ătibiei,ăfibulei│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăglezneiăvârstaăŢă60ăf r ăCCăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2034│ăă9.43│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă335│ăă8ăă│ăăCăă│I1140│Revizieăaăbontuluiădeăamputa ieăăăăăăăăăăă│ăă1.487ă│ă15.83│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă336│ăă8ăă│ăăCăă│I1150│Chirurgieăcranio-facial ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9343│ă12.13│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă337│ăă8ăă│ăăCăă│I1160│Alteăproceduriălaănivelulăum ruluiăăăăăăăă│ăă0.8695│ăă5.36│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă338│ăă8ăă│ăăCăă│I1170│Chirurgieămaxilo-facial ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.4113│ă11.41│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă339│ăă8ăă│ăăCăă│I1180│Alteăproceduriălaănivelulăgenunchiuluiăăăă│ăă0.5167│ăă4.95│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă340│ăă8ăă│ăăCăă│I1190│Alteăproceduriălaănivelulăcotuluiăşiăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│antebra uluiăăăăă                         │ăă0.9829│ăă6.66│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă341│ăă8ăă│ăăCăă│I1200│Alteăproceduriălaănivelulălabeiăpiciorului│ăă0.7939│ăă7.45│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă342│ăă8ăă│ăăCăă│I1210│Excizieălocal ăşiăîndep rtareăaăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│dispozitivelorăinterneădeăfixareăaăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│    │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şolduluiăşiăfemuruluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8506│ăă7.00│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă343│ăă8ăă│ăăCăă│I1220│Excizieălocal ăşiăîndep rtareăaăăăăăăăăăăă│ăăăăăă  │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│dispozitivelorăinterneădeăfixareăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│exclusivăşoldăşiăfemurăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4221│ăă4.69│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă344│ăă8ăă│ăăCăă│I1230│Artroscopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4536│ăă3.21│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă345│ăă8ăă│ăăCăă│I1240│Proceduri diagnosticăaleăoaselorăşiăaăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│încheieturilorăincluzândăbiopsiaăăăăăăăăăă│ăă1.8146│ăă7.09│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă346│ăă8ăă│ă Căă│I1251│Proceduriălaănivelulă esuturilorămoiăcuăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.1422│ăă9.34│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă347│ăă8ăă│ăăCăă│I1252│Proceduriălaănivelulă esuturilorămoiăf r ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6868│ăă6.82│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă348│ăă8ăă│ăăCăă│I1261│Alteăproceduriălaănivelulă esutuluiăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│conjunctivăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.4699│ăă6.69│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă349│ăă8ăă│ăăCăă│I1262│Alteăproceduriălaănivelulă esutuluiăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│conjunctivăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7435│ăă4.47│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă350│ăă8ăă│ăăCăă│I1270│Reconstruc ieăsauărevizieăaăgenunchiuluiăă│ăă1.0711│ăă4.27│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă351│ăă8ăă│ăăCăă│I1280│Proceduriălaănivelulămâiniiăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5545│ăă5.04│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă352│ăă8ăă│ăăMăă│I3010│Fracturiăaleădiafizeiăfemuraleăăăăăăăăăăăă│ăă1.7579│ă 7.39│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă353│ăă8ăă│ăăMăă│I3020│Fracturiăaleăextremit iiădistaleăfemurale│ăă1.3483│ăă9.64│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ă354│ăă8ăă│ăăMăă│I3030│Entorse,ăluxa iiăşiădisloc riăaleăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şoldului,ăpelvisuluiăşiăcoapseiăăăăăăăăăăă│ăă0.5356│ăă6.99│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă355│ăă8ăă│ăăMăă│I3041│OsteomielitaăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.0162│ă27.00│ăăăă1.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă356│ăă8ăă│ăăMăă│I3042│Osteomielitaăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.712ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă357│ăă8ăă│ăăMăă│I3051│Stareămalign ăaă esutuluiăconjunctiv,ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│incluzândăfracturaăpatologic ăcuăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.3609│ă12.38│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă358│ăă8ăă│ăăMăă│I3052│Stareămalign ăaă esutuluiăconjunctiv,ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│incluzândăfracturaăpatologic ătologic ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăă│ăă0.5671│ăă7.84│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă359│ăă8ăă│ăăMăă│I3061│Tulbur riăinflamatoriiămusculoscheletaleăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCC catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăă│ăă2.2178│ă13.58│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă360│ăă8ăă│ăăMăă│I3062│Tulbur riăinflamatoriiămusculoscheletaleăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăă│ăă0.4221│ă14.41│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă361│ăă8ăă│ăăMăă│I3071│Artritaăseptic ăcuăCCăcatastrofaleăsauăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.3564│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă362│ăă8ăă│ăăMăă│I3072│Artritaăseptic ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7939│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă363│ăă8ăă│ăăMăă│I3081│Tulbur riănechirurgicaleăaleăcoloaneiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.3294│ăă9.36│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă364│ăă8ăă│ăăMăă│I3082│Tulbur riănechirurgicaleăaleăcoloaneiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6049│ăă5.38│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 365│ăă8ăă│ăăMăă│I3083│Tulbur riănechirurgicaleăaleăcoloanei,ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│deăziăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.189ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă366│ăă8ăă│ăăMăă│I3091│Boliăaleăoaselorăşiăatropatiiăspecificeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaă>ă74ăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereă│ăă1.5626│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă367│ăă8ăă│ăăMăă│I3092│Boliăaleăoaselorăşiăatropatiiăspecificeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaă>ă74ăsauăcuă(CCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severe)ăă                                 │ăă0.5923│ă10.33│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă368│ăă8ăă│ăăMăă│I3093│Boliăaleăoaselorăşiăatropatiiăspecificeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ă    │ăăăăă│vârstaăŢă75ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2898│ă10.72│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă369│ăă8ăă│ăăMăă│I3100│Artropatiiănespecificeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5482│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă370│ăă8ăă│ăăMăă│I3111│Alteătulbur riămusculotendinoaseăvârstaăă │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă69ăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8695│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă371│ăă8ăă│ăăMăă│I3112│Alteătulbur riămusculotendinoaseăvârstaăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă69ăsauăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4032│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă372│ăă8ăă│ăăMăă│I3113│Alteătulbur riămusculotendinoaseăvârstaăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│Ţă70ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2646│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă373│ăă8ăă│ăăMăă│I3121│Tulbur riămusculotendinoaseăspecificeăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaă>ă79ăsauăcuă(CCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severe)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2034│ă12.67│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă374│ăă8ăă│ăăMăă│I3122│Tulbur riămusculotendinoaseăspecificeăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaăŢă80ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3339│ăă5.06│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă375│ăă8ăă│ăăMăă│I3131│Îngrijiriăpostproceduraleăaleăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│implanturilor/protezelorăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│musculoscheletaleăvârstaă>ă59ăcuăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.7768│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ă376│ăă8ăă│ăăMăă│I3132│Îngrijiriăpostproceduraleăaleăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│implanturilor/protezelorăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│musculoscheletaleăvârstaă>ă59ăsauăcuăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6427│ăă9.52│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă377│ăă8ăă│ăăMăă│I3133│Îngrijiriăpostproceduraleăaleăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│implanturilor/protezelorămusculoscheletale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaăŢă60ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3465│ăă4.42│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă378│ăă8ăă│ăăMăă│I3141│Leziuniăaleăantebra ului,ăpumnului,ămâinii│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăpicioruluiăvârstaă>ă74ăcuăCCăăăăăăăăăă│ăă1.1026│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă379│ăă8ăă│ăăMăă│I3142│Leziuniăaleăantebra ului,ăpumnului,ămâinii│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăpicioruluiăvârstaă>ă74ăsauăcuăCCăăăăăă│ăă0.4284│ăă3.38│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă380│ăă8ăă│ăăMăă│I3143│Leziuniăaleăantebra ului,ăpumnului,ămâinii│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăpicioruluiăvârstaăŢă75ăf r ăCCăăă     │ăă0.2835│ăă2.38│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă381│ăă8ăă│ăăMăă│I3151│Leziuniăaleăum rului,ăbra ului,ăcotului,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│genunchiului,ăgambeiăsauăgleznei,ăvârstaăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă64ăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.3861│ăă4.95│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă382│ăă8ăă│ăăMăă│I3152│Leziuniăaleăum rului,ăbra ului,ăcotului,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│genunchiului,ăgambeiăsauăglezneiăvârstaăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă64ăsauăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.586ă│ăă4.66│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă383│ăă8ăă│ăăMăă│I3153│Leziuniăaleăum rului,ăbra ului,ăcotului,ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│genunchiului,ăgambeiăsauăgleznei,ăvârstaăă│ăăăăăă  │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│Ţă65ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2961│ăă3.82│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă384│ăă8ăă│ăăMăă│I3161│Alteătulbur riămusculoscheletaleăvârstaăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă69ăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.1467│ăă9.92│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă385│ăă8ăă│ăăMăă│I3162│Alteătulbur riămusculoscheletaleăvârstaăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă69ăsauăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4788│ăă6.95│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă386│ăă8ăă│ă Măă│I3163│Alteătulbur riămusculoscheletaleăvârstaăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│Ţă70ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2583│ăă6.15│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
 
 
 
│ă387│ăă8ăă│ăăMăă│I3171│FracturiăaleăpelvisuluiăcuăCCăcatastrofale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.0477│ă16.25│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă388│ăă8ăă│ăăMăă│I3172│Fracturiăaleăpelvisuluiăf r ăCCăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9262│ă11.12│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă389│ăă8ăă│ăăMăă│I3181│FracturiăaleăcoluluiăfemuralăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2979│ă10.65│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă390│ăă8ăă│ăăMăă│I3182│Fracturiăaleăcoluluiăfemuralăf r ăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4284│ă12.49│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă391│ăă9ăă│ăăCăă│J1010│Transferădeă esutămicrovasularăpentruăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│piele,ă esutăsubcutanatăşiătulbur riăăăăăă│ăăăăăăă │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│aleăsânuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.8137│ăă9.56│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă392│ăă9ăă│ăăCăă│J1021│Proceduriămajoreăpentruăafec iuniămaligneă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│aleăsânuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2097│ă10.64│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă393│ăă9ăă│ăăCăă│J1022│Proceduriămajoreăpentruăafec iuniăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nemaligneăaleăsânuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9829│ăă5.42│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă394│ăă9ăă│ăăCăă│J1031│Proceduriăminoreăpentruăafec iuniămaligneă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│aleăsânuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5482│ăă5.56│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă395│ăă9ăă│ăăCăă│J1032│Proceduriăminoreăpentruăafec iuniăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nemaligneăaleăsânuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.378ă│ăă4.64│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ă396│ăă9ăă│ăăCăă│J1041│Alt ăgref ăaăpieliiăşi/sauăproceduriădeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│debridareăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăă│ăă2.0918│ă11.52│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă397│ăă9ăă│ăăCăă│J1042│Alt ăgref ăaăpieliiăşi/sauăproceduriădeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│debridareăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereă│ăă0.6112│ăă6.94│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă398│ăă9ăă│ăăCăă│J1050│Proceduriăperianaleăşiăpilonidaleăăăăăăăăă│ăă0.4978│ăă5.11│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă399│  9ăă│ăăCăă│J1060│Proceduriăînăsalaădeăopera iiăaleăpielii,ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ esutuluiăsubcutanatăşiăchirurgieăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│plastic ălaănivelulăsânuluiăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4473│ăă8.27│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă400│ăă9ăă│ăăCăă│J1070│Alteăproceduriăaleăpielii,ă esutuluiăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│subcutanatăşiăsânuluiăăăăăăăăăăăăă        │ăă0.2709│ăă6.65│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă401│ăă9ăă│ăăCăă│J1081│Proceduriăaleămembreleăinferioareăcuăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ulcer/celulit ăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăă│ăă4.7444│ă20.04│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă402│ăă9ăă│ăăCăă│J1082│Proceduriăaleămembreleăinferioareăcuăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ulcer/celulit ăf r ăCCăcatastrofaleăcuăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│gref ădeăpiele/lambouădeăreparareăăăăăăăăă│ăă2.6148│ă18.78│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă403│ăă9ăă│ăăCăă│J1083│Proceduriăaleămembreleăinferioareăcuăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ulcer/celulit ăf r ăCCăcatastrofaleăf r ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│gref ădeăpiele/lambouădeăreparareăăăăăăăăă│ăă1.7768│ă11.67│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă404│ăă9ăă│ăăCăă│J1091│Proceduriăaleămembreleăinferioareăf r ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ulcer/celulit ăcuăgref ădeăpieleăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.4194│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă405│ăă9ăă│ăăCăă│J1092│Proceduriăaleămembreleăinferioareăf r ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ulcer/celulit ăf r ăgref ădeăpieleăşiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8947│ăă8.47│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă406│ăă9ăă│ăăCăă│J1100│Reconstruc iiămajoreăaleăsânuluiăăăăăăăăăă│ăă3.5347│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă407│ăă9ăă│ăăMăă│J3011│Ulcera iiăaleăpieliiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.4491│ă15.40│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă408│ăă9ăă│ăăMăă│J3012│Ulcera ieăaleăpielii,ădeăziăăăăăăăăăă     │ăă0.126ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă409│ăă9ăă│ăăMăă│J3021│Tulbur riămaligneăaleăsânuluiă(vârstaăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă69ăcuăCC)ăsauăcuă(CCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severe)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6742│ăă9.21│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă410│ăă9ăă│ăăMăă│J3022│Tulbur riămaligneăaleăsânuluiă(vârstaăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă69ăf r ăCC)ăsauăf r ă(CCăcatastrofaleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2394│ăă6.20│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă411│ăă9ăă│ăăMăă│J3030│Tulbur riănemaligneăaleăsânuluiăăăăăăăăăăă│ăă0.2772│ăă4.37│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă412│ăă9ăă│ăăMăă│J3041│Celulitaăvârstaă>ă59ăcuăCCăcatastrofaleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.342ă│ă11.41│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă413│ăă9ăă│ăăMăă│J3042│Celulitaă(vârstaă>ă59ăf r ăCCăcatastrofale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevere)ăsauăvârstaăŢă60ăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5608│ăă7.01│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă414│ăă9ăă│ăăMăă│J3051│Traum ăaăpielii,ă esutuluiăsubcutanatăşiăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sânuluiăvârstaă>ă69ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5545│ăă7.61│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă415│ăă9ăă│ăăMăă│J3052│Traum ăaăpielii,ă esutuluiăsubcutanatăşiăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sânuluiăvârstaăŢă70ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2709│ăă5.43│ăă  1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă416│ăă9ăă│ăăMăă│J3061│Tulbur riăminoreăaleăpieliiăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5923│ăă4.66│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă417│ăă9ăă│ăăMăă│J3062│Tulbur riăminoreăaleăpielii,ădeăziăăăăăăăă│ăă0.1575│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă418│ăă9ăă│ăăMăă│J3071│Tulbur riămajoreăaleăpieliiăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9199│ăă6.50│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă419│ăă9ăă│ăăMăă│J3072│Tulbur riămajoreăaleăpielii,ădeăziăăăăăăăă│ăă0.0882│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ă420│ă10ăă│ăăCăă│K1010│Proceduriăaleăpicioruluiădiabeticăăăăăăăăă│ăă3.7867│ă19.44│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă421│ă10ăă│ăăCăă│K1020│Proceduriălaănivelădeăhipofiz ăăăăăăăăăăăă│ăă2.7849│ăă8.94│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă422│ă10ăă│ăăCăă│K1030│Proceduriălaănivelulăsuprarenalelorăăăăăăă│ăă2.6085│ă12.43│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă423│ă10ăă│ăăCăă│K1040│Proceduriămajoreăpentruăobezitateăăăăăăăăă│ăă1.5689│ăă5.99│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă424│ă10ăă│ăăCăă│K1050│Proceduriălaănivelulăparatiroidelorăăăăăăă│ăă1.2664│ăă5.68│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă425│ă10ăă│ăăCăă│K1060│Proceduriălaănivelulătiroideiăăăăăăăăăăăăă│ăă1.1152│ăă6.49│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă426│ă10ăă│ăăCăă│K1070│Proceduriăprivindăobezitateaăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.3357│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă427│ă10ăă│ăăCăă│K1080│Proceduriăprivindătiroglosulăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6616│ăă5.38│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă428│ă10ăă│ăăCăă│K1090│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiălaăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nivelăendocrin,ănutri ionalăşiămetabolicăă│ăă2.7849│ă10.16│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă429│ă10ăă│ăăAăă│K2010│Proceduriăendoscopiceăsauăinvestigativeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│pentruătulbur riămetaboliceăf r ăCC,ădeăzi│ăă0.3843│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă430│ă10ăă│ăăMăă│K3011│DiabetăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăă│ăă1.279ă│ăă7.97│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă431│ă10ăă│ăăMăă│K3012│Diabetăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăă│ăă0.5734│ăă7.08│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă432│ă10ăă│ăăMăă│K3020│Perturbareănutri ional ăsever ăăăăăăăăăăăă│ăă2.306ă│ă11.87│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă433│ă10ăă│ăăMăă│K3031│Diverseătulbur riămetaboliceăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5185│ăă8.32│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă434│ă10ăă│ăăMăă│K3032│Diverseătulbur riămetaboliceăvârstaă>ă74ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăcuăCCăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăă0.7246│ăă5.57│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă435│ă10ăă│ăăMăă│K3033│Diverseătulbur riămetaboliceăvârstaăŢă75ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăă│ăă0.3843│ăă4.02│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă436│ă10ăă│ăăMăă│K3040│Eroriăînn scuteădeămetabolismăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4158│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă437│ă10ăă│ăăMăă│K3051│Tulbur riăendocrineăcuăCCăcatastrofaleăsau│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.4239│ăă7.49│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă438│ă10ăă│ăăMăă│K3052│Tulbur riăendocrineăf r ăCCăcatastrofaleăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4851│ăă5.75│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă439│ă11ăă│ăăCăă│L1011│Inser ieăoperatorieăaăcateteruluiăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│peritonealăpentruădializ ăcuăCCăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.0576│ă26.15│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă440│ă11ăă│ăăCăă│L1012│Inser ieăoperatorieăaăcateteruluiăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│peritonealăpentruădializ ăf r ăCCăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.1971│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă441│ă11ăă│ăăCăă│L1021│Proceduriămajoreăaleărinichiului,ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ureterului,ăşiăveziciiăurinareăpentruăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăă     │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tumoriăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăă│ăă4.1332│ă16.65│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă442│ă11ăă│ăăCăă│L1022│Proceduriămajoreăaleărinichiului,ăăăăăăăă │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ureterului,ăşiăveziciiăurinareăpentruăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tumoriăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăă│ăă2.7345│ă12.77│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă443│ă11ăă│ăăCăă│L1031│Proceduriămajoreăaleărinichiului,ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ureterului,ăşiăveziciiăurinareăpentruăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tumoriăbenigneăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăă│ăă3.6229│ă12.80│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă444│ă11ăă│ăăCăă│L1032│Proceduriămajoreăaleărinichiului,ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ureterului,ăşiăveziciiăurinareăpentruăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tumoriăbenigneăcuăCCăsevereăsauămoderateăă│ăă1.8461│ă10.40│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă445│ă11ăă│ăăCăă│L1033│Proceduriămajoreăaleărinichiului,ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ureterului,ăşiăveziciiăurinareăpentruăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 



│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tumoriăbenigneăf r ăCCăăăăăăăăăăă         │ăă1.279ă│ăă9.99│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă446│ă11ăă│ăăCăă│L1041│Prostatectomieătransuretral ăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.2241│ăă9.53│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă447│ă11ăă│ăăCăă│L1042│Prostatectomieătransuretral ăf r ăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8821│ăă9.72│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă448│ă11ăă│ăăCăă│L1051│Proceduriăminoreăaleăveziciiăurinareăcuăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9847│ă10.50│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă449│ă11ăă│ăăCăă│L1052│Proceduriăminoreăaleăveziciiăurinareăf r ă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6364│ăă7.32│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă450│ă11ăă│ăăCăă│L1061│Proceduriătransuretraleăcuăexcep iaăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│prostatectomieiăcuăCCăcatastrofaleăsauăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.279ă│ăă7.10│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă451│ă11ăă│ăăCăă│L1062│Proceduriătransuretraleăcuăexcep iaăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│prostatectomieiăf r ăCCăcatastrofaleăsauăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.523ă│ăă5.49│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă452│ă11ăă│ăăCăă│L1071│ProceduriăaleăuretreiăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8569│ăă7.32│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă453│ă11ăă│ăăCăă│L1072│Proceduriăaleăuretreiăf r ăCCăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5419│ăă5.46│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă454│ă11ăă│ăăCăă│L1081│Alteăproceduriăpentruătulbur riăaleăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│rinichiuluiăşiătractuluiăurinarăcuăCCăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofalăăăăăă                         │ăăă4.946│ă14.53│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă455│ă11ăă│ăăCăă│L1082│Alteăproceduriăpentruătulbur riăaleăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │rinichiuluiăşiătractuluiăurinarăcuăCCăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.1233│ăă7.37│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 456│ă11ăă│ăăCăă│L1083│Alteăproceduriăpentruătulbur riăaleăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│rinichiuluiăşiătractuluiăurinarăf r ăCCăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0459│ăă7.60│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă457│ă11ăă│ăăAăă│L2010│Ureteroscopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6238│ăă5.35│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă458│ă11ăă│ăăAăă│L2020│Cistouretroscopie,ădeăziăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2016│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă459│ă11ăă│ăăAăă│L2030│Litotripsieăextracorporeal ăpentruălitiaza│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│urinar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3969│ăă2.37│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă460│ă11ăă│ă Măă│L3011│Insuficien aărenal ăcuăCCăcatastrofaleăăăă│ăă2.2556│ă11.61│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă461│ă11ăă│ăăMăă│L3012│Insuficien aărenal ăcuăCCăsevereăăăăăăăăăă│ăă1.216ă│ă10.27│ăă  1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă462│ă11ăă│ăăMăă│L3013│Insuficien aărenal ăf r ăCCăcatastrofaleăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăă0.6364│ăă9.14│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă463│ă11ăă│ăăMăă│L3020│Internareăpentruădializ ărenal ăăăăăăăăăăă│ăă0.0945│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă464│ă11ăă│ăăMăă│L3031│Tumoriăaleărinichiuluiăşiătractuluiăurinar│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăă│ăă1.2601│ăă8.66│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă465│ă11ăă│ăăMăă│L3032│Tumoriăaleărinichiuluiăşiătractuluiăurinar│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăă│ăă0.6112│ăă4.69│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă466│ă11ăă│ăăMăă│L3041│Infec iiăaleărinichiuluiăşiătractuluiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│urinarăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.6445│ă 8.90│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă467│ă11ăă│ăăMăă│L3042│Infec iiăaleărinichiuluiăşiătractuluiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│urinarăvârstaă>ă69ăsauăcuăCCăsevereăăăăăăă│ăă0.7435│ă10.40│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă468│ă11ăă│ăăMăă│L3043│Infec iiăaleărinichiuluiăşiătractuluiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│urinarăvârsta Ţă70ăf r ăCCăcatastrofaleăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4284│ăă6.02│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă469│ă11ăă│ăăMăă│L3050│Pietreăşiăobstruc ieăurinar ăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3276│ăă5.18│ăăăă1.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă470│ă11ăă│ăăMăă│L3061│Semneăşiăsimptomeăaleărinichiuluiăşiăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tractuluiăurinarăcuăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9262│ăă7.20│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă471│ă11ăă│ăăMăă│L3062│Semneăşiăsimptomeăaleărinichiuluiăşiăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tractuluiăurinarăf r ăCCăcatastrofaleăsauă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 │ăă0.3339│ăă6.51│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă472│ă11ăă│ăăMăă│L3070│Stricturaăuretral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3528│ăă8.24│ăăăă0.8│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă473│ă11ăă│ăăMăă│L3081│Alteădiagnosticeălaănivelulărinichiuluiăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiătractuluiăurinarăcuăCCăcatastrofaleăăăă│ăă2.0603│ă11.30│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă474│ă11ăă│ăăMăă│L3082│Alteădiagnosticeălaănivelulărinichiuluiăşi│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tractuluiăurinarăcuăCCăsevereăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8947│ăă8.51│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă475│ă11ăă│ăăMăă│L3083│Alteădiagnosticeălaănivelulărinichiuluiăşi│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│tractuluiăurinarăf r ăCCăcatastrofale sauă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3087│ăă6.24│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă476│ă12ăă│ăăCăă│M1010│Proceduriămajoreăpelvineălaăb rbatăăăăăăăă│ăă2.7723│ă15.92│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă477│ă12ăă│ăăCăă│M1021│Prostatectomieătransuretral ăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.6823│ăă9.88│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă478│ă12ăă│ăăCăă│M1022│Prostatectomieătransuretral ăf r ăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│    │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8695│ăă8.19│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă479│ă12ăă│ăăCăă│M1031│ProceduriălaănivelulăpenisuluiăcuăCCăăăăăă│ăă1.0963│ăă5.03│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă480│ă12ăă│ăăCăă│M1032│Proceduriălaănivelulăpenisuluiăf r ăCCăăăă│ăă0.5734│ăă4.85│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă481│ă12ăă│ăăCăă│M1041│ProceduriălaănivelulătesticulelorăcuăCCăăă│ăă1.0711│ăă6.10│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă482│ă12ăă│ăăCăă│M1042│Proceduri laănivelulătesticulelorăf r ăCCă│ăă0.441ă│ăă4.15│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă483│ă12ăă│ăăCăă│M1050│Circumcizieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3213│ăă3.20│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă484│ă12ăă│ăăCăă│M1061│Alteăproceduriăchirurgicaleălaănivelulăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiăreproductivămasculinăpentruăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăă     │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│stareaămalign ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9217│ăă7.37│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă485│ă12ăă│ăăCăă│M1062│Alteăproceduriăchirurgicaleălaănivelulăăă │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiăreproductivămasculinăexceptândă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│celeăpentruăstareaămalign ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6049│ăă9.20│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă486│ă12ăă│ăăAăă│M2010│Cistouretroscopieăf r ăCC,ădeăziăăăăăăăăăă│ăă0.189ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă487│ă12ăă│ăăMăă│M3011│Stareămalign ăaăsistemuluiăreproductivăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│masculinăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăă│ăă1.0081│ăă7.04│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă488│ă12ăă│ăăMăă│M3012│Stareămalign ăaăsistemuluiăreproductivăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│masculinăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăă│ăă0.3465│ăă6.24│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă489│ă12ăă│ăăMăă│M3021│Hipertrofieăprostatic ăbenign ăcuăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0837│ăă8.08│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă490│ă12ăă│ăăMăă│M3022│Hipertrofieăprostatic ăbenign ăf r ăCCăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2835│ăă6.74│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă491│ă12ăă│ăăMăă│M3031│Inflama iiăaleăsistemuluiăreproductivăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│masculinăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7687│ăă4.15│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă492│ă12ăă│ăăMăă│M3032│Inflama iiăaleăsistemuluiăreproductivăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│masculinăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3402│ăă2.88│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă493│ă12ăă│ăăMăă│M3040│Sterilizare,ăb rba iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2646│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă494│ă12ăă│ăăMăă│M3050│Alteădiagnosticeăaleăsistemuluiăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│reproductivămasculinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.252ă│ăă5.12│ăăăă0.5│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă495│ă13ăă│ăăCăă│N1010│Eviscerareăaăpelvisuluiăşiăvulvectomieăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│radical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.3456│ă11.57│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă496│ă13ăă│ăăCăă│N1021│Proceduriăuterineăşiăaleăanexelorăpentruăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│stareămalign ăovarian ăsauăaăanexelorăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.0243│ăă9.52│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă497│ă13ăă│ăăCăă│N1022│Proceduriăuterineăşiăaleăanexelorăpentruăă│ăăăăăăăă│ăăăăă │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│stareămalign ăovarian ăsauăaăanexelorăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.6949│ăă6.54│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă498│ă13ăă│ăăCăă│N1031│Proceduriăuterineăşiăaleăanexelorăpentruăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│stareămalign ănon-ovarian ăsauăaăanexeloră│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăăăăăăăăăăăă                         │ăă2.5833│ăă9.10│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă499│ă13ăă│ăăCăă│N1032│Proceduriăuterineăşiăaleăanexelorăpentruăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │stareămalign ănon-ovarian ăsauăaăanexeloră│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5878│ăă6.73│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 500│ă13ăă│ăăCăă│N1040│Histerectomieăpentruăstareănemalign ăăăăăă│ăă1.1719│ăă8.51│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă501│ă13ăă│ăăCăă│N1051│Ovariectomieăşiăproceduriăcomplexeăăăăăăăă│ăăăăăă  │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nemaligneăaleătrompeiăFallopeăcuăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9784│ăă8.84│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă502│ă13ăă│ăăCăă│N1052│Ovariectomieăşiăproceduriăcomplexeăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nemaligneăaleătrompeiăFallopeăf r ăCCăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9955│ăă6.54│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă503│ă13ăă│ăăCăă│N1060│Proceduriădeăreconstruc ieăaleăsistemuluiă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ă    │ăăăăă│reproductivăfemininăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9514│ăă7.02│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă504│ă13ăă│ăăCăă│N1070│Alteăproceduriălaănivelăuterinăşiăanexeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăă     │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│pentruăstareănemalign ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5104│ăă4.64│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă505│ă13ăă│ăăCăă│N1080│Proceduriăendoscopiceăpentruăsistemulăăăă │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│reproductivăfemininăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4536│ăă3.70│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă506│ă13ăă│ăăCăă│N1090│Coniza ie,ăproceduriălaănivelulăvaginului,│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│coluluiăuterinăşiăvulveiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3087│ăă3.85│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă507│ă13ăă│ăăCăă│N1100│Curetajădiagnosticăşiăhisteroscopieăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│diagnostic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2898│ăă2.35│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă508│ă13ăă│ăăCăă│N1111│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăaleăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiăreproductivăfemininăvârstaăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│>ă64ăcuăstareămalign ăsauăcuăCCăăăăăăăăăăă│ăă2.8668│ă 9.69│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă509│ă13ăă│ăăCăă│N1112│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăaleăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiăreproductivăfemininăvârstaăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│Ţă65ăf r ăneoplasmăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3717│ăă5.55│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă510│ă13ăă│ăăAăă│N2010│Vaginoscopie/Colposcopieădeăzi,ăpentruăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│afec iuniăaleăsistemulăreproductivăfeminin│ăă0.189ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă511│ă13ăă│ăăMăă│N3011│Stareămalign ăaăsistemuluiăreproductivăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│femininăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăă│ăă1.0963│ăă9.03│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă512│ă13ăă│ăăMăă│N3012│Stareămalign ăaăsistemuluiăreproductivăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│femininăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăă│ăă0.5797│ăă7.55│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă513│ă13ăă│ăăMăă│N3020│Infec ii,ăsistemăreproductivăfemininăăăăăă│ăă0.3969│ăă5.75│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă514│ă13ăă│ăăMăă│N3031│Tulbur riămenstrualeăşiăalteătulbur riăale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiăgenitalăfemininăcuăCCăăăăăăăăăă│ăă0.4347│ăă5.77│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă515│ă13ăă│ăăMăă│N3032│Tulbur riămenstrualeăşiăalteătulbur riăale│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sistemuluiăgenitalăfemininăf r ăCCăăăăăăăă│ăă0.1827│ăă5.42│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă516│ă14  │ăăCăă│O1011│Naştereăprinăcezarian ăcuăCCăcatastrofaleă│ăă2.3123│ăă6.45│ăăăă1.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă517│ă14ăă│ăăCăă│O1012│Naştereăprinăcezarian ăcuăCCăsevereăăăăăăă│ăă1.5752│ăă6.36│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă518│ă14ăă│ăăCăă│O1013│Naştereăprinăcezarian ăf r ăCCăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăă     │ăă1.2223│ăă5.40│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă519│ă14ăă│ăăCăă│O1021│Naştereăvaginal ăcuăproceduriăînăsalaădeăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│opera iiăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăăă│ăă1.2412│ăă5.50│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă520│ă14ăă│ăăCăă│O1022│Naştereăvaginal ăcuăproceduriăînăsalaădeăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │opera iiăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereăă│ăă0.9388│ăă5.90│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă521│ă14ăă│ăăCăă│O1030│Sarcinaăectopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8128│ăă5.53│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă522│ă14ăă│ăăCăă│O1040│Postpartumăşiăpostăavortăcuăproceduriăînăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│salaădeăopera iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.586ă│ăă4.51│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă523│ă14ăă│ăăCăă│O1050│Avortăcuăproceduriăînăsalaădeăopera iiăăăă│ăă0.2835│ăă3.15│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă524│ă14ăă│ăăAăă│O2010│Vaginoscopie/Colposcopieădeăzi,ăpentruăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sarcin ,ănaştereăsauăl uzieăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.189ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă525│ă14ăă│ăăMăă│O3011│Naştereăvaginal ăcuăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.027ă│ăă5.67│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă526│ă14ăă│ăăMăă│O3012│Naştereăvaginal ăf r ăCCăcatastrofaleăsauă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7309│ăă6.06│ăă  1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă527│ă14ăă│ăăMăă│O3013│Naştereăvaginal ăsingular ăf r ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│complica iiăf r ăalteăafec iuniăăăăăăăăăă │ăă0.6238│ăă5.45│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă528│ă14ăă│ăăMăă│O3020│Postpartumăşiăpostăavortăcuăproceduriăînăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│salaădeăopera iiăăăăă                     │ăă0.3402│ăă7.84│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă529│ă14ăă│ăăMăă│O3030│Avortăf r ăproceduriăînăsalaădeăopera iiăă│ăă0.2394│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă530│ă14ăă│ăăMăă│O3041│Travaliuăfalsăînainteădeă37ăs pt mâniăsauă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3276│ăă4.33│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă531│ă14ăă│ăăMăă│O3042│Travaliuăfalsădup ă37ăs pt mâniăf r ăCCăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.1449│ă    -│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă532│ă14ăă│ăăMăă│O3051│Internareăprenatal ăşiăpentruăalteăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│problemeăobstetriceăăăăăăăăăăăăăă         │ăă0.3654│ăă5.26│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă533│ă14ăă│ăăMăă│O3052│Internareăprenatal ăşiăpentruăalteăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│problemeăobstetrice,ădeăziăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.0945│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă534│ă15ăă│ăăCăă│P1010│Nou-n scutăexternatăcaădecesăsauătransfer,│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│laăintervalăŢă5ăzileădeăinternare,ăcuăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriăsemnificativeăînăsalaădeăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│opera iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7561│ăă2.00│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă535│ă15ăă│ăăCăă├P1020│Proceduriăcardiotoracice/vasculareăpentruă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nou-n scu iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă15.7327│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă536│ă15ăă│ăăCăă│P1030│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│1000-1499ăgăcuăprocedur ăsemnificativ ăînă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│salaădeăopera iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă12.4375│ă34.58│ăăă18.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă537│ă15ăă│ăăCăă│P1040│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│1500-1999ăgăcuăprocedur ăsemnificativ ăînă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│salaădeăopera iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă9.9109│ă35.56│ăăă12.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă538│ă15ăă│ăăCăă│P1050│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│2000-2499ăgăcuăprocedur ăsemnificativ ăînă│ăăăăăăăă│ăăăăă │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│salaădeăopera iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă6.414ă│ă34.63│ăăă13.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă539│ă15ăă│ăăCăă│P1061│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareă>ă2499ăg│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăprocedur ăsemnificativ ăînăsalaădeăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│opera ii,ăcuăproblemeămultipleămajoreăăăăă│ă10.1629│ă29.84│ăăăă9.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă540│ă15ăă│ăăCăă│P1062│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareă>ă2499ăg│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăprocedur ăsemnificativ ăînăsalaădeăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │opera ii,ăf r ăproblemeămultipleămajoreăăă│ăă3.27ăă│ă16.24│ăăăă7.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă541│ă15ăă│ăăMăă│P3011│Nou-n scutăexternatăcaădecesăsauătransfer,│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│    │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│laăintervalăŢă5ăzileădeăinternare,ăf r ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│procedur ăsemnificativ ăînăsalaădeăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│opera ii,ăcuădiagnosticăneonatalăăăăăăăăăă│ăă0.2709│ăă1.61│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă542│ă15ăă│ăăMăă│P3012│Nou-n scutăsauăsugarăsubponderal,ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│externatăcaădecesăsauătransfer,ălaăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│intervalăŢă5ăzileădeălaăinternare,ăf r ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│procedur ăsemnificativ ăînăsalaădeăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│opera ii, f r ădiagnosticăneonatalăăăăăăăă│ă0.4536ă│ăă1.75│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă543│ă15ăă│ăăMăă│P3020│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăŢă750ăgă│ă22.6886│ă24.35│ăăă15.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă544│ă15ăă│ăăMăă│P3030│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│750-999ăgăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă15.7579│ă34.72│ăă 16.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă545│ă15ăă│ăăMăă│P3040│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│1000-1249ăgăf r ăprocedur ăsemnificativ ă │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă6.0801│ă27.14│ăăă13.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă546│ă15ăă│ăăMăă│P3050│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│1250-1499ăgăf r ăprocedur ăsemnificativ ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.5113│ă33.01│ăăă10.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă547│ă15ăă│ăăMăă│P3061│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│1500-1999ăgăf r ăprocedur ăsemnificativ ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera ii,ăcuăproblemeămultipleă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│majoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.6751│ă20.29│ăăă10.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă548│ă15ăă│ăăMăă│P3062│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│1500-1999ăgăf r ăprocedur ăsemnificativ ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera ii,ăcuăproblemeămajoreăăă│ăă3.1944│ă19.63│ăăăă7.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă549│ă15ăă│ăăMăă│P3063│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│1500-1999 g f r ăprocedur ăsemnificativ ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera ii,ăcuăalteăproblemeăăăăă│ăă2.3312│ă13.80│ăăăă5.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă550│ă15ăă│ăăMăă│P3064│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│1500-1999ăgăf r ăprocedur ăsemnificativ ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera ii,ăf r ăproblemeăăăăăăăă│ăă2.1296│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă551│ă15ăă│ăăMăă│P3071│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│2000-2499ăgăf r ăprocedur ăsemnificativ ăă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera ii,ăcuăproblemeămultipleă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│majoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.5581│ă21.68│ăăăă7.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă552│ă15ăă│ăăMăă│P3072│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│2000-2499ăgăf r ăprocedur ăsemnificativ ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera ii,ăcuăproblemeămajoreăăă│ăă2.0918│ă14.07│ăăăă5.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă553│ă15ăă│ăăMăă│P3073│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│2000-2499ăgăf r ăprocedur ăsemnificativ ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera ii,ăcuăalteăproblemeăăăăă│ăă1.4176│ă10.24│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă554│ă15ăă│ăăMăă│P3074│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│2000-2499ăgăf r ăprocedur ăsemnificativ ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│înăsalaădeăopera ii,ăf r ăproblemeăăă     │ăă0.6301│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă555│ă15ăă│ăăMăă│P3081│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareă>ă2499ăg│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăprocedur ăsemnificativ ăînăsalaădeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│opera ii,ăcuăproblemeămultipleămajoreăăăăă│ăă2.2934│ă16.42│ăăăă6.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă556│ă15ăă│ăăMăă│P3082│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareă>ă2499ăg│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăprocedur ăsemnificativ ăînăsalaădeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│opera ii,ăcuăproblemeămajoreăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.3042│ăă8.68│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ă557│ă15ăă│ăăMăă│P3083│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareă>ă2499ăg│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăprocedur ăsemnificativ ăînăsalaădeăăă│ăăăăăă  │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│opera ii,ăcuăalteăproblemeăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.7309│ăă6.10│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă558│ă15ăă│ăăMăă│P3084│Nou-n scut,ăgreutateălaăinternareă>ă2499ăg│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăprocedur ăsemnificativ ăînăsalaădeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│opera ii,ăf r ăproblemeăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.315ă│ăă4.63│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă559│ă16ăă│ăăCăă│Q1010│Splenectomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.3753│ă12.28│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă560│ă16ăă│ă Căă│Q1021│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăaleăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sângeluiăşiăorganelorăhematopoieticeăcuăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.3582│ăă8.42│ăă  1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă561│ă16ăă│ăăCăă│Q1022│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăaleăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sângeluiăşiăorganelorăhematopoieticeăf r  │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6175│ăă5.99│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă562│ă16ăă│ăăMăă│Q3011│Tulbur riăreticuloendotelialeăşiădeăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│imunitateăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăăă│ăă1.5563│ăă7.91│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă563│ă16ăă│ăăMăă│Q3012│Tulbur riăreticuloendotelialeăşiădeăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│imunitateăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăstareămalign ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.712ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă564│ă16ăă│ăăMăă│Q3013│Tulbur riăreticuloendotelialeăşiădeăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│imunitateăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevereă│ăăăăăăăă│ă     │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăstareămalign ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2331│ăă6.67│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă565│ă16ăă│ăăMăă│Q3021│Tulbur riăaleăglobulelorăroşiiăcu CCăăăăăă│ăă1.3168│ăă8.56│ăăăă1.0│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă566│ă16ăă│ăăMăă│Q3022│Tulbur riăale globulelorăroşiiăcuăCCăsever│ăă0.649ă│ăă7.61│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă567│ă16ăă│ăăMăă│Q3023│Tulbur riăaleăglobulelorăroşiiăf r ăCCăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2268│ăă6.91│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă568│ă16ăă│ăăMăă│Q3030│Anomaliiădeăcoagulareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3969│ă13.76│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă569│ă17ăă│ăăCăă│R1011│Limfomăşiăleucemieăcuăproceduriămajoreăînă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│salaădeăopera ii,ăcuăCCăcatastrofaleăsauăă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă6.3195│ă14.45│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă570│ă17ăă│ăăCăă│R1012│Limfomăşiăleucemieăcuăproceduriămajoreăînă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│salaădeăopera ii,ăf r ăCCăcatastrofaleăsau│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.0162│ăă9.61│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă571│ă17ăă│ăăCăă│R1021│Alteătulbur riăneoplaziceăcuăproceduriăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│majoreăînăsalaădeăopera ii,ăcuăCCăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.396ă│ă13.24│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă572│ă17ăă│ăăCăă│R1022│Alteătulbur riăneoplaziceăcuăproceduriăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│majoreăînăsalaădeăopera ii,ăf r ăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.8398│ăă9.84│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă573│ă17ăă│ăăCăă│R1031│Limfomăşiăleucemieăcuăalteăproceduriăînăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│salaădeăopera iiăcuăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăă                         │ăă4.8767│ăă8.78│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă574│ă17ăă│ăăCăă│R1032│Limfomăşiăleucemieăcuăalteăproceduriăînăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │salaădeăopera iiăf r ăCCăcatastrofaleăsauă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9892│ăă5.71│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 575│ă17ăă│ăăCăă│R1041│Alteătulbur riăneoplaziceăcuăalteăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriăînăsalaădeăopera iiăcuăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5248│ăă9.81│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă576│ă17ăă│ăăCăă│R1042│Alteătulbur riăneoplaziceăcuăalteăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriăînăsalaădeăopera ii f r ăCCăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.712ă│ăă6.14│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ă577│ă17ăă│ăăMăă│R3011│Leucemieăacut ăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăăă│ăă5.387ă│ă23.95│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă578│ă17ăă│ăăMăă│R3012│Leucemieăacut ăcuăCCăsevereăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0648│ăă8.95│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă579│ă17ăă│ăăMăă│R3013│Leucemieăacut ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6112│ăăăăă-│ăă    -│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă580│ă17ăă│ăăMăă│R3021│Limfomăşiăleucemieănon-acut ăcuăCCăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăă3.0936│ă12.64│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă581│ă17ăă│ăăMăă│R3022│Limfomăşiăleucemieănon-acut ăf r ăCCăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăă                     │ăă1.0207│ă10.58│ăăăă1.0│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă582│ă17ăă│ăăMăă│R3023│Limfomăşiăleucemieănon-acut ,ădeăziăăăăăăă│ăă0.1323│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă583│ă17ăă│ăăMăă│R3031│Alteătulbur riăneoplaziceăcuăCCăăăăăăăăăăă│ăă1.1656│ăă9.06│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă584│ă17ăă│ăăMăă│R3032│Alteătulbur riăneoplaziceăf r ăCCăăăăăăăăă│ăă0.4914│ăă4.84│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă585│ă17ăă│ăăMăă│R3040│Chimioterapieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.1512│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă586│ă17ăă│ăăMăă│R3050│Radioterapieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăă0.4095│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă587│ă18ăă│ăăMăă│S3010│HIV,ădeăziăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.189ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă588│ă18ăă│ăăMăă│S3021│BoliăconexeăHIVăcuăCCăcatastrofaleăăăăăăăă│ăă5.4627│ă20.71│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă589│ă18ăă│ăăMăă│S3022│BoliăconexeăHIVăcuăCCăsevereăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.432ă│ă11.33│ăăăă0.8│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă590│ă18ăă│ăăMăă│S3023│BoliăconexeăHIVăf r ăCCăcatastrofaleăsauăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5941│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă591│ă18ăă│ăăCăă│T1011│Proceduriăînăsalaădeăopera iiăpentruăboliă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│infec ioaseăşiăparazitareăcuăCCăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă5.6769│ă15.44│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă592│ă18ăă│ăăCăă│T1012│Proceduriăînăsalaădeăopera iiăpentruăboliă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│infec ioaseăşiăparazitareăcuăCCăsevereăsau│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│moderateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.4888│ăă9.48│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă593│ă18ăă│ăăCăă│T1013│Proceduriăînăsalaădeăopera iiăpentruăboliă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│infec ioaseăşiăparazitareăf r ăCCăăăăăăăăă│ăă1.3231│ăă6.06│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă594│ă18ăă│ăăMăă│T3011│SepticemieăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereăă│ăă1.7327│ă11.16│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă595│ă18ăă│ăăMăă│T3012│Septicemieăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevere│ăă0.8254│ăă8.23│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă596│ă18ăă│ăăMăă│T3021│Infec iiăpostoperatoriiăşiăposttraumaticeă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│vârstaă>ă54ăsauăcuă(CCăcatastrofaleăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severe)ăăăăăăăăăă                         │ăă0.9514│ă15.52│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă597│ă18ăă│ăăMăă│T3022│Infec iiăpostoperatoriiăşiăposttraumaticeă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăă  │vârstaăŢă55ăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5545│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 598│ă18ăă│ăăMăă│T3031│Febraădeăorigineănecunoscut ăcuăCCăăăăăăăă│ăă0.8443│ăă7.67│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă599│ă18ăă│ăăMăă│T3032│Febraădeăorigineănecunoscut ăf r ăCCăăăăăă│ăă0.3969│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă600│ă18ăă│ăăMăă│T3041│Boalaăviral ăvârstaă>ă59ăsauăcuăCCăăăăăăăă│ăă0.5734│ăă6.78│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă601│ă18ăă│ăăMăă│T3042│Boalaăviral ăvârstaăŢă60ăf r ăCCăăăăăăăăăă│ăă0.3087│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă602│ă18ăă│ăăMăă│T3051│Alteăboli infec ioaseăsauăparazitareăcuăCC│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.8146│ăă8.68│ăăăă3.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă603│ă18ăă│ă Măă│T3052│Alteăboliăinfec ioaseăsauăparazitareăf r ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.5608│ăă4.81│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă604│ă19ăă│ăăAăă│U2010│Tratamentăalăs n t iiămentale,ădeăzi,ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 



│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăterapieăelectroconvulsiv ă(ECT)ăăăăăăăă│ăă0.1197│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă605│ă19ăă│ăăMăă│U3010│Tratamentăalăs n t iiămentale,ădeăzi,ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăterapieăelectroconvulsiv ă(ECT)ăăăăăă│ăă0.1134│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă606│ă19ăă│ăăMăă│U3021│Tulbur riăschizofreniceăcuăstatutălegalăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│alăs n t iiămentaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.3942│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă607│ă19ăă│ăăMăă│U3022│Tulbur riăschizofreniceăf r ăstatutălegală│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│alăs n t iiămentaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.3168│ă13.71│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă608│ă19ăă│ăăMăă│U3031│Paranoiaăşiătulburareăpsihic ăacut ăcuăCCă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofale/severăsauăcuăstatutălegalăală│ăăăăăăăă│ă     │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│s n t iiămentaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.928ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă609│ă19ăă│ăăMăă│U3032│Paranoiaăşiătulburareăpsihic ăacut ăf r ăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofale/severăf r ăstatutălegalăal│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│s n t iiămentaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9325│ă11.85│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă610│ă19ăă│ăăMăă│U3041│Tulbur riăafectiveămajoreăvârstaă>ă69ăsauă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuă(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăăăăăăăăăăă│ăă2.2367│ă14.11│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă611│ă19ăă│ăăMăă│U3042│Tulbur riăafectiveămajoreăvârstaăŢă70ăf r │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăcatastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.4996│ăă8.54│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă612│ă19ăă│ăăMăă│U3050│Alteătulbur riăafectiveăşiăsomatoformeăăăă│ăă0.8695│ăă3.88│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă613│ă19ăă│ăăMăă│U3060│Tulbur riădeăanxietateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6553│ăă5.09│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă614│ă19ăă│ăăMăă│U3070│Supralimenta ieăşiătulbur riăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│obsesiv-compulsiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.3204│ăă7.70│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă615│ă19ăă│ăăMăă│U3080│Tulbur riădeăpersonalitateăşiăreac iiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│acuteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8002│ăă5.19│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă616│ă19  │ăăMăă│U3090│Tulbur riămentaleăînăcopil rieăăăăăăăăăăăă│ăă1.6634│ăă6.58│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă617│ă20ăă│ăăMăă│V3011│Intoxica ieăcuăalcoolăşiăsevrajăcuăCCăăăăă│ăă0.5545│ăă5.17│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă618│ă20ăă│ăăMăă│V3012│Intoxica ieăcuăalcoolăşiăsevrajăf r ăCCăăă│ăă0.2457│ăă4.47│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă619│ă20ăă│ăăMăă│V3020│Intoxica iiămedicamentoaseăşiăsevrajăăăăăă│ăă0.7309│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă620│ă20ăă│ăăMăă│V3031│Tulburareăşiădependen ădatorit ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│consumuluiădeăalcoolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6805│ăă8.68│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă621│ă20ăă│ăăMăă│V3032│Tulburareăşiădependen ădatorit ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│consumuluiădeăalcool,ădeăziăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.0882│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 622│ă20ăă│ăăMăă│V3041│Tulburareăşiădependen ădatorit ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă├ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│consumuluiădeăopiaceeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3843│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă623│ă20ăă│ăăMăă│V3042│Tulburareăşiădependen ădatorit ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│consumuluiădeăopiacee,ăpacientăplecatăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│împotrivaăavizuluiămedicalăăă             │ăă0.3591│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă624│ă20ăă│ăăMăă│V3050│Alteătulbur riăşiădependen eădatorit ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│consumuluiădeădroguriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3843│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă625│ă21ăă│ăăCăă│W1010│Proceduriădeăventilareăsauăcraniotomieăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ă    │ăăăăă│pentruătraumatismeămultipleăsemnificativeă│ă15.2538│ă28.32│ăăăă7.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă626│ă21ăă│ăăCăă│W1020│Proceduriălaăşold,ăfemurăşiămembruăpentruă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăă     │ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│traumatismeămultipleăsemnificative,ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│inclusivăimplantăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă5.9478│ă21.37│ăăăă1.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă627│ă21ăă│ăăCăă│W1030│Proceduriăabdominaleăpentruătraumatismeăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│multipleăsemnificativeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă4.5617│ă15.02│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă628│ă21ăă│ăăCăă│W1040│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăpentruă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│traumatismeămultipleăsemnificativeăăăăăăăă│ăă5.0405│ă18.99│ăăăă2.0│ 



├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă629│ă21ăă│ăăMăă│W3010│Traumatismeămultiple,ădecedatăsauăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│transferatălaăalt ăunitateădeăîngrijiriăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│acute,ăLOSăŢă5ăzileăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9766│ăă1.64│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă630│ă21ăă│ăăMăă│W3020│Traumatismeămultipleăf r ăproceduriăăăăăăă│ăăăăăăăă│ă     │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│semnificativeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.0036│ă11.22│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă631│ă21ăă│ăăCăă│X1010│Transferădeă esutămicrovascularăsauăgref ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│deăpieleăpentruăleziuniăaleămâiniiăăăăăăăă│ăă0.838ă│ăă8.55│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă632│ă21ăă│ăăCăă│X1021│Alteăproceduriăpentruăleziuniăaleăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│membruluiăinferiorăvârstaă>ă59ăsauăcuăCCăă│ăă1.8272│ă16.27│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă633│ă21ăă│ăăCăă│X1022│Alteăproceduriăpentruăleziuniăaleăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│membruluiăinferiorăvârstaăŢă60ăf r ăCCăăăă│ăă0.7624│ăă9.78│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă634│ă21ăă│ăăCăă│X1030│Alteăproceduriăpentruăleziuniăaleămâiniiăă│ăă0.5545│ăă5.70│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă635│ă21ăă│ăăCăă│X1041│AlteăproceduriăpentruăalteăleziuniăcuăCCăă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă2.1611│ă11.03│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă636│ă21ăă│ăăCăă│X1042│Alteăproceduriăpentruăalteăleziuniăf r ăCC│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.6553│ăă7.73│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă637│ă21ăă│ăăCăă│X1051│Grefe deăpieleăpentruăleziuniăaleăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│extremit ilorămâiniiăcuătransferădeă esut│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│microvascularăsauăcuă(CCăcatastrofaleăsauă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│severe)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă3.5158│ă23.61│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă638│ă21ăă│ăăCăă│X1052│Grefeădeăpieleăpentruăleziuniăaleăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă │ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│extremit ilorămâiniiăcuătransferădeă esut│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│microvascularăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăă1.5437│ă14.03│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă639│ă21ăă│ăăMăă│X3011│Leziuniăvârstaă>ă64ăcuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.8506│ăă7.49│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă640│ă21ăă│ăăMăă│X3012│Leziuniăvârstaă>ă64ăf r ăCCăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2772│ăă7.30│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă641│ă21ăă│ăăMăă│X3013│LeziuniăvârstaăŢă65ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2268│ăă5.01│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă642│ă21ăă│ăăMăă│X3020│Reac iiăalergiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2457│ăă2.76│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă643│ă21ăă│ăăMăă│X3031│Otr vire/efecteătoxiceăaleămedicamenteloră│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăaleăaltorăsubstan eăvârstaă>ă59ăsauăcuă│ăăăăăă  │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.586ă│ăă4.02│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă644│ă21ăă│ăăMăă│X3032│Otr vire/efecteătoxiceăaleămedicamenteloră│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│şiăaleăaltorăsubstan eăvârstaăŢă60ăf r ăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│CCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2457│ăă2.47│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă645│ă21ăă│ăăMăă│X3041│SecheleăaleătratamentuluiăcuăCCăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9577│ă11.20│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă646│ă21ăă│ăăMăă│X3042│Secheleăaleătratamentuluiăf r ăCCăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofaleăsauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.3906│ăă7.57│ăă  1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă647│ă21ăă│ăăMăă│X3051│Alt ăleziune,ăotr vireăşiădiagnosticăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│privindăefecteleătoxiceăvârstaă>ă59ăsauăă │ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.649ă│ăă6.67│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă648│ă21ăă│ăăMăă│X3052│Alt ăleziune,ăotr vireăşiădiagnosticăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│privindăefecteleătoxiceăvârstaăŢă60ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ăCCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.2268│ăă3.84│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă649│ă22ăă│ăăCăă│Y1010│Arsuriăgrave,ăcuăadâncimeăcomplet ăăăăăăăă│ă28.8695│ă29.16│ăăăă4.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă650│ă22ăă│ăăCăă│Y1021│Alteăarsuriăcuăgref ădeăpieleăvârstaă>ă64ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăcuă(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăsauăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│cuăproceduriăcomplicateăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă5.9163│ă29.81│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 



│ă651│ă22ăă│ăăCăă│Y1022│Alteăarsuriăcuăgref ădeăpieleăvârstaăŢă65ă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│f r ă(CCăcatastrofaleăsauăsevere) f r ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriăcomplicateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.9469│ă23.35│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă652│ă22ăă│ăăCăă│Y1030│Alteăproceduriăînăsalaădeăopera iiăpentruă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│alteăarsuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.1971│ă17.31│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă653│ă22ăă│ăăMăă│Y2011│Alteăarsuriăvârstaă>ă64ăsauăcuăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăsauăcuăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriăcomplicateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5311│ă11.92│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă654│ă22ăă│ăăMăă│Y2012│AlteăarsuriăvârstaăŢă65ăf r ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│(CCăcatastrofaleăsauăsevere)ăf r ăăăăăăăăă│ăă      │ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│proceduriăcomplicateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4347│ăă7.67│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă655│ă22ăă│ăăMăă│Y3010│Arsuri,ăpacien iătransfera iăc treăalteăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│unit iădeăîngrijiriăacuteăŢă5ăzileăăăăăăă│ăăă0.252│ăă1.19│ăăăă0.5│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă656│ă22ăă│ăăMăă│Y3020│Arsuriăgraveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.9325│ă12.99│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă657│ă23ăă│ăăCăă│Z1011│Proceduriăînăsalaădeăopera iiăcuăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă  │ăăăăă│ăăăăă│diagnosticeăstabiliteăprinăcontacteăcuăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│alteăserviciileădeăs n tateăcuăCCăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofale/severăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.0585│ă15.28│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă658│ă23ăă│ăăCăă│Z1012│Proceduriăînăsalaădeăopera iiăcuăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│diagnosticeăstabiliteăprinăcontacteăcuăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│alteăserviciileădeăs n tateăf r ăCCăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│catastrofale/severăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4536│ă11.66│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă659│ă23ăă│ăăAăă│Z2010│Monitorizareădup ătratamentăcompletăcuăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│endoscopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.1701│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă660│ă23ăă│ăăMăă│Z3011│ReabilitareăcuăCCăcatastrofaleăsauăsevereă│ăă2.1989│ăă7.79│ăăăă2.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ 661│ă23ăă│ăăMăă│Z3012│Reabilitareăf r ăCCăcatastrofaleăsauăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.1341│ăă3.79│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă662│ă23ăă│ăăMăă│Z3013│Reabilitare,ădeăziăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.1575│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă663│ă23ăă│ăăMăă│Z3020│Semneăşiăsimptomeăăăăăăăăăăăă             │ăă0.441ă│ăă5.04│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă664│ă23ăă│ăăMăă│Z3030│Monitorizareăf r ăendoscopieăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.189ă│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă665│ă23ăă│ăăMăă│Z3041│AlteăpostăîngrijiriăcuăCCăcatastrofaleăsau│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│severeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă1.5122│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă666│ă23ăă│ăăMăă│Z3042│Alteăpostăîngrijiriăf r ăCCăcatastrofaleăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│sauăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă0.4914│ăăăăă-│ăă    -│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă667│ă23ăă│ăăMăă│Z3051│Al iăfactoriăcareăinfluen eaz ăstareaădeăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│s n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăă0.5923│ă10.43│ăăăă1.0│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă668│ă23ăă│ăăMăă│Z3052│Al iăfactoriăcareăinfluen eaz ăstareaădeăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│s n tate,ădeăziăăăăăă                     │ăă0.1323│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
├────┼─────┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┤ 
│ă669│ă23ăă│ăăMăă│Z3060│Anomaliiăcongenitaleămultiple,ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│nespecificateăsauăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă0.441│ăăăăă-│ăăăăăă-│ 
└────┴─────┴─────┴─────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┘ 
*ST* 
 
    NOT : 
    1. "-"ăsemnific ăunănum răinsuficientădeăcazuriăpentruăcalculareaăindicatorului,ăsau,ădup ăcaz,ăgrupaă

de spitalizare de zi 
    2.ăDMSăaăfostăcalculat ăpeăbazaădatelorăraportateădeăspitaleăînăperioadaă01.01-31.12.2014. 
    3.ă Medianaă durateiă deă spitalizareă înă sec iileă ATIă laă nivelă na ional,ă aă fostă calculat ă luândă înă

considerare toateă cazurileă raportateă şiă validateă înă perioadaă 01.01-31.12.2014ă pentruă oă anumit ă grup ă deă
diagnostice, pentru care s-aă înregistrată minimă ună transferă intraspitalicescă înă sec iaă Anestezieă şiă terapieă
Intensiv ă- ATI. 

    4. M - categorieăMedical ,ăCă- categorie chirurgical ,ăAă- Alte categorii 



    5.ădurateleădeăspitalizareăauăfostăcalculateănumaiăpeăbazaăcazurilorăexternate,ăvalidateăşiăraportateă
dinăsec iileăceăfurnizeaz ăîngrijiriădeătipăacut 

 
    Definireaătermenilorăutiliza iăînăsistemulăDRG 
    Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG):ă oă schem ă deă clasificareă aă pacien iloră

externa iă (înă func ieă deă diagnostic),ă careă asigur ă oă modalitateă deă aă asociaă tipurileă deă pacien iă cuă
cheltuielileăspitaliceştiăefectuate. 

    Categorii majore de diagnostice (CMD):ă oă clasificareă maiă larg ă aă pacien iloră doară peă bazaă
diagnosticelor. 

    Valoareă relativ ă (VR):ă Num ră f r ă unitateă careă exprim ă raportulă dintreă tarifulă unuiă DRGă şiă tarifulă
mediu al tuturor DRG-urilor. 

    Coeficientăatribuităînăfunc ieădeăcantitateaărelativ ădeămunc ,ăconsumabileăşiăresurseleădeăcapitală
necesareăpentruătratamentulăcompletăalăbolnavuluiăcuăafec iunea/afec iunileărespective. 

    Grouper:ă aplica ieă computerizat ă (software)ă careă permiteă alocareaă automat ă aă unuiă pacientă într-un 
anumit DRG (peăbazaădatelorăceăcaracterizeaz ăfiecareăcazăexternat) 

    Cazuri rezolvate (cazuri externate - CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital, indiferent 
deătipulăextern riiă(externat,ăexternatălaăcerere,ătransferăinter-spitalicesc, decedat) 

    Durataă deă spitalizareă (DS):ă num rulă deă zileă deă spitalizareă aleă unuiă cază rezolvat,ă întreă momentulă
intern riiăşiăcelăalăextern riiădinăspital 

 
    Cazuriăponderateă(CP):ăpacien iă"virtuali"ăgenera iăprinăajustareaăcazurilorăexternate,ăînăfunc ieădeă

resursele asociateă cuă fiecareă tipă deă caz.ă Seă potă calculaă pentruă cazurileă externateă şiă pentruă cazurileă
echivalente 

 
    Nr. CP = Уă(VRDRGiăxăCRDRGi) 
 
    Case-mix (Complexitatea cazurilor): Tipurile de pacien iă trata iă într-ună spital,ă înă func ieă deă

diagnosticăşiăgravitate 
    Indiceleă deă caseă mixă (Indiceleă deă complexitateă aă cazurilor):ă Num ră (f r ă unitate)ă careă exprim ă

resurseleănecesareăspitaluluiăînăconcordan ăcuăpacien iiătrata i 
    ICM pentru spitalul A = Total nr. cazuri ponderate (CP)/Total nr. cazuri rezolvate (CR) spital A 
    Costulăpeăcazăponderată(Rataădeăbaz )ă - CCP(RB):ăValoareădeăreferin ,ăceăreflect ăcostulăunuiăcază

ponderat.ăPoateăfiăcalculatălaănivelădeăspital,ăregional,ăna ional. 
    - pentru un spital: 
    CCPs = bugetul aferent cazurilor acute/nr. total cazuri ponderate 
    - laănivelăna ional: 
    CCPNăţăbugeteleăaferenteăcazurilorăacuteălaănivelăna ional/nr.ătotalăcazuriăponderate 
    Tariful pe caz ponderat (TCP) - valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital 
    Tariful pe caz rezolvat (TCR) - valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital 
    TCR = TCP x ICM 
    Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). Poate fi calculat 

laănivelădeăspital,ăregional,ăna ional. 
    TCDRGi = TCP x VRDRGi 
 
    Abrevieri: 
    CMD = Categorii majore de diagnostice 
    DRG = Grupe de diagnostice 
    VRăţăValoareăRelativ  
    DSăţăDurat ădeăspitalizare 
    CR = Cazuri rezolvate (externate) 
    CP = Cazuri ponderate 
    ICM = Indice de case mix (indice de complexitate a cazurilor) 
    CCP = Costul pe caz ponderat 
    RBăţăRataădeăbaz  
    TCP = Tariful pe caz ponderat 
    TC = Tariful pe tip de caz 
 
 
 
    ANEXA 23 C 
 
        TARIFELEăMAXIMALEăPEăZIăDEăSPITALIZARE,ăPEăSEC IE/COMPARTIMENT 
          PENTRUăSPITALELEăDEăCRONICIăŞIăDEăRECUPERARE,ăPRECUMăŞI 
        PENTRUăSEC IILEăŞIăCOMPARTIMENTELEăDEăCRONICI/RECUPERAREăŞI 
       NEONATOLOGIE - PREMATURI DIN ALTE SPITALE INCLUSIV PENTRU 
             SEC IILE/COMPARTIMENTELEăDEăÎNGRIJIRIăPALIATIVE 
 
*T* 
 ┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐ 
 │Nr.│ăăDenumireăsec ie/compartimentăăăăă│Codulăsec iei/ăăă│Tarifămaximalăpeăă│ 
 │crt│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│compartimentuluiă│ziădeăspitalizareă│ 



 │ăăă│ăăăăăăăăăăăă                       │ăăăăăăă*)ăăăăăăăă│ăăăă2015ă(lei)ăăăă│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ăă1│Recuperare,ămedicin ăfizic ăşiăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăă│balneologieăăăăăăăăăăăăăăăăă       │ăăăăăăăăăăăăă1371│ăăăăăăăăăăăă202,11│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ăă2│Recuperare,ămedicin ăfizic ăşiăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăă│balneologieăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă     1372│ăăăăăăăăăăăă108,50│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ăă3│Croniciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă1061│ăăăăăăăăăăăă198,29│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ăă4│Distroficiă- Pediatrieă(Recuperareă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăă│pediatric )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă1272│ăăăăăăăăăăăă141,43│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │  5│Pneumoftiziologieăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă1301│ăăăăăăăăăăăă200,20│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ăă6│Pneumoftiziologieăcopiiăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă1302│ăăăăăăăăăăăă258,01│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ăă7│Pediatrieăcroniciăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă1282│ăăăăăăăăăăăă278,04│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ăă8│Neonatologieă(prematuri)ăăăă       │ăăăăăăăăăăăăă1222│ăăăăăăăăăăăă444,35│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ăă9│Neonatologieă(prematuri)ăaferenteăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăă│uneiămaternit iădeăgradulăIIăăăăăă│ăăăăăăăă   1222.1│ăăăăăăăăăăăă573,00│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă10│Neonatologieă(prematuri)ăaferenteăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăă│uneiămaternit iădeăgradulăIIIăăăăă│ăăăăăăăăăăă1222.2│ăăăăăă      955,60│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă11│Psihiatrieăcroniciăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1333.2│ăăăăăăăăăăăă112,28│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ 12│Psihiatrieăcroniciă(lung ădurat )ăă│ăăăăăăăăăăă1333.1│ăăăăăăăăăăăăă97,32│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă13│Recuperareămedical ă-              │ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăă│cardiovascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă1383│ăăăăăăăăăăăă203,07│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă14│Recuperareămedical ă- ortopedieăşiă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăă│traumatologieăăăăăăăăăăăăăăă       │ăăăăăăăăăăăăă1403│ăăăăăăăăăăăă268,52│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă15│Recuperareămedical ă- respiratorieă│ăăăăăăăăăăăăă1413│ăăăăăăăăăăăă256,58│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă16│Pediatrieă(Recuperareăpediatric )ăă│ăăăăăăăăăăăăă1272│ăăăăăăăăăăăă199,08│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă17│Recuperareăneuropsihomotorieăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă1423│ăăăăăă      206,89│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă18│Recuperareămedical ă- neurologieăăă│ăăăăăăăăăăăăă1393│ăăăăăăăăăăăă217,72│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ 19│Recuperareămedical ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă1393_REC│ăăăăăăăăăăăă211,14│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă20│Geriatrie,ăgerontologieăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă1121│ăăăăăăăăăăăă171,05│ 
 ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
 │ă21│Îngrijiriăpaliativeăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă1061_PAL│ăăăăăăăăăăăă235,62│ 
 └───┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *) conform Ordinuluiăministruluiăs n t iiăşiăfamilieiănr.ă457/2001 privindăreglementareaădenumiriiăşiă

codific riiăstructurilorăorganizatoriceă(sec ii,ăcompartimente,ălaboratoare,ăcabinete)ăaleăunit ilorăsanitareă
dinăRomânia,ăcuăcomplet rile ulterioare 

────────── 
 
    NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2015 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de 

spitalizareă prev zută înă tabel,ă cuă excep iaă sec iiloră deă psihiatrieă croniciă prev zuteă laă poz.ă 11ă şiă 12,ă aă
sec ieiă Distroficiă - Pediatrieă (recuperareă pediatric )ă prev zut ă laă poz.ă 4,ă aă sec ieiă deă recuperareă
neuropsihomotorieă şiă recuperareă medical ă - neurologieă prev zuteă laă poz.ă 17ă şiă 18,ă dină tabelulă deă maiă sus,ă
pentruă careă tarifeleă maximaleă seă potă majoraă cuă pân ă laă 30%,ă respectivă sec iiloră deă pneumoftiziologieă şiă
pneumoftiziologieăcopiiăprev zuteălaăpoz.ă5ăşiă6,ăpentruăcareătarifeleămaximaleăseăpotămajoraăcuăpân ălaă15%. 

    NOTAă2:ăPentruăsec iaăclinic ărecuperareăneuromuscular ă- recuperareămedical ăneurologieădinăstructuraă
Spitaluluiă Clinică deă Urgen ă "Bagdasară Arseni",ă sec iaă clinic ă (IV)ă deă recuperareă medical ă neurologieă dină
cadrulă Institutuluiă Na ională deă Recuperareă Medicin ă Fizic ă şiă Balneologieă şiă sec iaă deă recuperareă
neuropsihomotorie pentru copii de la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. 
N. Robanescu", tariful maximal pe zi de spitalizare este de 400 lei/zi 

 
           TARIFUL MEDIU PE CAZ - MAXIMAL PENTRU SPITALELE 



       DEăACU IăNONăDRG,ăRESPECTIVăPENTRUăSEC IILE/COMPARTIMENTELE 
           DEăACU IăDINăSPITALELEăDEăCRONICIăŞIăDEăRECUPERARE 
 
*T* 
┌───┬─────────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────────────────┐ 
│Nr.│ăăăăGrupaăăăă│ăSec ia/compartimentulă│Codulăsec iei/ă│Tarifămediuăpeăcaz│ 
│crt│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă(acu i)ăăăăă   │compartimentu- │ă- maximală2015ăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăălui*)ăăăăăă│ăăăăă- lei -      │ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│ă1.│Medicaleăăăăă│Boliăinfec ioaseăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1011│ăăăăăăăăăă1.128,12│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│ă2.│Medicaleăăăăă│Boliăinfec ioaseăcopiiă│ăăăăăăăăăăă1012│ăăăăăăăăăăăă937,24│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│ă3.│Medicaleăăăăă│Boliăparazitareăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1033│ăăăăăăăăăă1.729,39│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│ă4.│Medicaleăăăăă│Cardiologieăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1051│ăăăăăăăăăă1.007,13│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│ă5.│Medicaleăăăăă│Cardiologieăcopiiăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1052│ăăăăăăăăăăăă906,13│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│ă6.│Medicaleăăăăă│Dermatovenerologieăăăăă│ăăăăăăăăăăă1071│ăăăăăăăăăă1.069,51│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│ă7.│Medicaleăăăăă│Dermatovenerologieăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1072│ăăăăăăăăăăăă783,21│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│ă8.│Medicaleăăăăă│Diabetăzaharat,ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│nutri ieăşiăboliăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă   │ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│metaboliceăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1081│ăăăăăăăăăă1.030,42│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│ă9.│Medicaleăăăăă│Diabetăzaharat,ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăă    │nutri ieăşiăboliăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│metaboliceăcopiiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1082│ăăăăăăăăăă1.061,61│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│10.│Medicaleăăăăă│Endocrinologie         │ăăăăăăăăăăă1101│ăăăăăăăăăăăă905,37│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│11.│Medicaleăăăăă│Endocrinologieăcopiiăăă│ăăăăăăăăăăă1102│ăăăăăăăăăăăă975,51│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│12.│Medicaleăăăăă│Gastroenterologieăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1111│ăăăăăăăăăă1.110,46│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│13.│Medicaleăăăăă│Hematologieăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1131│ăăăăăăăăăă1.469,04│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│14.│Medicaleăăăăă│Hematologieăcopiiăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1132│ăăăăăăăăăăăă951,16│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│15.│Medicaleăăăăă│Imunologieăclinic ăşiăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│alergologieăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1151│ăăăăăăăăăă1.114,54│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│16.│Medicaleăăăăă│Imunologieăclinic ăşiăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│alergologieăcopiiăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1152│ăăăăăăăăăăăă831,69│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│17.│Medicaleăăăăă│Medicinaăintern ăăăăăăă│ăăăăăă     1171│ăăăăăăăăăăăă915,68│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│18.│Medicaleăăăăă│Nefrologieăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1191│ăăăăăăăăăă1.121,20│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│19.│Medicaleăăăăă│Nefrologieăcopiiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1192│ăăăăăăăăăăăă839,25│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│20.│Medicaleăăăăă│Neonatologieă(nnăşiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăă          │prematuri)ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1202│ăăăăăăăăăăăă887,21│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│21.│Medicaleăăăăă│Neonatologieă(nouăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│n scu i)               │ăăăăăăăăăăă1212│ăăăăăăăăăăăă818,38│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│22.│Medicaleăăăăă│Neurologieăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1231│ăăăăăăăăăă1.260,46│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│23.│Medicaleăăăăă│Neurologieăpediatric ăă│ăăăăăăăăăăă1232│ăăăăăăăăăă1.019,90│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│24.│Medicaleăăăăă│Oncologieămedical ăăăăă│ăăăăăăăăăăă1241│ăăăăăă      998,10│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│25.│Medicaleăăăăă│Oncopediatrieăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1242│ăăăăăăăăăă1.224,12│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│26.│Medicaleăăăăă│Pediatrieăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1252│ăăăăăăăăăăăă873,16│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│27.│Medicaleăăăăă│Pneumologieăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1291│ăăăăăăăăăă1.004,69│ 



├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│28.│Medicaleăăăăă│Pneumologieăcopiiăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1292│ăăăăăăăăăăăă766,09│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│29.│Medicaleăăăăă│Psihiatrieăacu iăăăăăăă│           1311│ăăăăăăăăăă1.342,32│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│30.│Medicaleăăăăă│Psihiatrieăpediatric ăă│ăăăăăăăăăăă1312│ăăăăăăăăăă1.298,15│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│31.│Medicaleăăăăă│Psihiatrieă(Nevroze)ăăă│ăăăăăăăăăăă1321│ăăăăăăăăăă1.359,49│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│32.│Medicaleăăăăă│Psihiatrieă(acu iăşiăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă  │ăăăăăăăăăăăăă│cronici)ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1343│ăăăăăăăăăă1.428,35│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│33.│Medicaleăăăăă│Reumatologieăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă1433│ăăăăăăăăăăăă958,97│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│34.│Chirurgicaleă│Arşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2013│ăăăăăăăăăă3.108,13│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│35.│Chirurgicaleă│Chirurgieăăăăăăăăăăăă  │ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│cardiovascular ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2033│ăăăăăăăăăă4.193,54│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│36.│Chirurgicaleă│Chirurgieăcardiac ăşiăa│ăăăăăăăăăăăăăăă│                  │ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│vaselorămariăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2043│ăăăăăăăăăă3.255,31│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│37.│Chirurgicaleă│Chirurgieăgeneral ăăăăă│ăăăăăăăăăăă2051│ăăăăăăăăăă1.269,90│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│38.│Chirurgicaleă│Chirurgieăşiăortopedieă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│pediatric ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2092│ăăăăăăăăăăăă971,69│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│39.│Chirurgicaleă│Chirurgieăpediatric ăăă│ăăăăăăăăăăă2102│ăăăăăăăăăă1.222,82│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│40.│Chirurgicaleă│Chirurgieăplastic  şiăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│reparatorieăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2113│ăăăăăăăăăă1.369,70│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│41.│Chirurgicaleă│Chirurgieătoracic ăăăăă│ăăăăăăăăăăă2123│ăăăăăăăăăă1.609,44│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│42.│Chirurgicaleă│Chirurgieăvascular ăăăă│ăăăăăăăăăăă2133│ăăăăăăăăăă2.293,84│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│43.│Chirurgicaleă│Ginecologieăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2141│ăăăăăăăăăăăă741,02│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│44.│Chirurgicaleă│Neurochirurgieăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2173│ăăăăăăăăăă2.038,80│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│45.│Chirurgicaleă│Obstetric ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2181│ăăăăăăăăăăăă946,63│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│46.│Chirurgicaleă│Obstetric -ginecologieă│ăăăăăăăăăăă2191│ăăăăăăăăăăăă812,51│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│47.│Chirurgicaleă│Oftalmologieăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2201│ăăăăăăăăăăăă680,09│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│48.│Chirurgicaleă│Oftalmologieăcopiiăăăăă│ăăăăăăăăăăă2202│ăăăăăăăăăăăă738,08│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│49.│Chirurgicaleă│Ortopedieăşiăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă     │ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│traumatologieăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2211│ăăăăăăăăăă1.288,26│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│50.│Chirurgicaleă│Ortopedieăpediatric ăăă│ăăăăăăăăăăă2212│ăăăăăăăăăăăă958,86│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│51.│Chirurgicaleă│Otorinolaringologieăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│(ORL)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2221│ăăăăăăăăăă1.156,22│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│52.│Chirurgicaleă│Otorinolaringologieăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│(ORL)ăcopiiăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2222│ăăăăăăăăăă1.231,83│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│53.│Chirurgicaleă│Urologieăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă2301│ăăăăăăăăăă1.047,77│ 
├───┼─────────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 
│54.│Stomatologieă│Chirurgieăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă        │ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăă│maxilo-facial ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă6013│ăăăăăăăăăă1.014,38│ 
└───┴─────────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘ 
*ST* 
 
────────── 
    *) conform Ordinuluiăministruluiăs n t iiăşiăfamilieiănr.ă457/2001 privindăreglementareaădenumiriiăşiă

codific riiăstructurilorăorganizatoriceă(sec ii,ăcompartimente,ălaboratoare,ăcabinete)ăaleăunit ilorăsanitareă
dinăRomânia,ăcuăcomplet rileăulterioare 

────────── 



 
    NOT :ă Tarifulă contractat pentru anul 2015 nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal 

prev zutăînătabel. 
 
    ANEXA 23 D 
 
                         DECLARA IE 
 
    Subsemnatul(a)ă...........ădomiciliat/ ăînălocalitateaă........,ăstr.ă.......,ănr.ă....,ăbl.ă....,ăsc. 

....,ăet.ă...,ăap.ă...,ă jude ulă..........,ătelefonă.............,ăactulădeăidentitateă....ăseriaă...,ănr.ă

...........,ă CNP/codă unică deă asigurareă ..........ă cunoscândă c ă falsulă înă declara iiă seă pedepseşteă conformă
legii, 

    declarăpeăpropriaăr spundereăc  m ăîncadrezăînăunaădinăcategoriileădeăasigura iăscutiteădeăcoplat ,ă
prev zuteămaiăjos: 

    ( ) copii 0 - 18 ani (conform art. 213^1 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s n t iiă- seăcompleteaz ădeăp rin i/apar in toriălegali) 

    (ă)ătineriăîntreă18ăaniăşiă26ădeăaniă- dac ăsuntăelevi,ăabsolven iădeăliceuă- pân ălaăîncepereaăanuluiă
universitar,ădarănuămaiămultădeă3ăluni,ăuceniciăsauăstuden iă- careănuărealizeaz ăvenituriădinămunc ă(conformă
art. 213^1 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii) 

    (ă)ăbolnaviăcuăafec iuniăincluseăînăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăstabiliteădeăMinisterulăS n t iiă
- pentru serviciile medicale aferente bolii de baz ă respectiveiă afec iuniă careă nuă realizeaz ă venituriă dină
munc ,ăpensieăsauădinăalteăsurseă(conformăart. 213^1 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s n t ii) 

    ( ) pensionari cu venituri numai din pensiiădeăpân ălaă740ălei/lun ă(conformăart. 213^1 lit. c) din 
Legea nr. 95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii) 

    (ă )ă femeiă îns rcinateă şiă l uzeă - cuă venituriă pesteă salariulă deă baz ă minimă brută peă ar ă - pentru 
servicii medicaleă legateă deă evolu iaă sarciniiă (conformă art. 213^1 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind 
reformaăînădomeniulăs n t iiă- pentru toate serviciile medicale) 

    (ă)ăfemeiăîns rcinateăşiăl uzeă- care nu au niciun venit sauăauăvenituriăsubăsalariulădeăbaz ăminimă
brutăpeă ar ă- pentru toate serviciile (conform art. 213^1 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniulăs n t ii) 

    dovedit ăprinădocumentul/documenteleă..............., 
 
    DataăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tura 
    ......................         ....................... 
 
    ANEXA 24 
 
    - model - 
 
                    A.ăFIŞAăDEăSOLICITAREăEXAMENăRMN 
 
*T* 
    UNITATEAăSANITAR ă...................ăăTel.: 
    DEPARTAMENTUL .......................  Fax: 
 
                              ┌────────────────┐ 
    Şefădepartamentăăăăăăăăăăă│ăURGEN :ăDA/NUă│ 
    ........................ăă└────────────────┘ 
 
                        FIŞAăDEăSOLICITAREăEXAMENăRMN 
 
    Organ int /segmentăanatomicădeăexaminată................................. 
    1. Pacient: Nume ............. Prenume ................ telefon .......... 
    2. Cod numeric personal/cod unic de asigurare ............................ 
    3. Greutate ................. Kg 
    4.ăAsiguratăCASAăJUDE EAN ăDA/NUăăă│ăProgramareăexamenăRMN 
    Alteăcaseă......................ăăă│ăData:ă............................... 
                                       │ăOra:ă................................ 
    5. Internat DA/NU -                │ 
    Sec iaă.....ănr.ăFOă............ăăă│ăSubstan ăcontrast:ăDA*)ă......../NU 
    6. S-auăepuizatăcelelalteămetodeăăă│ă*)ăSeăvaăaplicaăsemn turaăşiăparafa 
    deădiagnostic:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ămediculuiădeăspecialitateăradiologie 
                                       │ăşiăimagistic ămedical  
                                       │ăPreciz ri:ă.......................... 
    DA/NUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă..................................... 
    7.ăDg.ătrimitereă...............ăăă│ăObserva iiăspecialeălegateădeăpacient: 
    ................................ăăă│ă1.ăAsistatăcardiorespiratoră....ăDA/NU 
    ................................ăăă│ă2.ăCooperareăprevizibil ăNormal / 
    8.ăDateăcliniceăşiăparacliniceăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  Dificil  
    careăs ăjustificeăexplorareaăăăăăăă│ă3.ăAntecedenteăalergiceă.......ăDA/NU 



    RMN:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă4.ăAstmăbronşică...............ăDA/NU 
                                       │ă5.ăCrizeăepilepticeă...........ăDA/NU 
    ................................ăăă│ă6.ăSuspiciuneădeăsarcin ă......ăDA/NU 
    ................................ăăă│ă7.ăClaustrofobie 
    ................................ăăă│ă8.ăClipuriăchirurgicale,ămateriale 
    ................................ăăă│ămetaliceădeăsutur  
    ................................ăăă│ă9.ăValveăcardiace,ăventriculare 
    ................................ăăă│ă10.ăProtezeăauditive 
    ................................ăăă│ă11.ăDispozitiveăintrauterine 
    9.ăExamenăCT/RMNăanterior:ăDA/NUăăă│ă12. Proteze articulare, materiale de 
                                       │ăosteosintez  
    Dac ăDAăDataă....ăUndeă.........ăăă│ă13.ăMaterialeăstomatologice 
    Trimisădeă(spital,ăclinic )ăăăăăăăă│ă14.ăAlteăproteze 
    ................................   │ă15.ăMeseriiălegateădeăprelucrarea 
    Medicăsolicitant.....ăData:ă....ăăă│ămetaleloră(schije,ăobiecteămetalice) 
    Semn turaăşiăparafaămediculuiăăăăăă│ă16.ăCorpiăstr iniăintraocular 
    solicitantăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă17.ăSchije,ăgloan e,ăobiecteămetalice 
                                       │ 
                                       │ăSemn turaăpacientului 
    Avizăşefăsec ieăsolicitant ăcu 
    asumareaăresponsabilit ii**): 
    (semn turaăşiăparafa) 
*ST* 
────────── 
    **)ănumaiăpentruăasigura iiăinterna iăprinăspitalizareăcontinu ăsauădeăzi 
────────── 
 
    Înă cază deă urgen ,ă rezultatulă verbală vaă fiă disponibilă înă 1ă - 2 ore pentru medicul solicitant, iar 

rezultatul scris în cel mult 12 ore. În celelalte cazuri, rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul 
solicitant în 2 - 3 ore, iar rezultatul scris în cel mult 24 de ore. 

 
*T* 
  ┌──────────────────────────────────────────────┐ 
  │ăPREZEN AăUNUIăPACEMAKERăESTEăOăăăăăăăăăăăăăăă│ 
  │ăCONTRAINDICA IEăABSOLUT ăPENTRUăEXAMINARE!!!ă│ 
  └──────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
                B.ăFIŞAăDEăSOLICITAREăEXAMENăCT 
 
*T* 
    UNITATEAăSANITAR ă......................ăăTel.: 
    DEPARTAMENTUL ..........................  Fax: 
 
                                  ┌────────────────┐ 
    Şefădepartamentăăăăăăăăăăăăăăă│ăURGEN :ăDA/NUă│ 
    ...........................ăăă└────────────────┘ 
 
 
                          FIŞAăDEăSOLICITAREăEXAMENăCT 
 
 
    Organă int /segmentăanatomicădeăexaminată........................... 
    1. Pacient: Nume ........ Prenume ......... telefon ................ 
    2. Cod numeric personal/cod unic de asigurare ...................... 
    3.ăGreutateă...................ăKgă│ăProgramareăexamenăCT 
    4.ăAsiguratăCASAăJUDE EAN ăDA/NUăăă│ 
    Alte case ........................ă│ăData:ă............................... 
                                       │ăOra:ă................................ 
    5. Internat DA/NU -                │ 
    Sec iaă.....ănr.ăFOă.............ăă│ăSubstan ăcontrast:ăDA*)ă........./NU 
                                       │ă*)ăSeăvaăaplicaăsemn turaăşiăparafa 
                                       │ămediculuiădeăspecialitateăradiologie 
                                       │ăşiăimagistic ămedical  
    6. S-auăepuizatăcelelalteămetodeăăă│ 
    deădiagnostic:ăDA/NUăăăăăăăăăăăăăăă│ăPreciz ri:ă.......................... 
    7.ăDg.ătrimitereă.................ă│ă..................................... 
    ..................................ă│ă..................................... 
    8.ăDateăcliniceăşiăparacliniceăcare│ăDiagnosticăCTăstabilită.............. 
    s ăjustificeăexplorareaăCT:ăăăăăăăă│ă..................................... 
    ..................................ă│ă..................................... 



    ..................................ă│ă..................................... 
    ..................................ă│ă..................................... 
    ..................................ă│ă..................................... 
    ..................................ă│ă..................................... 
    9.ăExamenăCTăanterior:ăDA/NUăăăăăăă│ă..................................... 
    10.ăToleran ălaăsubstan aăiodat :ă│ă..................................... 
    DA/NUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă..................................... 
    Trimisădeă(spital,ăclinic )ă......ă│ 
    Medicăsolicitantă......ăData:ă....ă│ 
 
    Semn turaăşiăparafaămedicului 
    solicitant 
 
    Avizăşefăsec ieăsolicitant ăcu 
    asumareaăresponsabilit ii*): 
    (semn turaăşiăparafa) 
*ST* 
────────── 
    *) numai pentruăasigura iiăinterna iăprinăspitalizareăcontinu ăsauădeăzi 
────────── 
 
    Pentruă URGEN Eă rezultatulă verbală vaă fiă disponibilă pentruă mediculă solicitantă înă 1ă - 2 ore, iar 

rezultatul scris în 12 ore; pentru celelalte cazuri rezultatul va fi disponibil în 24 ore. 
 
            C.ăFIŞAăDEăSOLICITAREăEXAMENăSCINTIGRAFIC 
 
*T* 
    UNITATEAăSANITAR ă......................ăăTel.: 
    DEPARTAMENTUL ..........................  Fax: 
 
                               ┌────────────────┐ 
    Şefădepartamentăăăăăăăăăăăă│ăURGEN :ăDA/NUă│ 
    .......................ăăăă└────────────────┘ 
 
                     FIŞAăDEăSOLICITAREăEXAMENăSCINTIGRAFIC 
 
    Tip de examen scintigrafic indicat ....................................... 
    Organ/segment anatomic de examinat ....................................... 
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    Semn turaăşiăparafaămediculuiăcareăaăefectuatăinvestiga ia 
 
    ANEXA 25 
 
           DURATAăDEăSPITALIZAREăPEăSEC II/COMPARTIMENTEăVALABIL  
                    PENTRU TOATE CATEGORIILE DE SPITALE 
 
*T* 
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ 
│ăăăăCodăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăDenumireăsec ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Durataădeăă│ 
│ăăăSec ieăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│spitalizare│ 
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăanul│ 
│ăăăăăăăă   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2015ăăăă│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1011│Boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.48│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1012│Boliăinfec ioaseăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.57│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1023│HIV/SIDAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă     7.08│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1033│Boliăparazitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.34│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1051│Cardiologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.07│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1052│Cardiologieăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.12│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1061│Croniciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă11.17│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăă1061_PAL│Îngrijiriăpaliativeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă19.13│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1071│Dermatovenerologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.74│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1072│Dermatovenerologieăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă7.25│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1081│Diabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetaboliceăăăăăă│ăăăăăăă6.12│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1082│Diabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetaboliceăcopii│ăăăăăăă4.76│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1101│Endocrinologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.49│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1102│Endocrinologieăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă3.80│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1111│Gastroenterologieăăă                             │ăăăăăăă5.44│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1121│Geriatrieăşiăgerontologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă11.99│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1131│Hematologieăclinic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.70│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1132│Hematologieăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.84│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1151│Imunologieăclinic ăşiăalergologieăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.46│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1152│Imunologieăclinic ăşiăalergologieăcopiiăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.25│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1171│Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.71│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1191│Nefrologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.64│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1192│Nefrologieăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.05│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1202│Neonatologieă(nnăşiăprematuri)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.45│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1212│Neonatologieă(nouăn scu i)ăăăăăăăăăă             │ăăăăăăă4.59│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 



│ăăăăăăă1222│Neonatologieă(prematuri)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă14.09│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│     1222.1│Neonatologieă(prematuri)_MaternitateăGrIIăăăăăăăă│ăăăăăă14.86│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăă1222.2│Neonatologieă(prematuri)_MaternitateăGrIIIăăăăăăă│ăăăăăă19.79│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1231│Neurologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă7.60│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1232│Neurologieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăăăăăăă5.50│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1241│Oncologieămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.60│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1242│Oncopediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.90│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1252│Pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.11│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1262│Pediatrieă(pediatrieăşiărecuperareăpediatric )ăăă│ăăăăăăă4.36│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1272│Pediatrieă(recuperareăpediatric )ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă    16.97│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1282│Pediatrieăcroniciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă12.85│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1291│Pneumologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă8.70│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1292│Pneumologieăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.88│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1301│Pneumoftiziologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă31.59│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1302│Pneumoftiziologieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă23.36│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1311│Psihiatrieăacu iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă11.54│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1312│Psihiatrieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.70│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1321│Psihiatrieă(Nevroze)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă11.62│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1333│Psihiatrieăcroniciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă94.61│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăă1333.1│Psihiatrieăcroniciă(lung ădurat )ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă204.05│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăă1333.2│Psihiatrieăcroniciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă51.50│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1343│Psihiatrieă(acu iăşi cronici)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă13.74│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1353│Toxicomanieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă10.84│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1363│Radioterapieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă8.78│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1371│Recuperare,ămedicin ăfizic ăşiăbalneologieăăăăăăă│ăăăăăă11.47│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1372│Recuperare,ămedicin ăfizic ăşiăbalneologieăcopiiă│ăăăăăă20.94│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1383│Recuperareămedical ă- cardiovascular ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă12.00│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1393│Recuperareămedical ăneurologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă13.91│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăă1393_REC│Recuperareămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă13.53│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1403│Recuperareămedical ă- ortopedieăşiătraumatologieă│ăăăăăă11.37│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1413│Recuperareămedical ă- respiratorieăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă11.36│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1423│Recuperareăneuro-psiho-motorie                   │ăăăăăă16.22│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1433│Reumatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă7.00│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│       1453│Terapieăintensiv ăcoronarieniă- UTICăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.19│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1463│Toxicologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă3.56│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1473│Sec iiăsanatorialeăalteleădecâtăbalneareăăăăăăăăă│ăăăăăă23.94│ 



├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăă1473_B│Sec iiăsanatorialeăbalneareăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ăăăăăă21.00│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăă1473_P│Preventoriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă57.00│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2013│Arşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă11.56│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2033│Chirurgieăcardiovascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă9.90│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2043│Chirurgieăcardiac ăşiăaăvaselorămariăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă11.08│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2051│Chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă     6.76│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2063│Chirurgieălaparoscopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.59│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2073│Chirurgieăartroscopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.00│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2083│Chirurgieăoncologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă7.45│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2092│Chirurgieăşiăortopedieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.39│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2102│Chirurgieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.42│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2113│Chirurgieăplastic ăşiăreparatorieăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.74│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2123│Chirurgieătoracic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă8.64│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2133│Chirurgieăvascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă7.25│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2141│Ginecologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă3.94│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2151│Gineco-oncologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.46│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2173│Neurochirurgieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.84│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2181│Obstetric ăăăăăăăăăă                             │ăăăăăăă4.40│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2191│Obstetric -ginecologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.49│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2201│Oftalmologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă3.33│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2202│Oftalmologieăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.63│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2211│Ortopedieăşiătraumatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă6.98│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2212│Ortopedieăpediatric ăăăăăăăă                     │ăăăăăăă5.08│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2221│Otorinolaringologieă(ORL)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.29│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2222│Otorinolaringologieă(ORL)ăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă2.95│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2233│Otorinolaringologieă(ORL)ă- implantăcohlearăăăăăă│ăăăăăăă4.07│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2263│TBCăosteo-articularăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă15.68│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2301│Urologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             │ăăăăăăă5.95│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2302│Urologieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă5.96│ 
├───────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│       6013│Chirurgieămaxilo-facial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4.32│ 
└───────────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    Durataă deă spitalizareă peă sec iiă seă calculeaz ă caă medieă aă durateloră deă spitalizareă individualeă ale 

fiec ruiăcazăexternatădeăpeăsec iaărespectiv ăşiăvalidat,ănum răîntregăcuădou ăzecimale. 
    Durataă individual ă aă cazuluiă seă calculeaz ă caă diferen aă matematic ă întreă dataă extern riiă şiă dataă

intern rii. 
    Durataădeăspitalizareăefectivărealizat ăpeăsec ii/compartimenteăseăcalculeaz ăcaămedieăaăduratelorădeă

spitalizareăindividualeăaleăfiec ruiăcazăexternatăşiăvalidatădeăpeăsec iaărespectiv ,ăînăperioadaăpentruăcareă
faceădecontareaăşiăesteănum răcuă2ăzecimale. 

    NOT : 



    1.ă Pentruă sec iaă clinic ă recuperareă neuromuscular ă - recuperareă medical ă neurologieă dină structuraă
Spitaluluiă Clinică deă Urgen ă "Bagdasară Arseni",ă pentruă sec iaă recuperareă neurologieă adul iă "Întorsuraă
Buz ului"ădinăstructuraăSpitaluluiădeăRecuperareăCardio-Vascular ă"Dr.ăBenedekăGeza",ăjude ulăCovasna,ădurataă
optim ă deă spitalizareă esteă deă 30ă deă zile,ă iară pentruă sec iileă recuperareă neuromotorieă "Guraă Ocni ei"ă dină
structuraă Spitaluluiă Jude eană deă Urgen ă Târgovişte,ă jude ulă Dâmbovi a,ă şiă Spitalulă deă Recuperareă
Neuropsihomotorie "Dezna", jude ulăArad,ădurataăoptim ădeăspitalizareăesteădeă17ăzile. 

    2.ă Pentruă sec iileă recuperareă cardiovascular ă adul iă dină structuraă Spitaluluiă deă Recuperareă Cardio-
Vascular ă"Dr.ăBenedekăGeza",ăjude ulăCovasna,ădurataăoptim ădeăspitalizareăesteădeă16ăzile.ăPentruăsec iaădeă
recuperare,ă medicin ă fizic ă şiă balneologieă copiiă - B ileă 1ă Maiă dină cadrulă Spitaluluiă Clinică deă Recuperareă
Medical ă B ileă Felix,ă inclusivă pentruă compartimentulă recuperareă neuro-psiho-motorie din cadrul acesteia, 
durataăoptim ădeăspitalizareăeste de 21 de zile. 

    3.ăPentruăsec iileădeăgeriatrieăşiăgerontologieădinăstructuraăInstitutuluiăNa ionalădeăGerontologieăşiă
Geriatrieă"AnaăAslan"ădurataăoptim ădeăspitalizareăesteădeă14ăzile. 

 
    ANEXA 26 
 
    - model - 
 
                             CONTRACT 
           deăfurnizareădeăserviciiămedicaleăspitaliceşti 
 
    I.ăP r ileăcontractante 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateă...........,ăcuăsediulăînămunicipiul/oraşulă.........,ăstr.ă......ănr.ă

....,ăjude ul/sectorulă.......,ătelefonă......,ăfaxă......., reprezentat ăprinăpreşedinteă- director general 

..........., 
    Şi 
    Unitateaă sanitar ă cuă paturiă ..........,ă cuă sediulă înă ............,ă str.ă ........ă nr.ă ...,ă telefon:ă

fix/mobil ........, fax ........ e-mailă.......,ăreprezentat ăprină.................., 
 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectulă prezentuluiă contractă îlă constituieă furnizareaă serviciiloră medicaleă înă asisten aă medical ă

spitaliceasc ăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăconformăHot râriiăGuvernuluiănr.ă400/2014 
pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă
acord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015, 
cu modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    III.ăServiciiămedicaleăspitaliceşti 
    ART. 2 
    (1)ăServiciileămedicaleăspitaliceştiăseăacord ăasigura ilorăpeăbazaăbiletuluiădeăinternareăeliberatădeă

medicul de familie, medicul de specialitate dină unit ileă sanitareă ambulatorii,ă indiferentă deă formaă deă
organizare,ămediciiădinăunit ileădeăasisten ămedico-social ,ămediciiădinăcentreleădeădializ ăprivateăaflateă
înărela ieăcontractual ăcuăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate/casaădeăasigur riădeăs n tate,ădup ăcaz,ădeă
mediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînădispensareăTBC,ălaboratoareădeăs n tateămintal ,ărespectivăcentreă
deăs n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieă
contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă careă seă afl ă înă structuraă spitaleloră caă unit iă f r ă
personalitateăjuridic ,ăprecumăşiădeămediciiădeămedicinaămuncii. 

    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă conven iiă cuă unit ileă medico-sociale, cu spitalele pentru 
dispensareă TBC,ă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă respectivă centreă deă s n tateă mintal ă şiă sta ionară deă ziă
psihiatrie,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeă
s n tate,ăcareăseăafl ăînăstructuraăspitalelorăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăprecumăşiăcuăcabineteleă
deămedicinaămunciiăorganizateăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăînăvedereaărecunoaşteriiăbiletelorădeă
internareăeliberateădeăc treămediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăacesteăunit i. 

    Beneficiaz ă deă internareă f r ă biletă deă internareă situa iileă prev zuteă înă anexaă 1ă laă Capitolulă I,ă
literaă Că pct.ă 1ă şiă laă capitolulă IIă literaă Fă pct.ă 12ă dină HG nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare: 

    (2)ăServiciileămedicaleăspitaliceştiăsuntăpreventive,ăcurative,ădeărecuperareăşiăpaliativeăşiăcuprind: 
    a)ăconsulta ii; 
    b)ăinvestiga ii; 
    c) stabilirea diagnosticului; 
    d)ătratamenteămedicaleăşi/sauăchirurgicale; 
    e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, 
    f)ăcazareăşiămas ,ădup ăcaz. 
 
    IV. Durata contractului 
    ART. 3 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăluiăpân ălaădataădeă31ădecembrieă2015. 
    ART. 4 



    Durata prezentuluiăcontractăseăpoateăprelungiăprinăacordulăp r ilorăpeătoat ădurataădeăaplicabilitateă
a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    ART. 5 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă autoriza iă şiă evalua iă şiă s ă fac ă

publiceăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebă
şiălaăsediul caseiădeăasigur riădeăs n tate,ălistaănominal ăaăacestora,ăcuprinzândădenumireaăşiăvaloareaădeă
contractăaăfiec ruiaăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ălist ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute,ăînătermenă
deămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora, conform legii; 

    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicale,ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă peă bazaă
facturiiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînă
formatul solicitat de Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă
contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validateă conformă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă pentruă aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînălimitaăvaloriiădeă
contract;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă raportareaă înă vedereaă decont riiă seă faceă
numai în format electronic; 

    c)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăaăserviciiloră
medicaleă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualele 
modific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebă
aăcaselorădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiă medicaleăcuăprivireălaădocumenteleă
comunitareăînăvigoare,ăprecumăşiădespreăacordurile,ăîn elegerile,ăconven iileăsauăprotocoaleleăinterna ionaleă
cuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate. 

    d)ă s ă informezeă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileă
deă acordareă aă serviciiloră medicaleă şiă cuă privireă laă oriceă inten ieă deă schimbareă înă modulă deă acordare a 
acestora,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail la adresele 
comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmiteăînătermenădeămaximumăoă
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c tre Casa 
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
la data primirii raportului de controlădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    f)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândăcontravaloareaă
acestoră servicii,ă precumă şiă contravaloareaă unoră serviciiă medicale,ă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ,ămaterialeăsanitare,ădispozitiveămedicaleăşiăîngrijiriălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuă
acordateădeăal iăfurnizoriăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăbiletelor 
deătrimitere/recomand rilorămedicaleăşi/sauăprescrip iilorămedicaleăeliberateădeăc treăaceştia,ăînăsitua iaăînă
careănuăauăfostăîndepliniteăcondi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiă
biletelor de trimitere, prescrip iiloră medicaleă şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă
conform prevederilor legale în vigoare; 

    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    h)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivarea,ă cuă privireă laă erorileă deă raportareă şiă
refuzulădecont riiăanumitorăservicii;ăs ăcomuniceăînăformatăelectronicăfurnizorilorăcuăocaziaăregulariz riloră
trimestrialeămotivareaăsumelorădecontateă;ăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunoră
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza. 

    i)ă s ă deconteze,ă înă primeleă 10ă zileă aleă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă faceă plata,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,ăcuăîncadrareaăînăsumeleăcontractate.ăPentruăfiecareălun ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotă
efectuaăpân ălaădataădeă 20ădecontareaăluniiăcurenteăpentruăperioadaă1ă - 15 a lunii, în baza indicatorilor 
specificiărealiza iăşiăînălimitaăsumelorăcontractate,ăpeăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăînso itoareădepuseă
pân ă laă dataă prev zut ă înă contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceşti;ă trimestrială seă facă
regulariz ri,ăînăcondi iileăprev zuteăînăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ă
a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    j)ăs ă in ăeviden aăextern rilorăpeăasigurat,ăînăfunc ieădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăesteă
luatăînăeviden ăacesta; 

    k)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă spitaliceşti;ă înă cazulă serviciiloră medicaleă
spitaliceştiăacordateăînăbazaăbiletelorădeăinternare,ăacesteaăseădeconteaz ădac ăbileteleădeăinternareăsuntă
celeăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate; 

    l)ă s ă monitorizezeă activitateaă desf şurat ă deă spitaleă înă bazaă contractuluiă încheiat,ă astfelă încâtă
decontareaăcazurilorăexternateăşiăraportateăs ăseăîncadrezeăînăsumeleăcontractate,ăînăfunc ieădeărealizareaă
indicatoriloră negocia iă conformă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă



Asigur riădeăS n tateănr.ă............./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologice de aplicare în anul 2015 a 
H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    m)ăs ăverificeăprinăac iuniădeăcontrolărespectareaăcriteriilorădeăinternareăpentruăcazurileăinternateă
în regim de spitalizare continu ,ăprecumăşiărespectareaăprotocoalelorădeăpractic ămedical ; 

    n)ăs ămonitorizezeăintern rileădeăurgen ,ăînăfunc ieădeătipulădeăinternare,ăaşaăcumăesteădefinităprină
Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
1.782/576/2006ăprivindăînregistrareaăşiăraportareaăstatistic ăaăpacien ilorăcareăprimescăserviciiămedicaleăînă
regimă deă spitalizareă continu ă şiă spitalizareă deă zi,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă cuă
eviden iereaă cazuriloră careă auă fostă înregistrateă laă nivelulă structuriloră deă primiriă urgen eă dină cadrulă
spitalului; 

    o)ăs ămonitorizezeălunar/trimestrialăintern rileăprinăspitalizareăcontinu ăşiăprinăspitalizareădeăziă
înăvedereaăreduceriiăintern rilorănejustificate,ăconformăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă
aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    p)ă s ă verificeă respectareaă deă c treă furnizoriă aă metodologieiă propriiă deă rambursareă aă cheltuieliloră
suportateădeăasigura iăpeăperioadaăintern rii,ăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiădeăzi. 

    ART. 6 
    Furnizorul de servicii medicaleăspitaliceştiăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ăînăconformitateăcuăprevederileă

legale în vigoare; 
    b)ă s ă informezeă asigura iiă cuă privireă laă obliga iileă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă şiă aleă

asiguratului referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiăpersoaneă

beneficiareăaleăpachetuluiăminimal,ăprecumăşiăintimitateaăşiădemnitateaăacestora;ăs ăasigureăsecuritatea în 
procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 

    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă activitateaă
realizat ă conformă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă medicale;ă facturaă esteă înso it ă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ileă realizateă înă modă distinct,ă conformă prevederiloră H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedintelui Casei 
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşi în 
formatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauă
semn tur ăelectronic ăextins ăfacturaăşiădocumenteleăjustificativeăseătransmitănumaiăînăformatăelectronic; 

    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă desf şur riiă
activit iiăînăasisten aămedical ,ăpotrivităformularelorădeăraportareăstabiliteăconformăreglement rilorălegaleă
înă vigoare;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă raportareaă se face numai în format 
electronic; 

    f)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatformaă
informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemul informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001 privindă semn turaă electronic ,ă
republicat .ăServiciile medicale înregistrate off-line,ăseătransmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînălunaă
pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleă
men ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederileăsuntă
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluni de la data 
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă
înlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaă
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în vederea 
acord riiăserviciilorămedicale. 

    g)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ă
respectiv pe cele privindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuăregimăspecialăşiăpeăceleătipizate; 

    h)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    i)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate, în baza unui 

formularăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă45ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă
aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprogramăasumatăprină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    j)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
laăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataă
produceriiămodific riiăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 

    k)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tate; 

    l)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă
f r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateăşiăs ăîlăelibereze,ăcaăoăconsecin ăaă
actuluiămedicalăpropriu,ănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulăcontractuluiăcuăcasaădeăasigur riă
deăs n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteăformular cu regim special 
unică peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă pân ă laă dataă
implement riiă prescrip ieiă electroniceă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă
psihotrope,ă s ă furnizezeă tratamentul,ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă înă vigoare,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



comuneăinterna ionaleăaprobateăprinăhot râreăaăGuvernului,ăinformândăînăprealabilăasiguratul despre tipurile 
şiăefecteleăterapeuticeăaleămedicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 

    m)ăs ăasigureăacordareaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăurgen ămedico-chirurgical ,ăoriădeăcâteăoriăseă
solicit ăînătimpulăprogramuluiădeălucru,ăînălimitaăcompeten eiăşiăaădot rilorăexistente; 

    n)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura iloră f r ă nicioă discriminare,ă folosindă formeleă
cele mai eficiente de tratament; 

    o)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    p)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilăprogramulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă

afl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ă
web; 

    q)ă s ă asigureă eliberareaă acteloră medicale,ă înă condi iileă stabiliteă înă H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........../ă2015ăpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    r)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 
    s)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontareaătratamentuluiăînăcazulăunoră

afec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 
    ş)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă acestaă vaă fiă pusă înă

func iune; 
    t)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă 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/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăasisten  
medical ăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleă
interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ii,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale; 

    )ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    u)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpacheteleădeăserviciiămedicale; 
    v)ă s ă încasezeă sumeleă reprezentândă coplataă pentruă serviciileă medicaleă spitaliceştiă deă careă au 

beneficiată asigura ii,ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă înă vigoare;ă s ă încasezeă deă laă asigura iă
contravaloarea serviciilor hoteliere cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la 
cerereaă acestoraă aă c reiă cuantumă esteă prev zută înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare; 

    w)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă- 
biletă deă trimitereă c treă unit ileă sanitareă deă recuperare/reabilitareă cuă paturiă sauă înă ambulatoriuă şiă
prescrip iaă medical ă electronic ă înă ziuaă extern riiă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentulăambulatoriu,ăcuătoateădateleăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăconformăprevederilorălegaleăînă
vigoare.ăÎnăcazulănerespect riiăacesteiăobliga ii,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateărecupereaz ădeălaăfurnizoriă
contravaloareaăserviciilorămedicaleărecomandate/medicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescrise,ăceă
auăfostăefectuate/eliberateădeăal iăfurnizoriăînăbazaăacestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur ri de 
s n tateădinăFond; 

    x)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă modalit ileă deă
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 

    y)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractului dovada de evaluare a furnizorului, 
dovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor. 

    z)ăs ăcompletezeădosarulăelectronicădeăs n tateăalăpacientului,ădeălaădataăimplement 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 iaă caă acestaă s ă con in ă
explicită toateă elementeleă prev zuteă înă scrisoareaă medical ,ă transmiseă directă sauă prină intermediulă
asiguratului,ăcuăprivireălaădiagnosticulăstabilit,ăcontroalele,ăinvestiga iile,ătratamenteleăefectuateăşiăcuă
privire la alte informa iiăreferitoareălaăstareaădeăs n tateăaăasiguratului;ăscrisoareaămedical ăsauăbiletulă
deăieşireădinăspitalăsuntădocumenteătipizateăcareăseăîntocmescălaădataăextern rii,ăîntr-un singur exemplar 
care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori 
prină intermediulă asiguratului;ă s ă finalizezeă actulă medicală efectuat,ă inclusivă prină eliberareaă înă ziuaă
extern riiăaăprescrip ieiămedicaleăpentruămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăşi,ădup ăcaz,ăpentru 
unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru 
incapacitateătemporar ădeămunc ,ăînăsitua iaăînăcareăconcluziileăexamenuluiămedicalăimpunăacestălucru; 

    ab)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea 
serviciilorămedicale,ădup ăcaz;ăÎnăacestăsens,ăodat ăcuăraportareaăultimeiăluniăaăfiec ruiătrimestru,ăseădepună
laă casaă deă asigur riă deă s n tateă peă fiecareă sec ieă num rulă cazuriloră programate aferente trimestrului 
respectiv,ădup ăcumăurmeaz :ănum răcazuriăprogramateăaflateălaăînceputulătrimestrului,ănum răcazuriăprogramateă
intrateă înă cursulă trimestrului,ă num ră cazuriă programateă ieşiteă înă cursulă trimestruluiă şiă num ră cazuriă
programate aflate la sfârşitulătrimestrului. 

    ac)ă s ă transmit ă institu iiloră abilitateă dateleă cliniceă laă nivelă deă pacient,ă codificateă conformă
reglement rilorăînăvigoare; 



    ad)ăs ăverificeăbileteleădeăinternareăînăceeaăceăpriveşteădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuie 
s ăleăcuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare; 

    ae)ăs ăraportezeălunarăcaseiădeăasigur riădeăs n tateănum rulăcazurilorăprezentateălaăstructurileădeă
primiriă urgen e,ă cuă eviden iereaă num ruluiă cazuriloră internate,ă înă condi iileă stabiliteă prină Ordinul 
ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă .........../ă 2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

    af)ăs ăraportezeăcorectăşiăcompletăconsumulădeămedicamenteăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăşiă
s ăpubliceăpeăsite-ulăpropriuăsumaătotal ăaferent ăacestuiăconsumăsuportat ădinăbugetulăFonduluiăna ionalăunică
deă asigur riă socialeă deă s n tateă şiă ală Ministeruluiă S n t ii;ă spitalulă careă nuă areă pagin ă webă proprieă
informeaz ădespreăacestălucruăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ,ăcareăvaă
posta pe site-ulăpropriuăsumaătotal ăaferent ăacestuiăconsum; 

    ag)ăs ămonitorizezeăgradulădeăsatisfac ieăalăasigura ilorăprinărealizareaădeăsondajeădeăopinieăînăceeaă
ceăpriveşteăcalitateaăserviciilorămedicaleăfurnizateăasigura ilorăconformăunuiăchestionarăstandard,ăprev zută
înăanexaănr.ă48ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr. ........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    ah) s ă respecteă peă perioadaă derul riiă contractuluiă protocoaleleă deă practic ă medical ă elaborateă şiă
aprobate conform prevederilor legale; 

    ai)ăs ăafişezeălunarăpeăpaginaăwebăcreat ăînăacestăscopădeăMinisterulăS n t ii,ăpân ălaădataădeă20ăaă
lunii curente pentruă lunaă anterioar ,ă cuă avizulă ordonatoruluiă principală deă credite,ă conformă macheteloră
aprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăministruluiăfinan elorăpublice,ăsitua iaăprivindăexecu iaă
bugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăspitaluluiăpublicăşiăsitua iaăarieratelorăînregistrate; 

    aj)ă s ă deconteze,ă laă termeneleă prev zuteă înă contracteleă încheiateă cuă ter ii,ă contravaloareaă
medicamentelor pentru nevoi speciale; 

    ak)ă s ă asigureă transportulă interspitalicescă pentruă pacien iiă interna iă sauă transfera i, care nu se 
afl ăînăstareăcritic ,ăcuăautospecialeleăpentruătransportulăpacien ilorădinăparculăautoăpropriu;ădac ăunitateaă
spitaliceasc ă nuă areă înă dotareă astfelă deă autospecialeă sauă dac ă esteă dep şit ă capacitateaă deă transportă aă
acestora, se poate asigura transportulă acestoră pacien iă peă bazaă unuiă contractă încheiată cuă unit iă
specializate,ăautorizateăşiăevaluate;ăpentruăspitaleleăpublice,ăîncheiereaăacestorăcontracteăseăvaărealizaăcuă
respectareaăprevederilorălegaleăreferitoareălaăachizi iileăpublice; 

    al) s ăasigureătransportulăinterspitalicescăpentruăpacien iiăinterna iăsauătransfera iăcareăreprezint ă
urgen eăsauăseăafl ăînăstareăcritic ănumaiăcuăautospecialeăsauămijloaceădeătransportăaerianăaleăsistemuluiă
publicădeăurgen ăprespitaliceasc . 

    am)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă
acestădocument/ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ă
cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăartă212ăalin.ă(1)ădinăLegea nr. 95/2006 
pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizeze înă vedereaă acord riiă serviciiloră
medicale;ăserviciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ,ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateăanterioră
nuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    an)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical  electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă prescrip iaă
medical ăelectronic ăoff-lineăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,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 privind 
semn turaăelectronic .ăÎnăsitua iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ,ăprescrip iaă
medical ă seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şiă semnat ă deă mediculă prescriptoră înă condi iileă
prev zuteăînăanexaănr.ă36ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateă nr.ă ........./2015ă pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    ao)ăs ăintroduc ăînăsistemulăinformaticătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăprescriseăoff-lineăşiă
prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră
stupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăprescrierii. 

    ap)ă s ă asigureă utilizareaă formulareloră cuă regimă specială uniceă peă ar ă - biletă deă trimitereă c treă
unit ileă sanitareă deă recuperareă reabilitareă cuă paturiă înă vedereaă intern riiă sauă înă ambulatoriu,ă conformă
prevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiăs ăle elibereze ca 
oăconsecin ăaăactuluiămedicalăpropriuăşiănumaiăpentruăserviciileămedicaleăcareăfacăobiectulăcontractuluiăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tate; 

    aq)ă s ă respecteă metodologiaă aprobat ă prină deciziaă manageruluiă spitaluluiă privindă rambursareaă
cheltuielilorăsuportateădeăasigura iăpeăperioadaăintern rii,ăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăşiădeăzi. 

    ar)ăs ăeliberezeăpentruăasigura iiăinterna iăcuăboliăcroniceăconfirmateăcareăsuntăînătratamentăpentruă
boala/bolile cronice cu medicamente, altele decât medicamentele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o 
depuneăspitalulălaăcontractare,ăcuămedicamenteăşiămaterialeleăsanitareădinăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăşiă
cuămedicamenteleăaferenteăbolilorăpentruăcareăesteănecesar ăaprobareaăcomisiilorădeălaănivelulăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate/caselorădeăasigur riădeăs n tate,ădocumentulăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaă
nr.ă22ăCălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă
........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioare;ă documentulă st ă laă bazaă eliber riiă prescrip ieiă medicaleă înă regimă
ambulatoriuă deă c treă mediculă deă familieă şiă mediculă deă specialitateă dină ambulatoriuă înă perioadaă înă careă
asiguratul este internat în spital. 

 



    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 7 
    (1)ăValoareaătotal ăcontractat ăseăconstituieădinăurm toareleăsume,ădup ăcaz: 
    a)ă Sumaă aferent ă serviciiloră medicaleă spitaliceştiă aă c roră plat ă seă faceă peă baz ă deă tarifă peă cază

rezolvat - DRGăpentruăafec iunileăacute,ăcalculat ăconformăprevederilorăart.ă5ăalin.ă(1)ălit.ăa1)ădinăanexaă
nr.ă 23ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
......./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare:ă...............ălei 

    b) Suma pentru spitalele de cronici,ă precumă şiă pentruă sec iileă şiă compartimenteleă deă croniciă - 
prev zuteă caă structuriă distincteă înă structuraă organizatoric ă aă spitaluluiă aprobat /avizat ă deă Ministerulă
S n t ii,ădup ăcază- dinăalteăspitale,ăcareăseăstabileşteăastfel: 

 
*T* 
 ┌────────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ 
 │ăSec ia/ăăăăăăăă│ăNr.ăăăăăă│ăDurat ădeăăăăă│ăTarifăpeăziăde│ăăăăăăSumaăăăăăăă│ 
 │ăCompartimentulă│ăcazuriăăă│ăspitalizare*)ă│ăspitalizare/ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăexternate│ăsau,ădup ăcaz,│ăsec ie/ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăCODăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ădurataădeăăăăă│ăcompartimentăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăspitalizareăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăefectivăă     │ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ărealizat ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ 
 │ăăăăăăC1ăăăăăăăă│ăăăăăC2ăăă│ăăăăăăăăC3ăăăăă│ăăăăăăăC4ăăăăăă│C5ăţăC2ăxăC3ăxăC4│ 
 ├────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ 
 │ăTOTALăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └────────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ă Durataă deă spitalizareă esteă prezentat ă înă anexaă nr.ă 25ă la Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală

preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ........../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare. 

────────── 
 
    Tarifulăpeăziădeăspitalizareăpeăsec ie/compartimentăseăstabileşteăprinănegociereăîntreăfurnizoriăşiă

caseleădeăasigur riădeăs n tate,ăpeăbazaătarifuluiăpropusădeăspitalăpentruăsec iileăşiăcompartimenteleădină
structura proprie,ăavândăînăvedereădocumenteleăpentruăfundamentareaătarifului,ăînăfunc ieădeăparticularit ileă
aferente,ăşiănuăpoateăfiămaiămareădecâtătarifulă maximalăprev zutăînăanexaănr.ă23ăCălaăOrdinulăministruluiă
s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........./ă2015ăpentruăaprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 

    Pentruăsec iile/spitaleleăcuăintern riăobligatoriiăpentruăbolnaviiăafla iăsubăinciden aăart.ă109,ăart.ă
110,ă art.ă 124ă şiă art.ă 125ă dină Legeaă nr.ă 286/2009ă privindă Codulă penal,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioareă şiă celeă dispuseă prină ordonan aă procuroruluiă peă timpulă judec riiă sauă urm ririiă penale,ă pentruă
bolnaviiă careă necesit ă asisten ă medical ă spitaliceasc ă deă lung ă durat ă (ani),ă precumă şiă pentruă
sec iile/compartimenteleădeăneonatologieă- prematuriădinămaternit ileădeăgradulăIIăşiăIII,ăpsihiatrieăcroniciă
şiă pneumoftiziologieă adul iă şiă copiiă seă iaă înă considerareă durataă deă spitalizareă efectivă realizat ă înă anulă
2014. 

    c)ăSumaăaferent ăserviciilorămedicaleăpaliativeăînăregimădeăspitalizareăcontinu ăesteădeă.............ă
şiăseăstabileşteăastfel: 

    Num rulădeăpaturiăcontractabileăpentruăanulă2015ăxăindicele mediu de utilizare a paturilor la nivel 
na ională pentruă sec iile/compartimenteleă deă îngrijiriă paliativeă xă tarifulă peă ziă deă spitalizareă negociat.ă
Tarifulăpeăziădeăspitalizareănegociatănuăpoateăfiămaiămareădecâtătarifulămaximalăprev zutăînăanexaănr.ă23ăCăla 
laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    d)ă Sumaă pentruă serviciileă medicaleă spitaliceştiă acordateă pentruă afec iuniă acuteă înă spitale,ă alteleă
decâtăceleăprev zuteăînăanexaănr.ă23ăAălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr. ........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a 
H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăprecumăşiăpentruăserviciiămedicaleăspitaliceştiă
acordateă înă sec iileă şiă compartimenteleă deă acu iă - prev zuteă caă structuriă distincteă înă structuraă
organizatoric ăaăspitaluluiăaprobat /avizat ăprinăordinăalăministruluiăs n t iiădeăMinisterulăS n t ii,ădup ă
caz - dinăspitaleleădeăcronici,ăcalculat ăconformăprevederilorăart.ă5ăalin.ă(1) lit. a.2) din anexa nr. 23 la 
Ordinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........../2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare:ă..................ălei 

    e)ăSumaăaferent ăserviciilorămedicaleădeătipăspitalicescăefectuateăînăregimădeăspitalizareădeăzi,ăcareă
seăstabileşteăastfel: 

 
*T* 



 ┌────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐ 
 │ăNum rulădeăserviciiăăăă│ăTarifulăpeăcazăăăă│ăSumaăcorespunz toareăăăă│ 
 │ăăăămedicale/cazuriăăăăă│ărezolvat/serviciuă│ăserviciilorămedicaleăăăă│ 
 │ărezolvate,ăcontractate,│ămedicalănegociat*)│ăcazurilorăcontractateăăă│ 
 │ăăăăăăăpeătipuriăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤ 
 │ăăăăăăăăăC1ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăC2ăăăăăăăă│ăăăăăăC3ăţăC1ăxăC2ăăăăăăă│ 
 ├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤ 
 │ăTOTALăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăXăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ăTarifulăpeăserviciuămedical/cazărezolvatăseănegociaz ăşiănuăpoateăfiămaiămareădecâtătarifulămaximală

decontată deă casaă deă asigur riă deă s n tateă prev zută înă anexaă nr.ă 22ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ........../ă 2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

────────── 
 
    (2)ăSpitaleleăvorăprezenta,ăînăvedereaăcontract rii,ădefalcareaăcazurilorădeăspitalizareăestimateăpeă

fiecareăsec ieăşiăpeătipădeăbolnavi:ăurgen ,ăacut,ăcronic.ăÎnăvedereaăcontract riiăserviciilorăspitaliceştiă
efectuateă prină spitalizareă deă zi,ă spitaleleă prezint ă distinctă num rulă cazuriloră estimateă aă seă efectuaă înă
cameraă deă gard ă şiă înă structurileă deă urgen ă dină cadrulă spitaleloră pentruă careă finan areaă nuă seă faceă dină
bugetulăMinisterulăS n t ii,ăpentruăcazurileăneinternate,ăprecumăşiănum rulăcazurilorăestimateăaăseăefectuaă
prinăspitalizareădeăziăînăcadrulăcentrelorămultifunc ionaleăf r ăpersonalitateăjuridic ădinăstructuraăproprie. 

    (3)ăSumaăstabilit ăpentruăserviciileăspitaliceştiăpeăanulă2015ăesteădeă................. lei. 
    (4)ă Sumaă aferent ă serviciiloră medicaleă spitaliceştiă contractateă stabilit ă pentruă anulă 2015ă seă

defalcheaz ălunarăşiătrimestrial,ădistinctăpentruăspitalizareăcontinu ăacu i,ăspitalizareădeăzi,ăspitalizareă
continu ăcronici,ăserviciiăpaliative,ădup ăcumăurmeaz : 

    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIă.......................ălei, 
    din care: 
    - luna I .................. lei 
    - luna II ................. lei 
    - luna III ................ lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIă...................... lei, 
    din care: 
    - luna IV ................. lei 
    - luna V .................. lei 
    - luna VI ................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIIă.....................ălei, 
    din care: 
    - luna VII ................ lei 
    - luna VIII ............... lei 
    - luna IX ................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIVă......................ălei, 
    din care: 
    - luna X .................. lei 
    - luna XI ................. lei 
    - luna XII ................ lei. 
    (5)ăDecontareaăserviciilorămedicaleăspitaliceştiăcontractateăseăfaceăconformăprevederilorăart.ă9ădină

anexaănr.ă23ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă
......../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    Sumaăcorespunz toareăprocentuluiădeă1%ănecontractat ăini ialădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
seărepartizeaz ătrimestrial spitalelor care îndeplinesc criteriile de la art. 6 alin. (2) lit. b) din anexa 
nr.ă 23ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
......../ 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăînăcondi iileăprev zuteălaăacelaşiăarticol. 

    (6)ă Lunar,ă pân ă laă dataă deă .........ă aă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă faceă plata,ă casa de 
asigur riădeăs n tateădeconteaz ăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăacordateăasigura ilorăînălunaăprecedent ,ă
peăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăjustificativeădepuse/transmiseălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaă
data de ........., cu încadrarea înăsumeleăcontractate.ăPentruăfiecareălun ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
potăefectuaăpân ălaădataădeă20ădecontareaăluniiăcurenteăpentruăperioadaă1ă- 15 a lunii, în baza indicatorilor 
specificiă realiza iă şiă înă limitaă sumeloră contractate,ă peă bazaă facturiiă şiă aă documenteloră justificativeă
depuse/transmiseălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaădataădeă.............ă. 

    Toateădocumenteleănecesareădecont riiăseăcertific ăpentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateă
prinăsemn turaăreprezentan ilorălegali ai furnizorilor. 

    Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna 
decembrieă pentruă serviciileă medicaleă efectuateă şiă facturateă pân ă laă dataă prev zut ă înă documenteleă



justificative depuse/transmise în vedereaă decont rii,ă urmândă caă diferen aă reprezentândă serviciiă medicaleă
realizateăs ăseădecontezeăînălunaăianuarieăaăanuluiăurm tor. 

    (7)ă Trimestrial,ă pân ă laă dataă deă ........ă aă luniiă urm toareă încheieriiă trimestrului,ă seă facă
regulariz rileăşiădecont rile,ăînălimitaăsumeiăcontractate.ăRegularizareaătrimestruluiăIVăseăfaceăpân ălaădataă
deă 20ă decembrieă aă anuluiă înă cursă pentruă serviciileă medicaleă realizateă şiă raportateă conformă prezentuluiă
contractădeălaădataădeă1ăaprilieă2015ăpân ălaădataădeă30ănoiembrie,ăconformăfacturilorăînso iteădeădocumenteleă
justificative,ă urmândă caă regularizareaă final ă aă trimestruluiă IVă s ă seă efectuezeă înă lunaă ianuarieă aă anuluiă
urm tor. 

    (8)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă cazurileă externateă dină unit ileă sanitareă cuă
personalitateăjuridic ădeămedicinaămunciiă- boliăprofesionaleăşiădinăsec iileădeăboliăprofesionaleăaflateăînă
structura spitalelor, pentru care nu s-aăconfirmatăcaracterulădeăboal ăprofesional ăînăcondi iileărespect riiă
criteriilorădeăinternareăprev zuteălaăcapitolul II litera F punctul 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăînăcondi iileăînăcareăcazurileăexternateăsuntăpersoaneăasigurateăînă
sistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate. 

    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă deconteaz ă maiă multă deă 25%ă dină cazurileă externateă dină unit ileă
sanitareăcuăpersonalitateăjuridic ădeămedicinaămunciiă- boliăprofesionaleăşiădinăsec iileădeăboliăprofesionaleă
aflate în structura spitalelor. 

    (9) Contractareaăşiădecontareaăserviciilorămedicaleăspitaliceştiăseăfaceăînălimitaăfondurilorăaprobateă
cuăaceast ădestina ie. 

    ART. 8 
    (1)ăNerespectareaăoric reiaădintreăobliga iileăunit ilorăsanitareăcuăpaturiăprev zuteălaăart.ă6ăalin.ă

(1) lit. a) - ae), ag) - al), ap) - ar)ăatrageăaplicareaăunorăsanc iuniăpentruălunaăînăcareăs-au înregistrat 
acesteăsitua ii,ădup ăcumăurmeaz : 

    a)ălaăprimaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă1%ălaăvaloareaădeă
contractăaferent ăluniiărespective; 

    b)ălaăaădouaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă3%ălaăvaloareaă
deăcontractălunar ; 

    c)ălaăaătreiaăconstatareăşiălaăurm toareleăconstat riădup ăaceasta,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprină
aplicarea unuiăprocentădeă9%ălaăvaloareaădeăcontractălunar . 

    (2)ăNerespectareaăobliga ieiădeăc treăunit ileăsanitareăcuăpaturiăprev zut ălaăart.ă6ăalin.ă(1)ălit.ă
af)ăatrageăaplicareaăunorăsanc iuni,ădup ăcumăurmeaz : 

    a)ăre inereaăuneiăsumeăcalculateădup ăîncheiereaăfiec reiăluni,ăprinăaplicarea,ăpentruăfiecareălun ă
neraportat ăînăcadrulăfiec ruiătrimestru,ăaă3%ălaăvaloareaădeăcontractăaferent ăluniiărespective; 

    b)ă re inereaă uneiă sumeă calculateă dup ă încheiereaă fiec ruiă trimestruă prină aplicarea,ă pentruă fiecare 
lun ă neraportat ă înă cadrulă trimestruluiă respectiv,ă aă 5%ă laă valoareaă deă contractă aferent ă luniiă respectiveă
suplimentarăfa ădeăprocentulăprev zutălaălit.ăa). 

    c)ăpentruăraportareaăincorect ă/incomplet ăaădatelorăprivindăconsumulădeămedicamenteăpentruăunul sau 
maiămulteămedicamenteătrimestrialăseăre ineăoăsum ăechivalent ăcuăcontravaloareaămedicamentului/medicamenteloră
respective,ălaănivelulăraport riiătrimestriale. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiăde la art. 6 lit. 
ao),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă valoareaă lunar ă deă contract,ă pentruă lunaă înă careă s-a 
produsăaceast ăsitua ie; 

    b)ă laă aă douaă constatareă şiă laă urm toareleă constat riă dup ă aceasta,ă seă diminueaz ă cuă 20%ă valoareaă
lunar 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.ă 6ă 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 cuă
componentaăeliberareăpentruătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăoff-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicale 
cuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 

    (5)ă Re inereaă sumeiă potrivită alin.ă (1)ă - (3)ă seă faceă dină primaă plat ă careă urmeaz ă aă fiă efectuat ,ă
pentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    (6) Recuperarea sumei potrivit alin. (1) - (3)ăseăfaceăprinăplataădirect ăsauăprinăexecutareăsilit ă
pentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (7) Casele de asigur riădeăs n tate,ăprinăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăanun ăMinisterulă
S n t ii,ăministereleăşiăinstitu iileăcuăre eaăsanitar ăproprie,ărespectivăautorit ileăpubliceălocale,ăînă
func ieădeăsubordonare,ăodat ăcuăprimaăconstatare,ădespreăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăşiă(2). 

    (8)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă - (3) se 
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaăşiădestina ie. 

    ART. 9 
    Plata serviciilor medicale spitaliceştiă seă faceă înă contulă nr.ă ...........,ă deschisă laă Trezoreriaă

Statului sau în contul nr. ..............., deschis la Banca ................. . 
 
    VII. Calitatea serviciilor medicale 
    ART. 10 
    Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contractă trebuieă s ă respecteă criteriileă privindă

calitatea serviciilor medicale, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 11 
    Pentruăneîndeplinireaăobliga iilorăcontractualeăparteaăînăculp  datoreaz ădaune-interese. 



    ART. 12 
    Reprezentantulă legală ală spitaluluiă cuă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă încheiată contractă esteă

directăr spunz torădeăcorectitudineaădatelorăraportate.ăÎnăcazăcontrarăseăaplic ăprevederileălegisla ieiăînă
vigoare. 

 
    IX. Clauze speciale 
    ART. 13 
    (1)ăOriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractuluiăşiă

careăîmpiedic ăexecutareaăacestuia,ăesteăconsiderat ăfor ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundereăparteaăcareăoă
invoc .ăSuntăconsiderateăfor ămajor ,ăînăsensulăacesteiăclauze,ăîmprejur riăca:ăr zboi,ărevolu ie,ăcutremur,ă
marileăinunda ii,ăembargo. 

    (2)ă Parteaă careă invoc ă for aă major ă trebuieă s ă anun eă cealalt ă parte,ă înă termenă deă 5ă zileă
calendaristice de la data apari ieiă respectivuluiă cază deă for ă major ă şiă s ă prezinteă ună actă confirmativă
eliberată deă autoritateaă competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă Municipiulă Bucureştiă prină careă s ă seă
certificeărealitateaăşiăexactitateaăfaptelorăşiăîmprejur rilorăcareăauăcondusălaăinvocareaăfor eiămajoreăşi,ă
de asemenea, de la încetarea acestui caz. 

    Dac ă nuă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă
for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă celeilalteă p r iă prină neanun areaă înă
termen. 

    (3)ă Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

    ART. 14 
    Efectuareaă deă serviciiă medicaleă pesteă prevederileă contractualeă seă faceă peă propriaă r spundereă şiă nuă

atrageănicioăobliga ieădinăparteaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăs-a încheiat contractul. 
    ART. 15 
    Înă cazulă reorganiz riiă unit iiă sanitareă cuă paturi,ă prină desfiin areaă acesteiaă şiă înfiin areaă

concomitent ăaăunorănoiăunit iăsanitareăcuăpaturiădistincte,ăcuăpersonalitateăjuridic ,ăprezentulăcontractă
aflatăînăderulare,ăseăpreiaădeădreptădeăc treănoileăunit iăsanitareăînfiin ate,ăcorespunz torădrepturilor şiă
obliga iilorăaferenteănoilorăstructuri. 

 
    X.ăÎncetareaăşiăsuspendareaăcontractului 
    ART. 16 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă

s n tateăseămodific ăînăsensulăsuspend riiăsauăexcluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o 
notificareăscris ,ăînăurm toareleăsitua ii: 

    a)ăunaăsauămaiămulteăsec iiănuămaiăîndeplinescăcondi iileădeăcontractare;ăsuspendareaăseăfaceăpân ălaă
îndeplinireaăcondi iilorăobligatoriiăpentruăreluareaăactivit ii; 

    b)ă încetareaă termenuluiă deă valabilitateă laă nivelulă sec iei/sec iiloră aă autoriza ieiă sanitareă deă
func ionareăsauăaădocumentuluiăsimilar,ărespectivăaădoveziiădeăevaluare,ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulăs ăfac ă
dovada demersurilor întreprinse pentruă actualizareaă acestora;ă suspendareaă seă faceă pân ă laă ob inereaă noiiă
autoriza iiăsanitareădeăfunc ionareăsauăaădocumentuluiăsimilar,ărespectivăaădoveziiădeăevaluare; 

    c)ăpentruăcazurileădeăfor ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân  la încetarea 
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

    d)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcazăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 

    (2)ăÎnăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- d), pentru perioada de suspendare, valorile lunare 
deăcontractăseăreducăpropor ionalăcuănum rulădeăzileăcalendaristiceăpentruăcareăopereaz ăsuspendarea. 

    ART. 17 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă

s n tateăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădinăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-teritorial ă aă

caseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ă încetareă prină faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilareă aă

furnizoruluiădeăserviciiămedicale,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 deă serviciiă

medicaleă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă
anterioareădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractul încheiat cu 
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
dinămotiveăimputabileăacestoraăşiăcareăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră acceptaă înregistrareaă înă niciună altă contractă deă acelaşiă tipă aă
persoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaă
dataămodific riiăcontractului. 

    (3)ă Dup ă reluareaă rela ieiă contractuale,ă înă cazulă înă careă noulă contractă seă modific ,ă dină motiveă
imputabileă persoaneloră prev zuteă laă alin.ă (2),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă acceptaă



înregistrareaăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(2)ăînăcontracteleădeăacelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriă
sauăcuăal iăfurnizoriăpentruăacesteăpersoaneăcareăprinăactivitateaălorăauăcondusălaămodificareaăcontractului. 

    ART. 18 
    Situa iileăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(1)ăşiălaăart.ă17ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa2ăşiăa3ăseăconstat ă

deăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateădinăoficiu,ăprinăorganeleăsaleăabilitate,ăsauălaăsesizareaăoric reiă
persoane interesate. 

    Situa iileă prev zuteă laă art.ă 17ă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă subpct.ă a1ă seă notific ă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului. 

 
    XI.ăCoresponden a 
    ART. 19 
    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentuluiă contractă seă efectueaz ă înă scrisă prină scrisoriă

recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateă
şiălaăsediulăunit iiăsanitareăcuăpaturiădeclaratăînăcontract. 

    Fiecareă parteă contractant ă esteă obligat ă caă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă dină momentulă înă careă
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulăcontractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
schimb rileăsurvenite. 

 
    XII. Modificarea contractului 
    ART. 20 
    Prezentulăcontractăseăpoateămodificaăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareăcuăcelă
pu ină.....ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea. 

    Modificarea se face printr-unăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r iăşiăesteăanex ăaăacestui contract. 
    ART. 21 
    (1)ă Înă condi iileă apari ieiă unoră noiă acteă normativeă înă materie,ă careă intr ă înă vigoareă peă durataă

derul riiăprezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    (2) Pe parcursul derul riiă prezentuluiă contract,ă valoareaă contractat ă poateă fiă majorat ă prină acteă

adi ionale,ădup ăcaz,ăînălimitaăfondurilorăaprobateăcuădestina iaădeăserviciiămedicaleăspitaliceşti,ăinclusivă
medicamente în spital, avându-seăînăvedereăcondi iileădeăcontractareăaăsumelorăini iale,ăprecumăşiăprevederileă
art.ă7ădinăanexaănr.ă23ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăaă H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    ART. 22 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvină caă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiăbineăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

    Dac ăînceteaz ătermenulădeăvalabilitateăalăautoriza ieiăsanitareădeăfunc ionare/documentuluiăsimilară
pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu 
condi iaăreînnoiriiăautoriza ieiăsanitareădeăfunc ionare/documentuluiăsimilarăpeătoat ădurataădeăvalabilitateă
a contractului. 

 
    XIII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 23 
    (1)ă Litigiileă legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIV. Alte clauze 
    ................................................... 
    Prezentulăcontractădeăfurnizareăaăserviciilorămedicaleăspitaliceştiăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riă

socialeădeăs n tateăaăfostăîncheiatăazi,ă.......,ăînădou ăexemplareăaăcâteă......ăpagini fiecare, câte unul 
pentruăfiecareăparteăcontractant . 

 
*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăFURNIZORăDEăSERVICIIăMEDICALE 
    Preşedinteă- Director general,               Manager, 
    ..............................     ............................... 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiăeconomice,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDirectorămedical, 
    ..............................     ............................... 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiăRela iiăContractuale 
    ..............................       Director financiar-contabil, 
                                       ................................ 
 



        Vizat 
    Juridic, Contencios 
    ..............................           Director de îngrijiri, 
                                       ................................. 
 
                                       Director de cercetare-dezvoltare, 
                                       ................................. 
*ST* 
 
    Pentruăserviciileămedicaleăspitaliceştiăceăseăpotăacordaăîn regimădeăspitalizareădeăziăînăunit ileă

sanitareă careă nuă încheieă contractă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă înă spitalizareă continu ,ă
autorizateă deă Ministerulă S n t ii,ă inclusivă înă centreleă deă s n tateă multifunc ionaleă cuă personalitateă
juridic ,ă seă încheieă contractă pentruă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă acordateă înă regimă deă
spitalizareă deă zi.ă Contractulă seă adapteaz ă dup ă modelulă deă contractă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă
spitaliceşti. 

 
    ANEXA 27 
 
        CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăMINIMALăŞIăPACHETULUI 
        DEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăPENTRUăCONSULTA IIăDEăURGEN  
        LAăDOMICILIUăŞIăACTIVIT IăDEăTRANSPORTăSANITARăNEASISTAT 
 
    A.ăPACHETULăMINIMALăDEăSERVICIIăMEDICALEăPENTRUăCONSULTA IIăDEăURGEN ăLAăDOMICILIUăŞIăACTIVIT IăDEă

TRANSPORT SANITAR NEASISTAT 
 
    1.ăConsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăpentruăurgen eleămedico-chirurgicale - cod verde - prev zuteăînă

anexaănr.ă9ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăministruluiăinternelorăşiăreformeiăadministrative 
nr.ă 2021/691/2008ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă aleă titluluiă IVă "Sistemulă na ională deă
asisten ămedical ădeăurgen ăşiădeăprim-ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăceăpotăfiărezolvateălaănivelulăcabinetuluiămedical,ăaă
centruluiă deă permanen ă sauă prină sistemulă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă subă coordonareaă
dispeceratelorămedicaleădeăurgen ăsauăaăcelorăintegrate. 

    2. Transport sanitar neasistat 
    Transportul sanitar neasistat include: 
    2.1 Transportul medicului dus-întorsăînăvedereaăconstat riiăunuiădecesăînăzileleădeăvineri,ăsâmb t ,ă

duminic ă şiă înă zileleă deă s rb toriă legaleă pentruă eliberareaă certificatului constatator al decesului în 
condi iileăprev zuteădeălege. 

    2.2ă Transportulă echipajuluiă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şi,ă dup ă caz,ă transportulă
pacientuluiăcareănuăseăafl ăînăstareăcritic ăşiănuănecesit ămonitorizareăşiăîngrijiriămedicale speciale pe 
durataătransportuluiălaăunitateaăsanitar ,ădac ăseăimpuneăasisten ămedical ădeăspecialitateăceănuăpoateăfiă
acordat ălaădomiciliu. 

    2.3 Bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii 
pelviene, coloaneiăvertebrale,ăbolnaviiăcuădeficitămotorăneurologicămajorăşiăst riăpostăaccidenteăvasculareă
cerebrale,ăbolnaviiăcuăamputa iiărecenteăaleămembrelorăinferioare,ăbolnaviiăcuăst riăcaşectice,ăbolnaviiăcuă
deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatieăcronic ăobliterant ăstadiulăIIIăşiăIV,ăinsuficien ă
cardiac ă clasaă NYHAă IIIă şiă IV,ă statusă postă revascularizareă miocardic ă prină by-pass aorto-coronariană şiă
revascularizareă periferic ă prină by-passă aortofemural,ă pacien iă cuă tumoriă cerebraleă operate,ă hidrocefalii 
interneă operate,ă pacien iă oxigenodependen i,ă malforma iiă arterioă venoaseă - rupteă neoperate,ă malforma iiă
vasculare cerebrale - anevrisme,ămalforma iiăarterioăvenoaseă - operate,ăhemoragiiăsubarahnoidieneădeănatur ă
neprecizat ,ă şiă careă necesit ă transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport 
conven ionale,ăpotăfiătransporta iăinclusivăînăaltăjude . 

    2.4ă Transportulă deă laă şiă laă domiciliuă ală bolnaviloră cuă talasemieă major ă înă vedereaă efectu riiă
transfuziei. 

    2.5. Transportul persoanelorăpesteă18ăaniăcuănanismăcareănuăpotăfiăpreluateăînăcentreleădeădializ ădeă
adul i,ă deă laă centrulă deă dializ ă pân ă laă domiciliulă acestoraă şiă retur,ă înă vedereaă efectu riiă dializeiă înă
unit ileăsanitareăsituateăînăaltăjude ădecâtăcelădeădomiciliuăal persoanei respective. 

 
    B.ăPACHETULăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăPENTRUăCONSULTA IIăDEăURGEN ăLAăDOMICILIUăŞIăACTIVIT IăDEă

TRANSPORT SANITAR NEASISTAT 
 
    1.ăConsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăpentruăurgen eleămedico-chirurgicale - cod verde - prev zuteăînă

anexaănr.ă9ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăpubliceăşiăalăministruluiăinternelorăşiăreformeiăadministrativeă
nr.ă 2021/691/2008ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă aleă titluluiă IVă "Sistemulă na ională deă
asisten ămedical ădeăurgen ăşi de prim-ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăceăpotăfiărezolvateălaănivelulăcabinetuluiămedical,ăaă
centruluiă deă permanen ă sauă prină sistemulă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă subă coordonareaă
dispeceratelorămedicaleădeăurgen ăsauăaăcelorăintegrate. 

    2. Transport sanitar neasistat 
    Transportul sanitar neasistat include: 



    2.1 Transportul medicului dus-întorsăînăvedereaăconstat riiăunuiădecesăînăzileleădeăvineri,ăsâmb t ,ă
duminic ă şiă înă zileleă deă s rb toriă legaleă pentruă eliberareaă certificatuluiă constatatoră ală decesuluiă înă
condi iileăprev zuteădeălege. 

    2.2ă Transportulă echipajuluiă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şi,ă dup ă caz,ă transportulă
pacientuluiăcareănuăseăafl ăînăstareăcritic ăşiănuănecesit ămonitorizareăşiăîngrijiriămedicaleăspecialeăpeă
durataătransportuluiălaăunitateaăsanitar ,ădac ăseăimpuneăasisten ămedical ădeăspecialitateăceănuăpoateăfiă
acordat ălaădomiciliu. 

    2.3ăTransportulăcopiilorădializa iăcuăvârstaăcuprins ăîntreă0ă- 18ăaniăşiăaăpersoanelorăpesteă18ăaniă
cuă nanismă careă nuă potă fiă preluateă înă centreleă deă dializ ă deă adul i,ă deă laă centrulă deă dializ ă pân ă laă
domiciliulăacestoraăşiăretur,ăînăvedereaăefectu riiădializeiăînăunit ileăsanitareăsituateăînăaltăjude ădecâtă
celădeădomiciliuăalăpersoaneiărespective;ătransportulăcopiilorădializa iăcuăvârstaăcuprins ăîntreă0ă- 18 ani 
şiăaăpersoanelorăpesteă18ăaniăcuănanismăcareănuăpotăfiăpreluateăînăcentreleădeădializ  deăadul iăseăefectueaz ă
înăbazaăcontractelorăîncheiateăîntreăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăaăc reiăraz ăadministrativ-teritorial ă
îşiăauădomiciliulăpersoaneleădializateăşiăunit ileămedicaleăspecializateăaflateăînărela ieăcontractual ăcuă
casa de asigur riădeăs n tateădinăjude ulădeădomiciliu; 

    2.4 Bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii 
pelviene,ăcoloaneiăvertebrale,ăbolnaviiăcuădeficitămotorăneurologicămajorăşiăst riăpostăaccidenteăvasculareă
cerebrale,ăbolnaviiăcuăamputa iiărecenteăaleămembrelorăinferioare,ăbolnaviiăcuăst riăcaşectice,ăbolnaviiăcuă
deficitămotorăseverăalămembrelorăinferioare,ăarteriopatieăcronic ăobliterant ăstadiulăIIIăşiăIV,ăinsuficien ă
cardiac ă clasaă NYHAă IIIă şiă IV,ă statusă postă revascularizareă miocardic ă prină by-pass aorto-coronariană şiă
revascularizareă periferic ă prină by-passă aortofemural,ă pacien iă cuă tumoriă cerebraleă operate,ă hidrocefaliiă
interneăoperate,ăpacien iăoxigenodependen i,ămalforma iiăvasculareăcerebraleă- anevrisme, malforma iiăarterioă
venoase - rupteă neoperate,ă malforma iiă arterioă venoaseă - operate,ă hemoragiiă subarahnoidieneă deă natur ă
neprecizat ,ă şiă careă necesit ă transportă laă externare,ă nefiindă transportabiliă cuă mijloaceă deă transportă
conven ionale,ăpotăfiătransporta iăinclusivăînăaltăjude . 

    2.5ă Transportulă deă laă şiă laă domiciliuă ală bolnaviloră cuă talasemieă major ă înă vedereaă efectu riiă
transfuziei. 

    2.6ă Transportulă asigura iloră nedeplasabiliă cuă tetraparezeă sauă insuficien ă motorieă aă trenuluiă
inferior, la spital pentruă internareă peă bazaă biletuluiă deă internareă înă unit ileă sanitareă deă reabilitareă
medical ăşiărecuperare. 

    2.7 Transportul dus-întorsălaăcabinetulădeăspecialitateădinăspecialit ileăcliniceăşiădeălaăcabinetălaă
domiciliu,ă pentruă asigura iiă imobiliza iă laă pat,ă pentruă consulta ieă înă vedereaă evalu rii,ă monitoriz riiă şiă
prescrieriiă tratamentuluiă înă cazulă afec iuniloră croniceă pentruă careă medica iaă poateă fiă prescris ă numaiă deă
medicul de specialitate din ambulatoriu de specialitate. 

 
    C. PACHETUL DE SERVICII PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă

EUROPEAN/CONFEDERA IAăELVE IAN ,ăTITULARIăDEăCARDăEUROPEANăDEăASIGUR RIăSOCIALEăDEăS N TATE,ăÎNăPERIOADAăDEă
VALABILITATEă Aă CARDULUI,ă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă
EUROPEAN/CONFEDERA IAă ELVE IAN ,ă BENEFICIARIă AIă FORMULARELOR/DOCUMENTELORă EUROPENEă EMISEă ÎNă BAZAă
REGULAMENTULUIăCEăNR.ă883ăALăPARLAMENTULUIăEUROPEANăŞIăALăCONSILIULUIăDINă29ăAPRILIEă2004ăPRIVINDăCOORDONAREAă
SISTEMELOR DE SECURITATEă SOCIAL ă ŞIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă CUă CAREă ROMÂNIAă Aă ÎNCHEIATă ACORDURI,ă
ÎN ELEGERI,ăCONVEN IIăSAUăPROTOCOALEăINTERNA IONALEăCUăPREVEDERIăÎNăDOMENIULăS N T II 

 
    1.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă

Elve ian ,ătitulariădeăcardăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcarduluiă
beneficiaz ădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaălit.ăBăpct.ă1ăşiăpct.ă2,ăsubpuncteleă2.1ăşiă2.2ădinăprezentaă
anex . 

    2.ă Pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă
Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă Regulamentuluiă CEă nr.ă 883ă ală
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă coordonarea sistemelor de securitate 
social ,ăbeneficiaz ădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaălit.ăBădinăprezentaăanex . 

    3.ă Pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă
interna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăpotăbeneficiaădup ăcaz,ădeăserviciileămedicaleăprev zuteălaă
lit.ăBăpunctulă1ăşiăpunctulă2ăsubpuncteleă2.1ăşiă2.2ăsauălit.ăBădinăprezentaăanex ,ăînăcondi iileăprev zuteădeă
respectiveleădocumenteăinterna ionale. 

 
    D. TARIFUL MAXIMAL DECONTATăUNIT ILORăSPECIALIZATEăPRIVATEăDEăCASELEăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE 
 
    (1)ăTarifulămaximalădecontatăunit ilorăspecializateăprivateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpentruă

consulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăesteădeă197ălei. 
    (2) Tariful maximal decontată unit iloră specializateă privateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate/kmă

efectiv parcurs în mediul rural/urban este: 
    - pentruă autoturismeă deă transportă şiă interven ieă înă scopă medicală pentruă consulta iiă deă urgen ă laă

domiciliu de 1,42 lei 
    - pentruătransportulăsanitarăneasistatăcuăambulan eătipăA1ăşiăA2ădeă2,18ălei 
    - pentru transportul sanitar neasistat cu alte autovehicule destinate transportului sanitar neasistat 

de 1,11 lei. 
    (3)ăTarifulămaximalădecontatăunit ilorăspecializateăprivateăde caseleădeăasigur riădeăs n tate/mil ă

marin ăesteădeă92ălei. 
    (4)ăTarifeleădeălaăalin.ă(2)ăşiă(3)ăseămajoreaz ăînăperioadaădeăiarn ăcuă20%. 
 



    ANEXA 28 
 
                   MODALITATEAăDEăPLAT  
        aăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliu 
      şiăactivit ilorădeătransportăsanitarăneasistat 
 
    ART. 1 
    (1)ăConsulta iileădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit ileădeătransportăsanitarăneasistatăprev zuteăînă

pachetulădeăserviciiădeăbaz ăşiăînăpachetulăminimalădeăserviciiămedicale,ăcuprinseăînăanexaănr. 27 la ordin, 
seăasigur ăpeăbazaăcontractelorădeăfurnizareădeăserviciiămedicale. 

    (2)ăDocumenteleănecesareăpentruăfundamentareaătarifuluiăpeăsolicitareăpentruăconsulta iaădeăurgen ălaă
domiciliu, tarifului pe kilometru efectiv parcurs pentru mediul urban/rurală şiă tarifuluiă peă mil ă marin ă
parcurs ăpentruăunit ileăspecializateăprivate,ăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ă28ăAălaăordin. 

    ART. 2 
    Sumaăcontractat ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăunit ileăspecializateăautorizateăşiăevaluateă

private pentruăefectuareaăactivit iiădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăaăunorăserviciiădeătransportă
sanitară neasistat,ă vaă aveaă înă vedereă 95%ă dină fondurileă alocateă cuă aceast ă destina ieă laă nivelulă caseiă deă
asigur riădeăs n tateăşiăseăstabileşteăastfel: 

    1. pentruă solicit riă pentruă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliu,ă sumaă contractat ă esteă egal ă cuă
num rulădeăsolicit riăestimateăînmul ităcuătarifulăpeăsolicitareănegociat. 

    Tarifulă peă solicitareă pentruă consulta iileă deă urgen ă laă domiciliuă seă negociaz ă între casele de 
asigur riă deă s n tateă şiă furnizori,ă avându-seă înă vedereă toateă cheltuielileă necesareă acord riiă serviciiloră
medicale,ă cuă excep iaă celoră aferenteă mijloculuiă deă transportă (cheltuieliă deă personală pentruă conduc torulă
mijlocului de transport, combustibil,ăcheltuieliăpentruăîntre inereaăşiăreparareaămijloculuiădeătransport)ăşiă
aăcheltuielilorădeăpersonalăaferenteămedicului,ă înăsitua iaăînăcareăconsulta iaădeăurgen ălaădomiciliuăseă
acord ădeăc treămediculădinăcentrulădeăpermanen ăşiănuăpoateăfiămaiămareădecâtătarifulămaximalăprev zutălaă
art.ă8ăalin.ă(1).ăTarifulăminimănegociatădeăc treăfiecareăcas ădeăasigur riădeăs n tateădevineătarifulălaăcareă
seăcontracteaz ăconsulta iileădeăurgen ălaădomiciliuăcuăunit ileăspecializateăprivate. 

    Tariful pe solicitareă pentruă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă seă poateă renegociaă trimestrială înă
raportă cuă evaluareaă trimestrial ă aă indicatoriloră efectivă realiza i,ă înă limitaă sumeloră aprobateă cuă aceast ă
destina ie,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaămaiăsus,ăprinăîncheiereaăunuiăactăadi ionalăînăacestăsens; 

    2.ăpentruăserviciileădeătransportăcuăautovehiculeăsumaăcontractat ăesteăegal ăcuănum rulădeăkilometriă
efectivăparcurşiăpentruămediulăurban/rural,ăestima iăaăfiăparcurşi,ăînmul ităcuătarifulăpeăkilometruăparcursă
negociat întreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăLaăestimareaănum ruluiădeăkilometriăparcurşiăseă
iauăînăcalculăşiăkilometriiăestima iăaăfiăparcurşiăaferen iăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliu.ăTarifulăpeă
kilometru parcurs negociat nu poate fi mai mare decâtă tarifulă maximală decontată deă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăprev zutălaăart.ă8ăalin.ă(2),ăastfelăîncâtălaăunit ileălaăcareăseăînregistreaz ătimpiădeăaşteptareă
maiă ridica i,ă respectivă distan eă parcurseă maiă mici,ă s ă seă acordeă tarifeă peă kilometruă spreă limitaă maxim ,ă
pentruăacoperireaăcheltuielilorăaferenteătimpuluiădeăaşteptare.ăTarifulăminimănegociatădeăc treăfiecareăcas ă
deă asigur riă deă s n tateă devineă tarifulă laă careă seă contracteaz ă serviciileă deă transportă cuă unit ileă
specializate private. Tariful peăkilometruăseăpoateărenegociaătrimestrialăînăraportăcuăevaluareaătrimestrial ă
aăindicatorilorăefectivărealiza i,ăînălimitaăsumelorăaprobateăcuăaceast ădestina ie,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaă
maiăsus,ăprinăîncheiereaăunuiăactăadi ionalăînăacestăsens. 

    3. pentruă serviciileă deă transportă peă ap ,ă sumaă contractat ă seă calculeaz ă peă bazaă num ruluiă deă mileă
marineă estimat,ă înmul ită cuă tarifulă negociată peă mil ă marin ă şiă nuă poateă fiă maiă mareă decâtă tarifulă maximală
prev zutălaăart.ă8ăalin.ă(3).ăLaăestimareaănum ruluiădeămileămarineăseăiauăînăcalculăşiămileleămarineăestimateă
aăfiăparcurseăaferenteăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliu. 

    Tarifulăpeămil ămarin ăminimănegociatădeăc treăfiecareăcas ădeăasigur riădeăs n tateădevineătarifulălaă
careăseăcontracteaz ăserviciile deătransportăcuăunit ileăspecializateăprivate. 

    Tarifulă peă mil ă marin ă seă poateă renegociaă trimestrială înă raportă cuă evaluareaă trimestrial ă aă
indicatorilorăefectivărealiza i,ăînălimitaăsumelorăaprobateăcuăaceast ădestina ie,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaămaiă
sus,ăprinăîncheiereaăunuiăactăadi ionalăînăacestăsens. 

    Diferen aă deă 5%ă seă utilizeaz ă pentruă contractareaă serviciiloră medicaleă realizateă înă condi iileă
prev zuteă laă art.ă 5ă alin.ă (2)ă şi/sauă pentruă contractareaă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă
activit ilorădeătransportăsanitarăneasistatăconformăcondi iilorăini ialeădeăcontractare. 

    ART. 3 
    Pentruă zileleă deă vineri,ă sâmb t ,ă duminic ă şiă înă zileleă deă s rb toriă legaleă mediculă careă acord ă

consulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăpoateăeliberaăcertificateăconstatatoareădeădecesăînăcondi iileăprev zuteă
deălege,ăcuăexcep iaăsitua iilorădeăsuspiciuneăceănecesit ăexpertiz ămedico-legal . 

    ART. 4 
    Sumaă contractat ă anuală deă c treă unit ileă specializateă autorizateă şiă evaluateă privateă cuă caseleă deă

asigur riădeăs n tateăseădefalcheaz ăpeătrimestreăşiăpeăluni.ăDefalcareaăpeăluniăareăînăvedereăşiăpropunerileă
furnizorilorăînăraportădeăcondi iileăspecifice,ăcuăîncadrareaăînăsumeleătrimestrialeăaprobateădeăordonatorulă
principal de credite. 

    ART. 5 
    (1) Decontareaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit ilorădeătransportăsanitarăneasistată

seă faceă lunar,ă laă nivelulă realizat,ă înă raportă cuă num rulă deă kilometriă efectivă parcurşiă pentruă mediulă
urban/rural,ă respectivă mileă marineă efectivă parcurse,ă şiă tarifulă minimă negociat,ă precumă şiă cuă num rulă deă
solicit riăpentruăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuărealizateăşiătarifulăminimănegociatăpeăsolicitare,ăcuă
încadrareaăînăsumaătotal ăcontractat ăaferent ăluniiărespective. 



    (2) Trimestrial, se face regularizareaă pentruă perioadaă deă laă începutulă anuluiă pân ă laă sfârşitulă
trimestruluiă respectiv,ă înă raportă cuă num rulă deă kilometriă efectivă parcurşiă pentruă mediulă urban/rural,ă
respectivămileămarineăefectivăparcurseăşiătarifulăminimănegociat,ăprecumăşiăcuănum rulădeăsolicit riăpentruă
consulta iiădeăurgen ălaădomiciliuărealizateăşiătarifulăminimănegociatăpeăsolicitare,ăcuăîncadrareaăînăsumaă
total ăcontractat ăaferent ăperioadeiăpentruăcareăseăfaceăregularizarea. 

    Înă situa iaă înă care,ă laă regularizareaă trimestrial ,ă contravaloareaă num ruluiă totală ală kilometriloră
efectivăparcurşiăpentruămediulăurban/rural,ărespectivăaănum ruluiătotalăalămilelorămarineăparcurse,ăprecumăşiă
aă num ruluiă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă realizate,ă deă laă începutulă anuluiă pân ă laă sfârşitul 
trimestruluiă respectivă esteă maiă mareă decâtă sumaă total ă contractat ă aferent ă perioadeiă pentruă careă seă faceă
regularizarea,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ănivelulărealizatăalăacestoraănumaiădac ădep şireaă
esteă justificat ,ă cuă încadrareaă înă sumaă aprobat ă cuă aceast ă destina ieă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă
s n tate. 

    Înă situa iaă înă careă laă regularizareaă trimestrial ,ă num rulă totală ală kilometriloră efectivă parcurşiă
pentruămediulăurban/rural,ărespectivănum rulătotalăalămilelorămarineăparcurseădeălaăînceputulăanuluiăpân ălaă
sfârşitulă trimestruluiă respectivă esteă maiă mică decâtă num rulă contractată şiă num rulă solicit riloră pentruă
consulta iiădeăurgen ălaădomiciliuărezolvateădeălaăînceputulăanuluiăpân ălaăsfârşitulătrimestruluiărespectivă
este mai mic decâtă num rulă solicit riloră contractate,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă nivelulă
realizat al acestora. 

    (3)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ăunit ilorăspecializateăautorizateăşiăevaluateăprivateă
solicit rileăpentruăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăprev zuteălaălit.ăAăpct.ă1ăşiălaălit.ăBăpct.ă1ădină
anexaănr.ă27ălaăordinăşiănum rulădeăkilometriăefectua iăpentruătipulădeătransportăprev zutălaăliteraăA,ăpct.ă2ă
şiălaăliteraăBăpct.ă2ădinăanexaănr.ă27ălaăordin,ădac ăacesteaăauăfostăefectuate pe baza apelurilor primite 
prinăsistemulă112,ădispecerizateădeădispeceratulămedicalăpublicăsauăcelăintegratăşiăauăavizulădispeceratuluiă
medical public sau cel integrat. 

    ART. 6 
    (1)ăLunar,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaloc ăpân ălaădataădeă10ă aăluniiăurm toareăceleiăpentruă

careă seă faceă plataă sumeloră corespunz toareă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iloră deă
transportă sanitară neasistată realizateă conformă indicatoriloră specificiă avu iă înă vedereă laă contractare,ă înă
limita sumelor contractate,ăînăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăjustificativeăceăseădepun/transmitălaăcasaădeă
asigur riădeăs n tateăpân ălaădataăprev zut ăînăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicale. 

    (2)ăDecontareaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit ilor de transport sanitar neasistat 
aferenteăluniiădecembrieăaăanuluiăînăcursăseăpoateăefectuaăînălunaădecembrieăpentruăserviciileăefectuateăşiă
facturateăpân ălaădataăprev zut ăînădocumenteleăjustificativeădepuse/transmiseăînăvedereaădecont rii,ăurmândă
ca diferen aăreprezentândăserviciileărealizateăs ăseădecontezeăînălunaăianuarieăaăanuluiăurm tor. 

    ART. 7 
    Mijloaceleăspecificeădeăinterven ieădestinateăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iloră

de transport sanitar neasistat sunt: 
    a) ambulan eătipăA1,ăA2ă- ambulan eădestinate:ătransportuluiăsanitarăneasistatăalăunuiăsingurăpacientă

(A1),ăalăunuiaăsauămaiămultorăpacien iă(A2); 
    b) autovehicule destinate transportului sanitar neasistat; 
    c)ăautoturismeădeătransportăşiăinterven ieăînăscopămedical,ăpentruămediciiăcareăacord ăconsulta iiădeă

urgen ălaădomiciliu; 
    d)ă mijloaceă deă interven ie/transportă peă ap ă - ambarca iuniă pentruă interven iiă primareă sauă

secundare/transporturi sanitare. 
    ART. 8 
    (1) Tariful maximal decontat de caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă consulta iiă deă urgen ă laă

domiciliuăesteădeă197ăleiăpentruăunit iăspecializateăprivate. 
    (2)ă Tarifulă maximală decontată unit iloră specializateă privateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate/kmă

efectiv parcurs, în mediul rural/urbanăpentruăautoturismeădeătransportăşiăinterven ieăînăscopămedicalăpentruă
consulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăesteădeă1,42ălei,ăpentruătransportulăsanitarăneasistatăcuăambulan eătipăA1ă
şiă A2ă tarifulă peă kmă esteă deă 2,18ă leiă iară cuă alteă autovehiculeă destinate transportului sanitar neasistat 
tariful pe km este de 1,11 lei. 

    (3)ăTarifulămaximalădecontatăunit ilorăspecializateăprivateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate/mil ă
marin ăesteădeă92ălei. 

    (4)ăTarifeleădeălaăalin.ă(2)ăşiă(3)ăseămajoreaz ăînăperioadaădeăiarn ăcuă20%. 
    ART. 9 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă direc iileă deă s n tateă public ă auă obliga iaă deă aă organizaă

trimestrială sauă oriă deă câteă oriă esteă nevoieă întâlniriă cuă mediciiă deă specialitateă dină cadrulă unit iloră
specializate private pentruă aă analizaă aspecteă privindă calitateaă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă
activit ilorădeătransportăsanitarăneasistat,ăprecumăşiărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăînăvigoare.ă
Acesteaăvorăinformaăasupraămodific rilorăap ruteăînăacteleă normativeăşiă vorăstabiliăîmpreun ăcuă mediciiădeă
specialitateădinăcadrulăunit ilorăspecializateăprivateăm surileăceăseăimpunăpentruăîmbun t ireaăactivit ii.ă
Neparticipareaămedicilorălaăacesteăîntâlniriănuăîiăexonereaz ădeăr spundereaănerespect riiăhot rârilor luate 
cu acest prilej. 

 
    ANEXA 28 A 
 
            Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului 
           peăsolicitareăpentruăconsulta iaădeăurgen ălaădomiciliu, 
               tarifului pe kilometru efectiv parcurs pentru 
             mediulăurban/ruralăşiătarifuluiăpeămil ămarin  



            parcurs ,ăpentruăunit ileăspecializateăprivate 
 
    1. Statul de personal. 
    2.ăFişaădeăfundamentareăaătarifuluiăpentruăanulă2015ăpeăelementeădeăcheltuieli 
 
*T* 
                                                                        mii lei 
┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăăELEMENTEăDEăCHELTUIELIăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăClasifica ieă│ăValoareă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ăăăbugetar ăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăCHELTUIELIăCURENTEă(Iă+ăIIă+ăVI)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă01ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTITLULăIăCHELTUIELIăDEăPERSONALăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăCheltuieliăsalarialeăînăbaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01ăăăăăăăă│ăăăăăă   │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăSalariiădeăbaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăSalariiădeămerităăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăIndemniza iiădeăconducereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăSporădeăvechimeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.04ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăsporuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                    │ă10.01.06ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăOreăsuplimentareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.07ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăFondădeăpremiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.08ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăPrimaădeăvacan ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.09ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăIndemniza iiăpl titeăunorăpersoaneădinăafaraăăăăăăăă│ă10.01.12ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăunit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăă      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăIndemniza iiădeădelegareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.13ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăIndemniza iiădeădetaşareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.14ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAloca iiăpentruălocuin eăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.16ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteădrepturiăsalarialeăînăbaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.01.30ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiăăăăăăăăăăăăăăăăăă                       │ă10.03ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiădeăasigur riăsocialeădeăstatăăăăăăăăăăăă│ă10.03.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiădeăasigur riădeăşomajăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă10.03.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăăăăăăăă│ă10.03.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiădeăasigur riăpentruăaccidenteădeăăăăăăăă│ă10.03.04ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ămunc ăşiăboliăprofesionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăăăăăăăăă│ă10.03.06ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăContribu iiălaăfondulădeăgarantareăaăcrean elorăăăăă│ă10.03.07ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăsalarialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTITLULăIIăBUNURIăŞIăSERVICIIă- TOTALăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăBunuriăşiăserviciiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăFurnituriădeăbirouăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMaterialeăpentruăcur enieăăăăăăăăăăăăă             │ă20.01.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăÎnc lzit,ăiluminatăşiăfor ămotric ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAp ,ăcanalăşiăsalubritateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.04ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 



├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăCarburan iăşiălubrifian iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.05ăăă  │ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăPieseădeăschimbăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.06ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTransportăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.01.07ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăPoşta,ătelecomunica ii,ăradio,ăTV,ăinternetăăăăăăăăă│ă20.01.08ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMaterialeăşiăprest riăserviciiăpentruăîntre inereăăă│ă20.01.09ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăcuăcaracterăfunc ionalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăbunuriăşiăserviciiăpentruăîntre inereăşiăăăăăăă│ă20.01.30ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăfunc ionareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăRepara iiăcurenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.02ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMedicamenteăşiămaterialeăsanitareăăăăăăăăăăăăăăăă   │ă20.04ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăHran ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.03ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăHran ăpentruăoameniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.03.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăHran ăpentruăanimaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.03.02ăăăăă│ăăăăăăă  │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMedicamenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.04.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMaterialeăsanitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.04.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăReactiviăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.04.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDezinfectan iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.04.04ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăBunuriădeănaturaăobiectelorădeăinventarăăăăăăăăăăăăă│ă20.05ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăobiecteădeăinventarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.05.30ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDeplas ri,ădetaş ri,ătransferuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.06ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDeplas riăinterne,ădetaş ri,ătransferuriăăăăăăăăăăăă│ă20.06.01ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDeplas riăînăstr in tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.06.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăMaterialeădeălaboratorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.09ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăC r i,ăpublica iiăşiămaterialeădocumentareăăăăăăăăăă│ă20.11ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăConsultan ăşiăexpertiz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.12ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăPreg tireăprofesional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.13ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăProtec iaămunciiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.14ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăComisioaneăşiăalteăcosturiăaferenteăîmprumuturilorăă│ă20.24ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăexterneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăCheltuieliăjudiciareăşiăextrajudiciareăderivateădină│ă20.25ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăac iuniăînăreprezentareaăintereselorăstatului,ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăpotrivitădispozi iilorălegaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă           │ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăcheltuieliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.3ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăProtocolăşiăreprezentareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.30.02ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAlteăcheltuieliăcuăbunuriăşiăserviciiăăăăăăăăăăăăăăă│ă20.30.30ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTITLULăVIăTRANSFERURIăÎNTREăUNIT IăALEăăăăăăăăăăăăă│ă51ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăADMINISTRA IEIăPUBLICEă- TOTALăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăDinăcare:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 



│ăAc iuniădeăs n tateăăăăăăăă                         │ă51.01.03ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăProgrameăpentruăs n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă51.01.25ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTransferuriădinăbugetulădeăstatăc treăbugeteleăăăăăă│ă51.01.38ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ălocaleăpentruăfinan areaăunit ilorădeăasisten ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ămedico-socialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│              │ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăAparatur ăşiăechipamenteădeăcomunica iiăînăurgen ăă│ă51.01.08ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTransferuriăpentruărepara iiăcapitaleălaăspitaleăăăă│ă51.02.11ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤ 
│ăTransferuriăpentruăfinan areaăinvesti iilorăăăăăăăăă│ă51.02.12ăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăspitalelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┘ 
*ST* 
 
    NOT :ăRubricileădinătabelulădeămaiăsusăseăvorăcompletaăconformăspecificuluiăactivit iiăproprii. 
 
    ANEXA 29 
 
    - model - 
 
                         CONTRACT 
         deăfurnizareădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliu 
            şiăactivit iădeătransportăsanitarăneasistat 
 
    I.ăP r ileăcontractante 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateă...........,ăcuăsediulăînămunicipiul/oraşulă........,ăstr.ă........ănr.ă

.....,ă jude ul/sectorulă ..........,ă telefonă ...............ă faxă ........ă reprezentat ă prină preşedinteă - 
director general ..................., 

    şi 
    Unitateaă specializat ă privat  .........ă reprezentat ă prin:ă .................,ă cuă sediulă înă

..........., str. ............ nr. ......, telefon fix/mobil .............., e-mail: ................. fax 

................., 
 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectul prezentului contractă îlă constituieă furnizareaă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şiă

activit iă deă transportă sanitară neasistată înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă conformă
Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadru 
careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă Ordinului ministrului 
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ........./2015ă pentruă aprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 

 
    III.ăConsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitarăneasistatăfurnizate 
    ART. 2 
    Furnizorulă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iă deă transportă sanitară neasistată

presteaz ăasigura ilorăserviciileămedicaleăcuprinseăînăpachetulădeăserviciiădeăbaz ăşiăînăpachetulăminimalădeă
serviciiăprev zuteăînăanexaănr.ă27ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologice de aplicare în anul 2015 
a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    IV. Durata contractului 
    ART. 3 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăpân ălaădataădeă31ădecembrie 2015. 
    ART. 4 
    Durataăprezentuluiăcontractăseăpoateăprelungiăprinăacordulăp r ilorăpeătoat ădurataădeăaplicabilitateă

a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    ART. 5 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă unit iă specializateă private,ă autorizateă şiă evaluateă şiă s ă fac ă

public ăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebă
şiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ălistaănominal ăaăacestora,ăcuprinzândădenumireaăşiăvaloareaădeă
contractăaăfiec ruiaăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ălist ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute,ăînătermenă
de maximum 5 zileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconformălegii; 



    b)ăs ădecontezeăunit ilorămedicaleăspecializate,ălaătermeneleăprev zuteăînăcontract,ăpeăbazaăfacturiiă
înso it ădeălistaăcertificat ădeăserviciulăpublicădeăambulan ăcuprinzândăsolicit rileăcare au fost asigurate 
înă lunaă anterioar ă şiă deă documenteleă justificativeă prezentateă atâtă peă suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată
electronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tateăcontravaloareaăconsulta iilorădeă
urgen ă laă domiciliuă şiă activit iloră deă transportă sanitară neasistată contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă
validateăconformăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr. .............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînălimitaăvaloriiădeăcontract;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ă
electronic ăextins ăraportareaăînăvedereaădecont riiăseăfaceănumaiăînăformat electronic; 

    c)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitară
neasistat,ăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăaăserviciilorămedicaleăsuportateădinăFondulăna ionalăunică
deă asigur riă socialeă deă s n tateă şiă decontateă deă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă
modific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebă
aă caseiă deă asigur riă deă s n tate;ă s ă informezeă furnizoriiă deă servicii medicale cu privire la documentele 
comunitareăînăvigoare,ăprecumăşiădespreăacordurile,ăîn elegerile,ăconven iileăsauăprotocoaleleăinterna ionaleă
cuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 

    d)ă s  informeze,ă înă prealabilă înă termenulă prev zută laă art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 
400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă furnizoriiă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şiă
activit iădeătransportăsanitarăneasistatăcuăprivireălaăcondi iileădeăacordareăaăserviciilorămedicaleăşiăcuă
privireălaăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulădeăacordareăaăacestoraăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeă
asigur riădeăs n tateăprecumăşiăprinăe-mail la adresele comunicateăoficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaă
situa iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatare întocmite în termen de maximum o 
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmite furnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    f)ă s ă decontezeă furnizoruluiă consulta iileă deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit ileă deă transportă
sanitar neasistat acordate beneficiarilor; 

    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentru aăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere. 

    h)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivarea,ă cuă privireă laă erorileă deă raportareă şiă
refuzulădecont riiăanumitorăservicii;ăs ăcomuniceăînăformatăelectronicăfurnizorilorăcuăocaziaăregulariz riloră
trimestrialeămotivareaăsumelorădecontate;ăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunoră
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza. 

    ART. 6 
    Furnizorulă deă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iă deă transportă sanitară neasistată areă

urm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă respecteă criteriileă deă calitateă aă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iloră deă

transport sanitar neasistat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    b)ă s ă informezeă asigura iiă cuă privireă laă obliga iileă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă şiă aleă

beneficiarului de servicii medicale referitoare la actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăşiăpersoaneă

beneficiareăaleăpachetuluiăminimal,ăprecumăşiăintimitateaăşiădemnitateaăacestora;ăs ăasigureăsecuritateaăînă
procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 

    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă activitateaă
realizat ăconformăcontractelorădeăfurnizareădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportă
sanitarăneasistat;ăfacturaăesteăînso it ădeădocumenteleăjustificativeăprivindăactivit ileărealizate, în mod 
distinct, conform H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăaleăOrdinuluiăministruluiă
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă pentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeă
Asigur ri deă S n tate;ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă facturaă şiă documenteleă
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 ii,ă potrivită formulareloră deă raportareă stabiliteă conformă reglement riloră legaleă înă vigoare;ă pentruă
furnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăraportareaăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 

    f)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ă
respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuăregimăspecialăşiăpeăceleătipizate; 

    g)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
la baza încheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 

    h)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tate; 

    i)ă s ă asigureă acordareaă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iă deă transportă sanitară
neasistatăoriădeăcâteăoriăseăsolicit ,ăprinădispeceratulăunică112,ăînălimitaămijloacelor disponibile; 

    j)ă s ă asigureă acordareaă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iă deă transportă sanitară
neasistatăf r ănicioădiscriminare,ăfolosindăformeleăceleămaiăeficienteădeătratament; 



    k)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    l)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieă

contractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb; 
    m)ă s ă utilizezeă sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în 

func iune; 
    n)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă 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 ieiă Elve ia,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă cardului,ă respectivă beneficiariloră
formularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
persoanelor asigurate înăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăconsulta iiă
deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iă deă transportă sanitară neasistată 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,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 

    o)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
un alt sistem informatic, acesta trebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    p)ăs ăasigureăacordareaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit ilorădeătransportăsanitară
neasistatăprev zuteăînăpacheteleădeăserviciiămedicale; 

    q)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă evaluareă aă furnizorului,ă
dovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil  înădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor. 

    r)ă s ă asigureă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iă deă transportă sanitară neasistat, 
utilizândă mijloculă deă interven ieă şiă transportă şiă echipamentulă corespunz toră situa ieiă respective,ă înă
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

    s)ăs ăeliberezeăcertificateăconstatatoareădeădeces,ădup ăcaz,ăconformăOrdinuluiăministruluiăs n t ii 
şiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    ş)ăs ăintroduc ămonitorizareaăapelurilor,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare. 
    t)ă s ă nuă încasezeă sumeă pentruă serviciileă medicaleă furnizateă prev zuteă înă pacheteleă deă serviciiă şiă

pentruă acteleă administrativeă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciilor medicale, pentru care nu este 
prev zut ăoăreglementareăînăacestăsens; 

    )ăs ăasigureălaăsolicitareaăserviciilorăpubliceădeăambulan ,ăconsulta iileădeăurgen ălaădomiciliuă
şiă activit ileă deă transportă sanitară neasistată contractateă directă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă
conformitateă cuă protocolulă deă colaborareă încheiată întreă serviciulă publică deă ambulan ă şiă serviciileă deă
ambulan ăprivate,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 

 
    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 7 
    (1) Suma contractat ă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă unit ileă specializateă autorizateă şiă

evaluateăprivateăpentruăefectuareaăactivit iiădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăaăunorăserviciiădeă
transport sanitar neasistat va avea în vedere 95% din fondurile alocate cuăaceast ădestina ieălaănivelulăcaseiă
deăasigur riădeăs n tateăşiăseăstabileşteăastfel: 

    a)ăpentruăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliu,ăsumaăcontractat ăesteăegal ăcuănum rulădeăsolicit riă
estimateăînmul ităcuătarifulăpeăsolicitareănegociat. 

    Tarifulă peă solicitareă pentruă consulta iileă deă urgen ă laă domiciliuă seă negociaz ă întreă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă şiă furnizori,ă avându-seă înă vedereă toateă cheltuielileă necesareă acord riiă serviciiloră
medicale,ă cuă excep iaă celoră aferenteă mijloculuiă deă transport - cheltuieliă deă personală pentruă conduc torulă
mijloculuiădeătransport,ăcombustibil,ăcheltuieliăpentruăîntre inereaăşiăreparareaămijloculuiădeătransportă- şiă
aăcheltuielilorădeăpersonalăaferenteămedicului,ă înăsitua iaăînăcareăconsulta iaădeăurgen ălaădomiciliu se 
acord ădeăc treămediculădinăcentrulădeăpermanen ăşiănuăpoateăfiămaiămareădecâtătarifulămaximalăprev zutălaă
art.ă8ă(1)ădinăanexaănr.ă28ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateănr.ă............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    Tarifulăminimănegociatădevineătarifulălaăcareăseăcontracteaz ăconsulta iileădeăurgen ălaădomiciliuăcuă
unit ileăspecializateăprivate. 

    Tarifulă peă solicitareă pentruă consulta iiă deă urgen ă laă domiciliuă seă poateă renegociaă trimestrială înă
raportă cuă evaluareaă trimestrial ă aă indicatoriloră efectivă realiza i,ă înă limitaă sumeloră aprobateă cuă aceast ă
destina ie,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaămaiăsus,ăprinăîncheiereaăunuiăactăadi ionalăînăacestăsens; 

    b)ăpentruăserviciileădeătransportăcuăautovehiculeăsumaăcontractat ăesteăegal ăcuănum rulădeăkilometriă
efectivăparcurşiăpentruămediulăurban/rural,ăestima iăaăfiăparcurşi,ăînmul ităcuătarifulăpeăkilometruăparcursă
negociatăîntreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăLaăestimareaănum ruluiădeăkilometriăparcurşiăseă
iauăînăcalculăşiăkilometriiăestima iăaăfiăparcurşiăaferen iăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliu. Tariful pe 
kilometruă parcursă negociată nuă poateă fiă maiă mareă decâtă tarifulă maximală decontată deă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăprev zutălaăart.ă8ăalin.ă(2)ădinăanexaănr.ă28ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă
aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă astfelă încâtă laă
unit ileălaăcareăseăînregistreaz ătimpiădeăaşteptareămaiăridica i,ărespectivădistan eăparcurseămaiămici,ăs ă
seă acordeă tarifeă peă kilometruă spreă limitaă maxim ,ă pentruă acoperireaă cheltuieliloră aferenteă timpuluiă deă
aşteptare.ăTarifulăminimănegociatădevineătarifulălaăcareăseăcontracteaz ăserviciileădeătransportăcuăunit ileă
specializateăprivate.ăTarifulăpeăkilometruăseăpoateărenegociaătrimestrialăînăraportăcuăevaluareaătrimestrial ă



aăindicatorilorăefectivărealiza i,ăînălimitaăsumelorăaprobateăcuăaceast ădestina ie,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaă
mai sus,ăprinăîncheiereaăunuiăactăadi ionalăînăacestăsens; 

    c)ă pentruă serviciileă deă transportă peă ap ,ă sumaă contractat ă seă calculeaz ă peă bazaă num ruluiă deă mileă
marineă estimat,ă înmul ită cuă tarifulă negociată peă mil ă marin ă şiă nuă poateă fiă maiă mareă decâtă tarifulă maximal 
prev zută laă art.ă 8ă alin.ă (3)ă dină anexaă nr.ă 28ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ăLaăestimareaănum ruluiădeămileă
marineă seă iauă înă calculă şiă mileleă marineă estimateă aă fiă parcurseă aferenteă consulta iiloră deă urgen ă laă
domiciliu. 

    Tarifulăpeămil ămarin ăminimănegociatădevineătarifulălaăcareăseăcontracteaz ăserviciileădeătransportă
cuă unit ileă specializateă private.ă Tarifulă peă mil ă marin ă seă poateă renegociaă trimestrială înă raportă cuă
evaluareaătrimestrial ăaăindicatorilorăefectivărealiza i,ăînălimitaăsumelorăaprobateăcuăaceast ădestina ie,ăînă
aceleaşiăcondi iiăcaămaiăsus,ăprinăîncheiereaăunuiăactăadi ionalăînăacestăsens. 

    Diferen aă deă 5%ă seă utilizeaz ă pentruă contractareaă serviciiloră medicaleă realizateă înă condi iileă
prev zuteă laă alin.ă (2)ă lit.ă b)ă şi/sauă pentruă contractareaă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă
activit ilorădeătransportăsanitarăneasistatăconformăcondi iilorăini ialeădeăcontractare. 

    (2)ă Decontareaă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă aă activit iloră deă transportă neasistată
efectuateădeăunit ileăspecializateăautorizateăşiăevaluateăprivate: 

    a)ăDecontareaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit ilorădeătransportăsanitarăneasistată
seă faceă lunar,ă laă nivelulă realizat,ă înă raportă cuă num rulă deă kilometriă efectivă parcurşiă pentruă mediulă
urban/rural,ă respectivă mileă marineă efectivă parcurse,ă şiă tarifulă minimă negociat,ă precumă şiă cuă num rulă deă
solicit riăpentruăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuărealizateăşiătarifulăminimănegociatăpeăsolicitare,ăcuă
încadrareaăînăsumaătotal ăcontractat ăaferent ăluniiărespective; 

    b)ă Trimestrială seă faceă regularizareaă pentruă perioadaă deă laă începutulă anuluiă pân ă laă sfârşitulă
trimestruluiă respectiv,ă înă raportă cuă num rulă deă kilometriă efectivă parcurşiă pentruă mediulă urban/rural,ă
respectiv mile marine efectiv parcurse,ăşiătarifulăminimănegociat,ăprecumăşiăcuănum rulădeăsolicit riăpentruă
consulta iiădeăurgen ălaădomiciliuărealizateăşiătarifulăminimănegociatăpeăsolicitare,ăcuăîncadrareaăînăsumaă
total ăcontractat ăaferent ăperioadeiăpentruăcareăseăfaceăregularizarea. 

    Înă situa iaă înă care,ă laă regularizareaă trimestrial ,ă contravaloareaă num ruluiă totală ală kilometriloră
efectivăparcurşiăpentruămediulăurban/rural,ărespectivăaănum ruluiătotalăalămilelorămarineăparcurse,ăprecumăşiă
aă num ruluiă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă realizate,ă deă laă începutulă anuluiă pân ă laă sfârşitulă
trimestruluiă respectivă esteă maiă mareă decâtă sumaă total ă contractat ă aferent ă perioadeiă pentruă careă seă faceă
regularizarea,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ănivelulărealizatăalăacestoraănumaiădac ădep şireaă
esteă justificat ,ă cuă încadrareaă înă sumaă aprobat ă cuă aceast ă destina ieă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă
s n tate. 

    Înă situa iaă înă careă laă regularizareaă trimestrial ,ă num rulă totală ală kilometriloră efectivă parcurşiă
pentru mediul urban/rural,ărespectivănum rulătotalăalămilelorămarineăparcurseădeălaăînceputulăanuluiăpân ălaă
sfârşitulă trimestruluiă respectivă esteă maiă mică decâtă num rulă contractată şiă num rulă solicit riloră pentruă
consulta iiădeăurgen ălaădomiciliuărezolvateădeălaăînceputulăanuluiăpân ălaăsfârşitulătrimestruluiărespectivă
esteă maiă mică decâtă num rulă solicit riloră contractate,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă nivelulă
realizat al acestora. 

    c)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ăunit ilorăspecializateăautorizateăşiăevaluateăprivateă
solicit rileăpentruăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăprev zuteălaălit.ăAăpct.ă1ăşiălaălit.ăBăpct.ă1ădină
anexaănr.ă27ălaăordinăşiănum rulădeăkilometriăefectua iăpentruătipulădeătransportăprev zutălaăliteraăA,ăpct.ă2ă
şiălaăliteraăBăpct.ă2ădinăanexaănr.ă27ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă............../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ă
a H.G. nr. 400/2014, cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă dac ă acesteaă auă fostă efectuateă peă bazaă
apeluriloră primiteă prină sistemulă 112,ă dispecerizateă deă dispeceratulă medicală publică sauă celă integrată şiă auă
avizul dispeceratului medical public sau cel integrat. 

    ART. 8 
    (1)ă Sumaă contractat ă aferent ă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iloră deă transportă

sanitar neasistat pentru anul 2015 este de .......... lei. 
    (2)ă Sumaă contractat ă aferent ă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iloră deă transport 

sanitarăneasistatăseădefalcheaz ăpeătrimestreăşiăpeăluni. 
    ART. 9 
    (1)ăLunar,ălaădataădeă..........ăaăluniiăurm toareăceleiăpentruăcareăseăfaceăplata,ăcasaădeăasigur riă

deă s n tateă deconteaz ă contravaloareaă consulta iiloră deă urgen ă laă domiciliuă şiă activit iloră deă transportă
sanitarăneasistatărealizateăconformăindicatorilorăspecificiăavu iăînăvedereălaăcontractareăînălimitaăsumeloră
contractate,ăpeăbazaăfacturiiăşiăaădocumenteloră justificativeăceăseădepun/transmitălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tateăpân ălaădataădeă..............ăaăluniiăurm toareăceleiăpentruăcareăseăfaceădecontarea. 

    Toateădocumenteleănecesareădecont riiăseăcertific ăpentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateă
prinăsemn turaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 

    (2)ăDecontareaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit ilorădeătransportăsanitarăneasistată
aferenteăluniiădecembrieăaăanuluiăînăcursăseăpoateăefectuaăînălunaădecembrieăpentruăserviciileăefectuateăşiă
facturateăpân ălaădataăprev zut ăînădocumenteleăjustificativeădepuse/transmiseăînăvedereaădecont rii,ăurmândă
caădiferen aăreprezentândăserviciileărealizateăs ăseădecontezeăînălunaăianuarieăaăanuluiăurm tor. 

    (3)ă Trimestrial,ă pân ă laă dataă deă ..........ă aă luniiă urm toareă încheieriiă trimestruluiă seă fac 
regulariz rileă şiă decont rile,ă inându-se seama de realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei 
contracta i. 



    (4)ăPlataăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit ilorădeătransportăsanitarăneasistatăseă
face în contul nr. ....................., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. 
..................., deschis la Banca ....................................., la data de ........... . 

    ART. 10 
    (1)ăNerespectareaăoric reiaădintreăobliga iileăunit ilorămedicaleăspecializateăprivateăprev zuteălaă

art.ă6ăatrageăaplicareaăunorăsanc iuniăpentruălunaăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ălaăprimaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă1%ălaăvaloareaădeă

contract aferent ăluniiărespective; 
    b)ălaăaădouaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă3%ălaăvaloareaă

deăcontractălunar ; 
    c)ălaăaătreiaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăunuiăprocentădeă9%ălaăvaloareaă

de contractălunar . 
    (2)ălaăprimaăconstatareăaăfaptuluiăc ăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiă

acestoraănuăauăfostăefectuateăcuărecuperareaăcontravaloriiăacestorăservicii,ăseăre ineăoăsum ăcalculat ăprină
aplicarea unui procent deă10%ălaăvaloareaădeăcontractălunar . 

    (3)ăRe inereaăsumelorăpotrivităalin.ă(1)ăşiă(2)ăseăfaceădinăprimaăplat ăceăurmeaz ăaăfiăefectuat ,ă
pentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    (4) Recuperarea sumeloră potrivită prevederiloră alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă faceă prină plataă direct ă sauă prină
executareăsilit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (5)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 

 
    VII. Calitatea serviciilor medicale 
    ART. 11 
    Consulta iileădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit ileădeătransportăsanitarăneasistatăfurnizateăînăbazaă

prezentului contractă trebuieă s ă respecteă criteriileă deă calitate,ă elaborateă înă conformitateă cuă prevederileă
legale în vigoare. 

 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 12 
    Pentruăneîndeplinireaăobliga iilorăcontractualeăparteaăînăculp ădatoreaz ădaune-interese. 
    ART. 13 
    Reprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportă

sanitară neasistată cuă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă încheiată contractă esteă directă r spunz toră deă
corectitudinea datelor raportate. 

 
    IX. Clauze speciale 
    ART. 14 
    (1)ăOriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractuluiăşiă

careăîmpiedic ăexecutareaăacestuia,ăesteăconsiderat ăfor ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundereăparteaăcareăoă
invoc .ăSuntăconsiderateăfor ămajor ,ăînăsensulăacesteiăclauze,ăîmprejur riăca:ăr zboi,ărevolu ie,ăcutremur,ă
marileăinunda ii,ăembargo. 

    (2)ă Parteaă careă invoc ă for aă major ă trebuieă s ă anun eă cealalt ă parte,ă înă termenă deă 5ă zileă
calendaristice de la data apari ieiă respectivuluiă cază deă for ă major ă şiă s ă prezinteă ună actă confirmativă
eliberată deă autoritateaă competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă Municipiulă Bucureştiă prină careă s ă seă
certificeărealitateaăşiăexactitateaăfaptelorăşiăîmprejur rilorăcareăauăcondusălaăinvocareaăfor eiămajoreăşi,ă
de asemenea, de la încetarea acestui caz. 

    Dac ă nuă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă
for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă celeilalteă p r iă prină neanun areaă înă
termen. 

    (3)ă Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

    ART. 15 
    Efectuarea deăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitarăneasistatăpesteă

prevederileă contractualeă seă faceă peă propriaă r spundereă şiă nuă atrageă nicioă obliga ieă dină parteaă caseiă deă
asigur riădeăs n tateăcuăcareăs-a încheiat contractul. 

 
    X. Încetarea,ăsuspendareaăşiăreziliereaăcontractului 
    ART. 16 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitară

neasistatăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădinăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-teritorial ă aă caseiă deă asigur riă deă

s n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2) încetare prin faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilareă aă

furnizorului,ădup ăcaz; 
    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    b)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    c)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc tre reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de 

asigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ,ăcuă30ădeăzileăcalendaristiceăanterioareădateiădeălaăcareăseă
doreşteăîncetareaăcontractului,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal. 



    d) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    (2)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăseăsuspend ăcuădataălaăcareăaăintervenităunaădintreă

urm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă termenuluiă deă valabilitateă aă autoriza ieiă deă func ionareă sauă suspendarea acesteia, 

respectivă încetareaă doveziiă deă evaluare,ă cuă condi iaă caă furnizorulă s ă fac ă dovadaă demersuriloră întreprinseă
pentruă actualizareaă acestora;ă suspendareaă seă faceă pân ă laă ob inereaă autoriza ieiă deă func ionareă sauă aă
documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; 

    b)ăpentruăcazurileădeăfor ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ălaăîncetareaă
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

    c) la solicitarea furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcazăpeăbaz ădeădocumente justificative; 

    ART. 17 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăconsulta iiădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit iădeătransportăsanitară

neasistatăseăreziliaz ăprintr-oănotificareăscris ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeămaximumă5ă
zile calendaristiceădeălaădataăaprob riiăacesteiăm suri,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcaăurmareăaă
constat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ădac ăfurnizorulănuăîncepeăactivitateaăînătermenădeăcelămultă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataă
semn riiăcontractului de furnizare de servicii medicale; 

    b)ădac ,ădinămotiveăimputabileăfurnizorului,ăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ămaiămareă
de 30 de zile calendaristice; 

    c)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organele în drept a 
autoriza ieiădeăfunc ionare/autoriza ieiăsanitareădeăfunc ionareăsauăaădocumentuluiăsimilar,ărespectivădeălaă
încetareaăvalabilit iiăacestora; 

    d)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă drept a 
dovezii de evaluare a furnizorului; 

    e)ă nerespectareaă termeneloră deă depunereă aă facturiloră înso iteă deă documenteleă justificativeă privindă
activit ileărealizateăconformăcontractului,ăînăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaă
serviciilorărealizate,ăpentruăoăperioad ădeădou ăluniăconsecutiveăînăcadrulăunuiătrimestru,ărespectivă3ăluniă
într-un an; 

    f)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăcaăurmareăaăcereriiăînăscris,ăaădocumentelorăsolicitateă
privindă acteleă deă eviden ă financiar-contabil ă aă serviciiloră furnizateă conformă contracteloră încheiateă întreă
furnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădocumenteleăjustificative privind sumele decontate din Fond, 
precumăşiădocumenteleămedicaleăşiăadministrativeăexistenteălaănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiă
de control; 

    g)ălaăaădouaăconstatareăaăfaptuluiăc ăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvederea decont riiă
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 

    h)ăodat ăcuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaăart.ă10ăalin.ă(1). 
    i)ădac ăfurnizorulănuăîndeplineşteăcondi iaăprev zut ălaăart. 105 alin. (1) lit. d) din anexa 2 la HG 

nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăîncetatăprină

reziliere ca urmare a nerespect riiăobliga iilorăcontractualeăasumateădeăfurnizoriăprinăcontractulăîncheiat,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăcontractului. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractulăîncheiatăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
dinămotiveăimputabileăacestoraăşiăcareăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră acceptaă înregistrareaă înă niciună altă contractă deă acelaşiă tipă aă
persoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaă
dataămodific riiăcontractului. 

    (4)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoulăcontractăseăreziliaz /seămodific ăînă
condi iileă alin.ă (2)ă şiă (3),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă încheiaă contracteă cuă furnizoriiă
respectivi,ărespectivănuăvorămaiăacceptaăînregistrareaăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(3)ăînăcontracteleădeă
acelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriăsauăcuăal iăfurnizoriăpentruăacesteăpersoaneăcareăprinăactivitateaă
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 

    (5)ăÎnăcazulăînăcareăfurnizoriiăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tate 
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2), 
(3)ăşiă(4)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreăsediileăsecundare/puncteleădeălucru. 

    ART. 18 
    Situa iileăprev zuteălaăart. 17ăalin.ă(1)ăşiălaăart.ă16ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpuncteleăa2)ăşiăa3)ăseă

constat ădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ădinăoficiu,ăprinăorganeleăsaleăabilitateăsauălaăsesizareaă
oric reiăpersoaneăinteresate.ăSitua iileăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(1)ălit.ăa) - subpct.ăa1)ăşiălit.ăc)ăseă
notific ăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseă
doreşteăîncetareaăcontractului. 

 
    XI.ăCoresponden a 
    ART. 19 



    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentului contractă seă efectueaz ă înă scrisă prină scrisoriă
recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăşiălaăsediulăunit iiăspecializateăprivateădeclaratăînăcontract. 

    Fiecare parte contractant ă esteă obligat ă caă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă dină momentulă înă careă
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulăcontractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
schimbareaăsurvenit . 

 
    XII. Modificarea contractului 
    ART. 20 
    Prezentulăcontractăseăpoateămodificaăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareăcuăcelă
pu ină.....ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea. 

    Modificarea se face printr-unăactăadi ional,ăsemnatădeăambeleăp r i,ăşiăesteăanex ăaăacestuiăcontract. 
    ART. 21 
    (1)ă Înă condi iileă apari ieiă unoră noiă acteă normativeă înă materie,ă careă intr ă înă vigoareă peă durataă

derul riiăprezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    (2)ă Peă parcursulă derul riiă prezentuluiă contract,ă valoareaă contractual ă poateă fiă majorat ă prină acteă

adi ionale,ădup ăcaz,ăînălimitaăfondurilorăaprobate,ăavându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor 
ini iale. 

    ART. 22 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiăbineăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

    Dac ăînceteaz ătermenulădeăvalabilitateăalăautoriza ieiăsanitareădeăfunc ionare/documentuluiăsimilară
pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu 
condi iaăreînnoiriiăautoriza ieiăsanitareădeăfunc ionare/documentuluiăsimilarăpeătoat ădurataădeăvalabilitateă
a contractului. 

 
    XIII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 23 
    (1) Litigiile legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conform alin. (1) se solu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIV. Alte clauze 
    .............................................. 
    .............................................. 
    Prezentulăcontractădeăfurnizareăaăconsulta iilorădeăurgen ălaădomiciliuăşiăactivit ilorădeătransportă

sanitarăneasistatăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate a fost încheiat azi ..............., 
înădou ăexemplareăaăcâteă.........ăpaginiăfiecare,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparteăcontractant . 

 
*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăăăăăăăăFURNIZOR 
    Preşedinteă- Director general,         Reprezentant legal 
    ..............................     ............................. 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiăeconomice, 
    .............................. 
 
    Director executiv al 
    Direc ieiărela iiăcontractuale 
    .............................. 
 
        Vizat 
    Juridic, Contencios 
    .............................. 
*ST* 
 
    ANEXA 30 
 
          CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăDEăSERVICIIăMEDICALE 
          DEăBAZ ăPENTRUăÎNGRIJIRIăMEDICALEăLAăDOMICILIUăŞI 
             ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU 
 
    A.ăPACHETăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăPENTRUăÎNGRIJIRIăMEDICALEăLAăDOMICILIUăŞIăÎNGRIJIRIăPALIATIVEă

LA DOMICILIU 
 



*T* 
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Nr.ă│ăăăăăăăăăăăăServiciuădeăîngrijireămedical ălaădomiciliu/îngrijireăăăăăăăă│ 
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăpaliativ ălaădomiciliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă1.│M surareaăparametrilorăfiziologici:ătemperatur ,ărespira ie,ăpuls,ăTA,ăăă│ 
│ăăăă│diurez ăşiăscaună*****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│*****)ăRecomandareaăserviciuluiăseăfaceădeăc treămediciăpentruăto iăăăăăă│ 
│ăăăă│parametriiăprev zu i,ărespectiv:ătemperatur ,ărespira ie,ăpuls,ăTA,ăăăăăă│ 
│ăăăă│diurez ăşiăscaunăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă2.│Administrareaămedicamentelor:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│2.1ăintramuscular*)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│2.2ăsubcutanat*)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│2.3.intradermic*)ăăăăăă                                                  │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│2.4ăoralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│2.5ăpeămucoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│*)ăÎnăafaraăinjec iilorăşiăperfuziilorăcuăproduse deăorigineăuman .ăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă3.│Administrareaămedicamentelorăintravenosăsubăsupraveghereaăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│medicului*)ă****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│*)ăÎnăafaraăinjec iilorăşiăperfuziilorăcuăproduseădeăorigineăuman .ăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│****)ăSeăefectueaz ăsubăsupraveghereaămediculuiăcareăîşiădesf şoar ăăăăăă│ 
│ăăăă│activitateaăîntr-oăform ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriămedicaleălaăăă│ 
│ăăăă│domiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă4.│Sondajăvezical,ăîngrijireaăsondeiăurinareăşiăadministrareaămedicamentelor│ 
│ăăăă│intravezicalăpeăsond ăvezical ă***)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│***)ălaăb rba iăseăefectueaz ădeăc treămediculăcareăîşiădesf şoar ăăăăăăă│ 
│ăăăă│activitateaăîntr-oăform ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriămedicaleălaăăă│ 
│ăăăă│domiciliu/îngrijiriămedicaleăpaliativeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă5.│Administrareaămedicamentelorăprinăperfuzieăendovenoas ăsubăsupraveghereaă│ 
│ăăăă│medicului*)ă****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                           │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│*)ăÎnăafaraăinjec iilorăşiăperfuziilorăcuăproduseădeăorigineăuman .ăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│****)ăSeăefectueaz ăsubăsupraveghereaămediculuiăcareăîşiădesf şoar ăăăăăă│ 
│ăăăă│activitateaăîntr-oăform ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriămedicaleălaăăă│ 
│ăăăă│domiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă6.│Alimenta iaăenteral ăpeăgastrostom /sond ăgastric ăşiăeducareaăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│asiguratului/apar in torilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă7.│Alimenta iaăpasiv ,ăpentruăbolnaviiăcuătulbur riădeădegluti ie,ăinclusivă│ 
│ăăăă│instruireaăasiguratului/apar in toruluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă8.│Clism ăcuăscopăevacuatorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă9.│Sp l tur ăvaginal ăînăcazuriădeădeficitămotorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă10.│Manevreăterapeuticeăpentruăevitareaăcomplica iilorăvasculareăaleăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│membrelorăinferioare/escarelorădeădecubit:ămobilizare,ămasaj,ăaplica iiăă│ 
│ăăăă│medicamentoase,ăutilizareaăcolacilorădeăcauciucăşiăaărulourilorăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă11.│Manevreăterapeuticeăpentruăevitareaăcomplica iilorăpulmonare:ăposturiădeă│ 
│ăăăă│drenajăbronşic,ătapotaj,ăfizioterapieărespiratorieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă12.│Îngrijireaăpl gilorăsimpleăşi/sauăsuprainfectate/suprimareaăfirelorăă    │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă13.│Îngrijireaăescarelorămultipleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă14.│Îngrijireaăstomelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă15.│Îngrijireaăfistulelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă16.│Îngrijireaătubuluiădeădrenăşiăinstruireaăasiguratuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă17.│Îngrijireaăcanuleiătraheale şiăinstruireaăasiguratuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă18.│Monitorizareaădializeiăperitonealeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă19.│Aplicareaădeăplosc ,ăbazinet,ăcondomăurinar,ămijlocăajut torăpentruăăăăăă│ 
│ăăăă│absorb iaăurinei**)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│**)ăEsteăinclusăşiămijloculăajut torăpentruăabsorb iaăurinei,ăminimă2ăăăă│ 
│ăăăă│mijloaceăajut toareăpentruăabsorb iaăurinei/zi.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă20.│Evaluareaăasiguratului:ăstabilireaăşiăaplicareaăunuiăplanădeăîngrijiriăîn│ 
│ăăăă│controlulădureriiăşiăaltorăsimptomeăasociateăboliiăşiăreevaluareaăăăăăăăă│ 
│ăăăă│periodic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă21.│Evaluareaămobilit ii,ăaăcapacit iiădeăauto-îngrijire,ăaărisculuiădeăăăă│ 
│ăăăă│apari ieăalăescarelorăsauăgradulăescarelor,ăidentificareaănevoilorăăăăăăă│ 
│ăăăă│nutri ionale,ăimplementareaăinterven iilorăstabiliteăînăplanulădeăăăăăăăă│ 
│ăăăă│îngrijiriăşiăreevaluareaăperiodic ă- deăc treăasistentulămedicalăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă22.│Masajălimfedemăşiăconten ieăelastic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă23.│Masajălimfedemăcuăpompaădeăcompresieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă24.│MontareăTENSăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă25.│Administrareămedica ieăprinănebulizareăăăăăăăăăăăă                       │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă26.│Aspira ieăgastric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă27.│Aspira ieăc iărespiratoriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă28.│Paracentez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă29.│Ventila ieănoninvaziv ă****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│****)ăSe efectueaz ăsubăsupraveghereaămediculuiăpneumologăcuăatestatăînăă│ 
│ăăăă│Managementulăgeneral,ăclinicăşiăterapeuticăalătulbur rilorărespiratoriiăă│ 
│ăăăă│Somnologieă(nivelăIăşiăII)ăşiăînăVentila ieănon-invaziv ă(nivelăIII)ăsauă│ 
│ăăăă│aămediculuiăcuăspecialitateaăanestezieăşiăterapieăintensiv ,ămediculuiăăă│ 
│ăăăă│specialistădeămedicin ădeăurgen ,ăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăîntr-o│ 
│ăăăă│form ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăă│ 
│ăăăă│paliativeălaădomiciliuăăăăăăăăăăăă                                       │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă30ă│Alimenta ieăparenteral ă- alimenta ieăartificial ăpeăcateterăvenosăăăăăăă│ 
│ăăăă│centralăsauăperiferic****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăă│****)ăSeăefectueaz ăsubăsupraveghereaămediculuiăcuăspecialitateaăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│anestezieăşiăterapieăintensiv ăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea într-oăăăă│ 
│ăăăă│form ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│îngrijiriăpaliativeălaădomiciliu.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│Serviciulănuăincludeămedica iaăspecific .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăă31│Kinetoterapieăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    NOTA 1: Serviciile de la punctele 1 - 31ăseăacord ădeăfurnizoriiădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu. 
    NOTA 2: Serviciile de la punctele 1 - 19ăşiă29ă- 31ăseăacord ădeăfurnizoriiădeăîngrijiriămedicaleălaă

domiciliu. 
    NOTA 3: Serviciile de la punctele 20ăşiă22ă- 28ăseăacord ădeăc treămediciiădeăspecialitateăcuăatestată

îngrijiri paliative. 
    NOTAă 4:ă Serviciulă deă laă punctulă 31ă seă acord ă pentruă perioadeă şiă potrivită unuiă ritmă stabiliteă deă

mediculădeăreabilitareămedical ăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăîntr-oăform ălegal ălaăfurnizorulădeăîngrijiriă
medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 



    NOTAă5:ăServiciileădeăîngrijireămedical ălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăseăacord ăînă
condi iileăstabiliteăprinăanexaănr.ă31ălaăordin. 

 
    B.ă PACHETULă DEă SERVICIIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă MEMBREă ALEă UNIUNIIă EUROPENE/SPA IULUIă ECONOMICă

EUROPEAN/CONFEDERA IAăELVE IAN ,ăPENTRUăPACIEN IIăDINăSTATELEăMEMBREăALEăUNIUNIIăEUROPENE/SPA IULUIăECONOMICă
EUROPEAN/CONFEDERA IAă ELVE IAN ,ă BENEFICIARIă AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA 
REGULAMENTULUIăCEăNR.ă883ăALăPARLAMENTULUIăEUROPEANăŞIăALăCONSILIULUIăDINă29ăAPRILIEă2004ăPRIVINDăCOORDONAREAă
SISTEMELORă DEă SECURITATEă SOCIAL ă ŞIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă CUă CAREă ROMÂNIAă Aă ÎNCHEIATă ACORDURI, 
ÎN ELEGERI,ăCONVEN IIăSAUăPROTOCOALEăINTERNA IONALEăCUăPREVEDERIăÎNăDOMENIULăS N T II 

 
    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 al 
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă
social ,ă beneficiaz ă deă pachetulă deă serviciiă medicaleă deă baz ă pentruă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă
îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăprev zutălaălit.ăAădinăprezentaăanex . 

    2.ă Pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă
interna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăbeneficiaz ădeăpachetulădeăservicii medicaleădeăbaz ăpentruă
îngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu,ăprev zutălaălit.ăAădinăprezentaăanex ,ăînă
condi iileăstabiliteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 

 
   ANEXA 31 
 
                      CONDI IILE 
     acord riiăserviciilorădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu 
          şiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăşi 
            modalit ileădeăplat ăaleăacestora 
 
    ART. 1 
    (1)ăServiciileădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăseăacord ădeăc treăfurnizoriiădeăîngrijiri medicale 

laădomiciliu,ăpersoaneăfiziceăsauăjuridiceăautorizateăşiăevaluateăînăcondi iileălegiiăpentruăacordareaăacestoră
tipuriădeăservicii,ăal iiădecâtămediciiădeăfamilie,ăfurnizoriăcareăîncheieăcontracteăcuăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateăpentruăservicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se 
acord ăpeăbaz ădeărecomandareăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ă inândăseamaădeăstareaădeăs n tateăaă
asiguratuluiăşiădeăstatusulădeăperforman ăECOGăalăacestuia. 

    (2)ă Recomandareaă pentruă efectuareaă serviciiloră deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă seă faceă deă c treă
mediciiădeăspecialitateădinăambulatoriu,ăinclusivămediciiădeăfamilieăşiădeăc treămediciiădeăspecialitateădină
spitaleălaăexternareaăasigura ilor,ămediciăafla iăînărela iiăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ă
conformă modeluluiă prezentată înă anexaă nr.ă 31ă Că laă ordin,ă caă oă consecin ă aă actuluiă medicală propriu,ă înă
concordan ăcuădiagnosticulăstabilităşiăînăfunc ieădeăpatologiaăbolnavuluiăşiăstatusulădeăperforman ăECOGăală
acestuia, cu precizarea acestui status. 

    Furnizorulă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu,ă cuă excep iaă unit iiă sanitareă cuă paturiă careă areă
organizat ă şiă aprobat /avizat ă deă Ministerulă S n t iiă structur ă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu pentru 
eficientizareaă managementuluiă cazuriloră externateă dină spitalizareă continu ,ă nuă poateă efectuaă serviciiă deă
îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă înă bazaă recomand riloră emiseă deă c treă mediciiă careă auă calitateaă deă
reprezentan iă legali,ă mediciă careă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă laă furnizor,ă asocia i,ă
administratoriăaiăunuiăfurnizorădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ăso /so ieăsauărudeăpân ălaă
gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu. 

    Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la 
domiciliuăînăbazaărecomand rilorăemiseădeăc treămediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăîntr-oăform ălegal ălaă
acelaşiă furnizoră deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă sauă laă acelaşiă furnizoră deă serviciiă medicaleă careă areă
încheiateă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă contracteă şiă pentruă asisten aă medical ă primar ,ă specialit iă
cliniceăşiăreabilitareămedical . 

    Caseleădeăasigur riădeăs n tateănuăvorăluaăînăcalculărecomand rileămedicaleăînăcareăesteănominalizată
furnizorulădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaă domiciliuăşiăniciărecomand rileămedicaleăcareănuăcuprindăoă
periodicitate/ritmicitateăaăserviciilorărecomandate,ăînăconcordan ăcuădiagnosticulăstabilităşiăînăfunc ieădeă
patologiaăasiguratuluiăşiăstatusulădeăperforman ăECOGăalăacestuia. 

    Mediciiă deă specialitateă dină ambulatoriulă deă specialitate,ă inclusivă mediciiă deă familie,ă recomand ă
îngrijiriămedicaleălaădomiciliuănumaiăcaăoăconsecin ăaăconsulta ieiămedicaleăraportateălaăcasaădeăasigur riă
deăs n tate.ăÎnăfunc ieădeăstatusulădeăperforman ăECOG,ăbolnavulăpoateăfi: 

    a)ăincapabilăs ădesf şoareăactivit iăcasnice,ăesteăimobilizatăînăfotoliuăsauăpatăpesteă50%ădinătimpulă
zilei,ănecesit ăsprijinăpentruăîngrijireaădeăbaz ă(igien ăşi/sauăalimenta ieăşi/sauămobilizare)ă- statusul de 
performan ăECOGă3; 

    b)ă completă imobilizată laă pat,ă dependentă totală deă alt ă persoan ă pentruă îngrijireaă deă baz ă (igien ,ă
alimenta ie,ămobilizare)ă- statusulădeăperforman ăECOGă4. 

    (3)ă Recomandareaă pentruă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă seă consemneaz ă deă c treă mediculă curantă ală
pacientuluiăînăbiletulădeăexternare,ălaăexternareaăacestuia,ăsauăînăregistrulădeăconsulta iiăînăambulatoriu,ă
asupraănecesit iiăefectu riiăîngrijirilorămedicale. 

    ART. 2 
    (1)ăListaăserviciilorădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăesteăprev zut ăînăanexaănr.ă30ălaăordin. 
    (2)ăTarifulăpeăcazăpentruăunăepisodădeăîngrijireălaădomiciliuăseăob ineăînmul indănum rulădeăzileădeă

îngrijireăcorespunz torăunuiăepisod de îngrijire la domiciliu cu tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu. 



Tarifulămaximalăpeăoăziădeăîngrijireălaădomiciliuăesteădeă55ălei,ăpentruăîngrijirileăacordateăasigura ilorăcuă
statusădeăperforman ăECOGă4ăşiătarifulămaximalăpentruăoăziădeăîngrijireă acordatăasigura ilorăcuăstatusădeă
performan ă ECOGă 3ă esteă deă 50ă lei.ă Înă tarifulă peă oă ziă deă îngrijireă suntă incluseă costurileă materialeloră
sanitareă pentruă realizareaă serviciuluiă deă îngrijireă laă domiciliu.ă Prină oă ziă deă îngrijireă seă în elegeă
efectuareaădeăc treăfurnizorăaăminimumă1ăvizit ălaădomiciliuăconformărecomand rii,ăpentruăunăasigurat. 

    Acesteătarifeăseăaplic ădac ăpentruăfiecareă cazăsuntărecomandateăminimă4ăserviciiăpeăcazădinălistaă
prev zut ăînăanexaănr.ă30ălaăordin,ăindiferentădeănum rulădeăserviciiăefectuateăpeăziăconformărecomand rii.ăÎnă
cază contrar,ă tarifulă peă oă ziă deă îngrijireă laă domiciliuă seă reduceă propor ional,ă înă func ieă deă num rulă
serviciilor recomandate, conform formulei: 

    Num ră serviciiă recomandate/num ră minimă deă serviciiă (4)ă xă tarifulă peă ziă deă îngrijireă corespunz toră
statusuluiădeăperforman ăECOG. 

    Tarifulăpeăoăziădeăîngrijireălaădomiciliuăstabilităconformăcelorădeămaiăsusăesteăprev zutăînădeciziaă
caseiădeăasigur riădeăs n tateăconformăanexeiă31ăAălaăordin. 

    (3) Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se 
stabileşteă deă mediculă careă aă f cută recomandarea,ă cuă obligativitateaă preciz riiă ritmicit ii/periodicit iiă
serviciilor, consemnate în formularul "Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 
90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire 
esteădeămaximă30ădeăzileădeăîngrijiri.ăFiecareăepisodădeăîngrijireăseărecomand ăutilizândăunănouăformularăde 
recomandare.ăÎnăsitua iaăînăcare,ăconformărecomand riiăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu,ăîngrijirileănuă
sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai 
zilele în care s-au acordat îngrijirile. 

    (4)ă Num rulă maximă deă serviciiă careă potă fiă raportateă deă c treă furnizorulă deă serviciiă deă îngrijiriă
medicaleălaădomiciliuăareăînăvedereăurm toarele: 

    - timpulămediu/vizitaălaădomiciliuăpentruăunăpacientăesteădeă1ăor ; 
    - un program de lucru înă medieă deă 8ă ore/ziă pentruă personalulă careă acord ă serviciiă deă îngrijiriă

medicale la domiciliu; 
    (5)ă Înă situa iaă înă careă furnizorulă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă întrerupeă furnizareaă deă

îngrijiriămedicaleălaădomiciliuăunuiăasiguratădinăurm toareleămotive:ădecesul,ăinternarea,ăasiguratulădoreşteă
s ărenun eălaăserviciileădeăîngrijireămedical ălaădomiciliuădinămotiveăpersonale,ăfurnizorulăanun ăînăscrisă- 
cuăprecizareaămotivului,ăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăesteăînărela ieăcontractual ,ăînătermen de 2 
zileă lucr toareă deă laă dataă întreruperiiă îngrijiriloră medicaleă laă domiciliu.ă Pentruă aă beneficiaă dină nouă deă
îngrijiriămedicaleălaădomiciliuăasiguratulăreiaăproceduraădeăaprobareădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateăaă
îngrijirilor medicale la domiciliuăînălimitaănum ruluiădeăzileăprev zutălaăalin.ă(3). 

    ART. 3 
    Furnizoriiă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă acord ă serviciiă conformă unuiă plană deă

îngrijiriă stabilită înă conformitateă cuă recomand rileă f cuteă deă c treă mediciiă deă familie,ă medicii de 
specialitateădinăambulatoriulădeăspecialitateăşiămediciiădeăspecialitateădinăspital,ăzilnic,ăinclusivăsâmb ta,ă
duminicaăşiăînătimpulăs rb torilorălegale. 

    ART. 4 
    (1)ă Serviciileă deă îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă seă acord ă deă c treă furnizorii de îngrijiri 

paliativeă laă domiciliu,ă persoaneă fiziceă sauă juridiceă autorizateă şiă evaluateă înă condi iileă legiiă pentruă
acordareaăacestorătipuriădeăîngrijiri,ăal iiădecâtămediciiădeăfamilie,ăcareăîncheieăcontracteăcuăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateăpentruăacordarea de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. 

    (2) Furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu încheie contracte de îngrijiri paliative cu casele 
deă asigur riă deă s n tateă dac ă facă dovadaă func ion riiă cuă personală deă specialitate.ă Prină personal de 
specialitateăseăîn elege:ămediciăcuăatestatăînăîngrijiriăpaliativeăşiăasisten iămedicaliăabsolven iăaiăunuiă
curs de îngrijiri paliative. 

    Pentruă asigurareaă calit iiă serviciiloră deă îngrijiriă paliativeă esteă necesar ă prezen aă unuiă medică cuă
atestatăînăîngrijiriăpaliativeăşiăaăunuiăasistentămedical,ăcuăunăprogramădeălucruăcareăs ăasigureăoănorm ă
întreag ăpeăziăatâtăpentruămedicăcâtăşiăpentruăasistentulămedical.ăPeălâng ăpersonalulădeăspecialitate,ălaă
nivelulăfurnizoruluiăpoateăfunc ionaăşiăaltăpersonal:ăpsihologi,ăkinetoterapeu i,ălogopezi,ăîngrijitori. 

    (3)ăServiciileădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăseăacord ăpeăbaz ădeărecomandareăpentruăîngrijiriă
paliativeălaădomiciliu,ăasigura ilorăeligibili.ăSuntăconsidera iăeligibili,ăpacien iiăcuăafec iuni oncologice 
şiăceiăcuăHIV/SIDA,ăcuăsperan ălimitat ădeăvia ăşiăcuăstatusădeăperforman ăECOGă3ăsauă4. 

    (4)ăStatusulădeăperforman ăECOGăpentruăcareăseăacord ăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăesteădefinită
la art. 1 alin. (2). 

    (5) Recomandarea pentruăefectuareaăserviciilorădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăseăfaceădeăc treă
mediciiă deă specialitateă cuă specialit iă oncologieă şiă boliă infec ioase,ă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă
caseleădeăasigur riădeăs n tate,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă31ăDălaăordin,ăcaăoăconsecin ăaă
actuluiă medicală propriu,ă înă concordan ă cuă diagnosticulă stabilită şiă înă func ieă deă patologiaă bolnavuluiă şiă
statusulădeăperforman ăECOGăalăacestuia,ăcuăprecizareaăacestuiăstatus. 

    Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliuă cuă excep iaă unit iiă sanitareă cuă paturiă careă areă
organizat ăşiăaprobat /avizat ădeăMinisterulăS n t iiăstructur ădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăpentruă
eficientizareaă managementuluiă cazuriloră externateă dină spitalizareă continu ,ă nuă poateă efectua servicii de 
îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă înă bazaă recomand riloră emiseă deă c treă mediciă careă auă calitateaă deă
reprezentan iă legali,ă mediciă careă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă laă furnizor,ă asocia i,ă
administratori ai unui furnizor de serviciiădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu,ăso /so ieăsauărudeăpân ălaă
gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu. 

    Caseleădeăasigur riădeăs n tateănuăvorăluaăînăcalculărecomand rileămedicaleăînăcareăesteănominalizat 
furnizorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. 



    Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri paliative la 
domiciliuăînăbazaărecomand rilorăemiseădeăc treămediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea într-oăform ălegal ălaă
acelaşiăfurnizorădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăsauălaăacelaşiăfurnizorădeăserviciiămedicaleăcareăareă
încheiateă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă contracteă şiă pentruă asisten aă medical ă primar ,ă specialit iă
cliniceăşiăreabilitareămedical . 

    Medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu 
întocmeşteădup ăprimaăvizit ăplanulădeăîngrijireăpeăcareăîlăcomunic ăînămaximumă3ăzileălucr toareălaăcasaădeă
asigur riă deă s n tate.ă Înă situa iaă înă careă planulă deă îngrijireă seă modific ă înă func ieă deă necesit ileă
pacientului,ă varia iileă planuluiă deă îngrijireă suntă transmiseă caseiă deă asigur riă deă s n tateă odat ă cuă
raportareaălunar . 

    ART. 5 
    (1) Lista serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliuăesteăprev zut ăînăanexaănr.ă30ălaăordin. 
    (2)ăTarifulăpeăcazăpentruăunăepisodădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliuăseăob ineăînmul indănum rulădeă

zileădeăîngrijireăcorespunz torăunuiăepisodădeăîngrijireăcuătarifulăpeăoăziădeăîngrijire.ăTarifulămaximal pe o 
ziădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliuăesteădeă65ăleiăpentruăîngrijirileăacordateăasigura ilorăcuăstatusădeă
performan ăECOGă4ăşiătarifulămaximalăpentruăoăziădeăîngrijireăacordat ăasigura ilorăcuăstatusădeăperforman ă
ECOG 3 este de 60 lei. 

    În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor sanitare pentru realizarea 
serviciuluiădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliu.ăPrinăoăziădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliuă seăîn elegeă
efectuareaădeăc treăfurnizorăaăminimumă1ăvizit ălaădomiciliu,ăconformărecomand riiăpentruăunăasigurat. 

    Acesteătarifeăseăaplic ădac ăpentruăfiecareăcazăsuntărecomandateăminimă5ăserviciiădinălistaăprev zut ă
înăanexaănr.ă30ălaăordin,ăindiferentădeănum rulădeăserviciiăefectuateăpeăzi.ăÎnăcazăcontrar,ătarifulăseăreduce 
propor ional,ăfunc ieădeănum rulăserviciilorărecomandate,ăconformăformulei: 

    Num ră serviciiă recomandate/num ră minimă deă serviciiă (5)ă xă tariful/ziă deă îngrijireă corespunz toră
statusuluiădeăperforman ăECOG 

    Tarifulăpeăoăziădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliuăstabilităconformăcelorădeămaiăsusăesteăprev zutăînă
deciziaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăconformăanexeiă31ăAălaăordinăşiăr mâneănemodificatăînăsitua iaăînăcareă
num rulă serviciiloră deă îngrijiriă paliativeă stabiliteă deă mediculă cuă atestată înă îngrijiri paliative al 
furnizoruluiădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu,ăînăcadrulăplanuluiădeăîngrijireăprev zutăînăanexaă31ăBălaă
ordinăesteămaiămareăfa ădeăcelăprev zutăînărecomandare,ăconformăanexeiă31ăDălaăordin. 

    (3)ăÎnăsitua iaăînăcareănum rulăserviciilor de îngrijiri paliative stabilite de medicul cu atestat în 
îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu în cadrul planului de îngrijire 
conformăanexeiă31ăBălaăordinăşiăefectuateădeăfurnizor,ăesteămaiămicăfa ădeănum rulăserviciilor recomandate, 
tarifulă prev zută înă decizieă seă reduceă propor ional,ă înă func ieă deă num rulă serviciiloră cuprinseă înă cadrulă
planului de îngrijire, conform formulei: 

    Num ră serviciiă cuprinseă înă cadrulă planuluiă deă îngrijire/num ră deă serviciiă conformă recomand riiă xă
tariful/ziădeăîngrijireăcorespunz torăstatusuluiădeăperforman ăECOGăşiăprev zutăînădecizie. 

    (4) Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se 
stabileşteădeăc treămediculăcareăaăf cutărecomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri paliative o 
singur ădat ăînăvia .ăÎnăsitua iaăînăcareăîngrijirileănuăsuntăacordateăînăzileăconsecutive,ălaăcalculareaă
celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile paliative. 

    ART. 6 
    (1)ăFurnizoriiădeăserviciiădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăacord ăserviciiădeăîngrijiriăpaliativeă

conformă unuiă plană deă îngrijiriă stabilită deă c treă mediculă cuă atestată înă îngrijiriă paliativeă şiă asistentulă
medicală careă func ioneaz ă la furnizorulă respectiv,ă zilnic,ă inclusivă sâmb ta,ă duminicaă şiă înă timpulă
s rb torilorălegale. 

    Planulădeăîngrijireăseăstabileşteăpeăbazaăevalu riiăini ialeăaăpacientuluiăşiăesteărevizuităînăfunc ieă
deă necesit ileă pacientuluiă sauă celă pu ină oă dat ă laă 30ă de zile. Modelul planului de îngrijire este cel 
prev zutăînăanexaănr.ă31ăBălaăordin. 

    Medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu 
ajusteaz ăpachetulădeăserviciiăînăfunc ieădeănecesit ileăpacientului;ăacestea se vor reflecta în Planul de 
îngrijire pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. 

    (2)ă Num rulă maximă deă serviciiă careă potă fiă raportateă deă c treă furnizorulă deă serviciiă deă îngrijiriă
paliativeăareăînăvedereăurm toarele: 

    - timpul mediu/episodăzilnicădeăîngrijiriăpentruăunăpacientăesteă1ăor ; 
    - un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru servicii de îngrijiri paliative, stabilit în 

conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2); 
    Înăsitua iaăînăcareăfurnizorulădeăîngrijiriăpaliative întrerupe furnizarea de îngrijiri paliative unui 

asiguratădinăurm toareleămotive:ădecesul,ăinternarea,ăînăurmaăevalu riiăasiguratuluiăseădecideăc ăacestaănuă
maiăesteăeligibil,ăasiguratulădoreşteăs ărenun eălaăserviciileădeăîngrijireăpaliativeălaădomiciliu din motive 
personale,ăfurnizorulăanun ăînăscrisă- cuăprecizareaămotivului,ăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăesteăînă
rela ieăcontractual ,ăînătermenădeă2ăzileălucr toareădeălaădataăîntreruperiiăîngrijirilorăpaliative. 

    Pentru a beneficia din nou deăîngrijiriăpaliative,ăasiguratulăreiaăproceduraădeăaprobareădeăc treăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăaăîngrijirilorăpaliativeăînălimitaănum ruluiădeăzileăprev zutălaăart.ă5ăalin.ă(4),ăcuă
excep iaăsitua ieiăînăcareăîntrerupereaăîngrijirilorăpaliativeăaăsurvenităcaăurmareăaăintern riiăasiguratului,ă
situa ieă înă careă seă suspend ă episodulă deă îngrijiriă paliativeă f r ă aă fiă necesar ă reluareaă proceduriiă deă
aprobareădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 7 
    (1) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv pentru îngrijiri paliative la 

domiciliuăseăelibereaz ăînă3ăexemplare,ădinăcareăunăexemplarăr mâneălaămedic,ăcareăseăataşeaz ălaăfoaiaădeă
observa ie/fişaă medical ,ă dup ă caz.ă Ună exemplar,ă împreun ă cuă cerereaă deă acordareă deă serviciiă deă îngrijiri 



medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă seă depuneă deă c treă asigurat,ă deă c treă unulă dintreă
membriiă familieiă (p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ),ă deă oă persoan ă împuternicit ă legală înă acestă sensă sauă deă
reprezentantul legal al asiguratului la casaădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăseăafl ăînăeviden ăasiguratul.ă
Împuternicitul legal nu poate fi asociat/administrator/reprezentant legal/angajat într-oăform ălegal ăalăunuiă
furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.ăAlătreileaăexemplarăr mâneălaă
asigurat, urmând a fi predat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu 
careă îiă vaă acordaă serviciileă respective,ă dac ă cerereaă aă fostă aprobat ,ă împreun ă cuă deciziaă deă acordareă deă
îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 

    Termenulădeăvalabilitateăaărecomand riiăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaă
domiciliuăînăvedereaădepuneriiăacesteiaălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăesteădeă5ăzileălucr toareădeălaădataă
emiteriiărecomand rii. 

    (2)ă Pentruă ob inereaă decizieiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă
asiguratul,ăunulădintreămembriiăfamilieiă(p rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ),ăoăpersoan ăîmputernicit ălegalăînă
acestă sensă sauă reprezentantulă legală ală asiguratuluiă depuneă oă cerereă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă
eviden eleăc reiaăseăafl ăasiguratul,ăactulădeăidentitateă(înăcopie),ăcodulănumericăpersonală- -CNP/cod unic 
de asigurare, recomandarea pentru îngrijiri medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă şiă
declara iaăpeăpropriaăr spundereădinăcareăs ărezulteăc ăafec iuneaănuăaăap rutăînăurmaăuneiăboliăprofesionale,ă
aă unuiă accidentă deă munc ă sauă sportiv.ă Pentruă copiiiă înă vârst ă deă pân ă laă 14ă aniă seă ataşeaz ă recomandareaă
medical ă cuă specificareaă domiciliuluiă copiluluiă şiă certificatulă deă naştereă (înă copie)ă cuă codulă numerică
personal - CNP/codul unic de asigurare. 

    Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" 
şiă prină semn turaă asiguratului,ă unuiaă dintreă membriiă familieiă (p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ),ă aă persoaneiă
împuternicite de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului. 

    (3)ă Casaă deă asigur riă deă s n tateă analizeaz ă cerereaă şiă recomandareaă primit ,ă înă maximumă dou ă zileă
lucr toareădeălaădataădepunerii,ăşiăesteăobligat ăs ăiaăoăhot râreăprivindăacceptareaăsauărespingereaăcererii,ă
iară cerereaă esteă aprobat ă înă limitaă sumeiă prev zuteă pentruă aceast ă destina ie.ă Laă analizaă cereriloră şiă
recomand rilorăprimite,ăcasaădeăasigur riădeăs n tateăvaăluaăînăconsiderareăstatusulădeăperforman ăECOGăală
asiguratului,ă concordan aă dintreă diagnostic,ă statusă ECOGă şiă periodicitatea/ritmicitateaă serviciiloră
recomandateăşiănum rulădeăzileădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu de care a 
beneficiată asiguratulă înă anulă respectiv,ă astfelă încâtă s ă nuă dep şeasc ă num rulă deă zileă prev zută laă art.ă 2ă
alin. (3), respectiv art. 5 alin. (4). 

    Respingereaăcereriiădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateăseăfaceăînăscrisăşiămotivat,ăcuăindicareaă
temeiuluiă legal.ă Înă cazulă accept rii,ă cerereaă esteă supus ă aprob riiă şi,ă respectiv,ă emiteriiă decizieiă deă
îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă înă limitaă sumeiă prev zuteă cuă aceast ă
destina ie.ăDeciziaăseăexpediaz ăprinăpoşt ăsauăseăpred ădirectăasiguratului,ăunuiaădintreămembriiăfamilieiă
(p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ),ă persoaneiă împuterniciteă legală înă acestă sensă sauă reprezentantuluiă legală ală
asiguratului, în maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia. 

    (4)ăAsiguratul,ăunulădintreămembriiăfamilieiă(p rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ),ăoăpersoan ăîmputernicit ă
legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la 
domiciliu/îngrijiri paliativeălaădomiciliuăemiseădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăseăadreseaz ăunuiăfurnizoră
deăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăaflatăînărela iiăcontractualeă
cuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareăesteăinclusăînălistaădeăfurnizori,ăînscris ăpeăversoulădeciziei. 

    (5)ăCasaădeăasigur riădeăs n tateăelibereaz ădeciziiăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriă
paliativeăcareănuăseăsuprapunăcaăperioad ădeătimpăînăcareăsuntăacordateădeăc treăfurnizor/furnizoriăaceste 
servicii. 

    ART. 8 
    Furnizorulădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăcompleteaz ă

pentruăfiecareăasiguratăc ruiaăîiăacord ăserviciiăoăfiş ădeăîngrijireăcareăcon ineădateleădeăidentitateăaleă
acestuia, tipul serviciilorădeăîngrijiriămedicale/îngrijiriăpaliativeăacordate,ădataăşiăoraălaăcareăacesteaăauă
fostă efectuate,ă durata,ă semn turaă asiguratului,ă aă unuiaă dintreă membriiă familieiă (p rinte,ă so /so ie,ă
fiu/fiic ),ă aă persoaneiă împuterniciteă legală deă acestaă sauă aă reprezentantului legal al asiguratului, care 
confirm ă efectuareaă acestoră servicii,ă semn turaă persoaneiă careă aă furnizată serviciulă medical,ă precumă şiă
evolu iaăst riiădeăs n tate. 

    ART. 9 
    (1)ă Înă bazaă fişeloră deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, pentru 

serviciileădeăîngrijireăacordateăînădecursulăuneiăluniăcalendaristice,ăfurnizorulăîntocmeşteăfacturaălunar ăşiă
desf şur torulă lunară ală serviciiloră deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă
aprobate. 

    (2)ă Furnizorulă depuneă laă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă rela ieă contractual ă
facturaălunar ăînso it ădeădesf şur torulăserviciilorăefectuate,ăînălunaăurm toareăceleiăpentruăcareăseăfaceă
decontarea,ă înso it ă deă copiileă planuriloră de îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă dup ă caz,ă pân ă laă dataă
prev zut ă înă contractulă deă furnizareă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă
domiciliuăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (3) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se face 
lunară înă func ieă deă num rulă deă zileă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă
realizat,ăraportatăşiăvalidat,ăînălimitaănum ruluiădeăzileăaprobatădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpentruă
fiecareăcazăaprobatăşiădeătarifulăpeăziădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliu. 

    ART. 10 
    (1) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri 

paliativeă laă domiciliuă şiă asigurareaă accesuluiă asigura iloră laă 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 acord riiă
serviciilorăemiseăînălunaăanterioar ,ăalc tuind,ădup ăcaz,ălisteădeăprioritateăpentruăasigura i. 

    (2)ăCriteriileădeăprioritate,ăprecumăşiăceleăpentruăsolu ionareaălistelorădeăprioritateă inăcontădeă
dataăînregistr riiăcererilorălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ădeătipulăşiăstadiulăafec iuniiăpentruăcareăaă
fostăefectuat ărecomandareaăşiădeănivelulădeădependen ăalăbolnavului,ăseăstabilescădeăc treăserviciulămedicală
alăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăavizulăConsiliuluiădeăadministra ie,ăseăaprob ăprinădecizieădeăc treă
preşedintele-directorăgeneralăşiăseăpublic ăpeăpaginaăwebăaăacesteia. 

    (3)ă Modelulă unică deă decizieă pentruă aprobareaă acord riiă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă
domiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăemis ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăesteăprev zutăînăanexaănr.ă
31 A la ordin. Caseleădeăasigur riădeăs n tateăîntocmescăunăcentralizatorăzilnicăalădeciziilorăemiseăcareăvaă
con ineăînămodăobligatoriuăsemn turileăconducerii,ăvizaăjuridic ăşiăvizaădeăcontrolăfinanciarăpreventiv,ăpeă
fiecareăpagin . 

    (4) Termenul de valabilitate al decizieiăpentruăaprobareaăacord riiădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleă
la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la furnizorul de îngrijiri 
medicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăesteădeă10ăzileălucr toareădeălaădata emiterii acesteia 
deăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 11 
    Înă situa iaă înă careă ună asigurată beneficiaz ă atâtă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă câtă şiă deă

îngrijiriăpaliativeălaădomiciliu,ănum rulătotalădeăzileădeăîngrijireănuăpoateăfiămai mare de 90 de zile în 
ultimele 11 luni. 

    ART. 12 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă direc iileă deă s n tateă public ă auă obliga iaă deă aă organizaă

trimestrial (sau ori de câte ori este nevoie) întâlniri cu furnizorii de îngrijiri medicale la 
domiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăpentruăaăanalizaăaspecteăprivindăcalitateaăserviciilor,ăprecumăşiă
respectareaă prevederiloră acteloră normativeă înă vigoare.ă Acesteaă voră informaă asupraă modific riloră ap ruteă înă
acteleănormativeăşiăvorăstabiliăîmpreun ăcuăfurnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative 
laădomiciliu,ăm surileăceăseăimpunăpentruăîmbun t ireaăactivit ii. 

    Neparticipareaă furnizoriloră laă acesteă întâlniriă nuă îiă exonereaz ă deă r spundereaă nerespect riiă
hot rârilorăluateăcuăacestăprilej. 

    ART. 13 
    Mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă laă furnizorulă deă îngrijiriă medicaleă laă

domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă careă prescriuă substan eă şiă preparateă stupefianteă şiă psihotropeă
pentru terapia durerii, respect ă prevederileă legaleă înă vigoareă privindă condi iileă deă prescriereă aă
medicamentelor. 

 
    ANEXA 31 A 
    - Model - 
 
    CasaădeăAsigur riădeăS n tateă....................... 
    Decizia nr. ...... din data ......................... 
    Preşedinteleă- DirectorăGeneralăalăCaseiădeăAsigur riădeăS n tateă.......... 
 
    Având în vedere: 
    - prevederile Legii nr. 95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă

ulterioare; 
    - prevederile H.G. nr. 400/2014 pentruăaprobareaăpachetelorădeăserviciiăşiăaăContractului-cadru care 

reglementeaz ăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
pentru anii 2014 - 2015, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare 

    - prevederileă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă nr.ă ......./2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă anulă 2015ă aă Hot râriiă deă
Guvern nr. 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadru care 
reglementeaz ăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
pentru anii 2014 - 2015, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare 

 
    V zândă cerereaă nr.ă .........ă înregistrat ă laă Casaă deă Asigur riă deă S n tateă ..........ă înă dataă deă

..........ădepus ădeăbeneficiară(asigurat),ănumeăşiăprenumeă..................ăsauădeăîmputernicitulăacestuiaă
(Nume, prenume,ă CNP/codă unică deă asigurare,ă adres ă complet ,ă telefon)*)ă .....................ă beneficiară
domiciliat în ...................... CNP/cod unic de asigurare ...................., recomandarea pentru 
îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliuă eliberat ă deă mediculă deă specialitateă dină
ambulatoriu inclusiv medicul de familie/medicul de specialitate din spital, dr. ......................, din 
unitateaă sanitar ă ......................,ă statusulă deă performan ă ECOGă ală asiguratuluiă ................, 
declara iaăpeăproprieăr spundereădinăcareăs ărezulteăc ăafec iuneaănuăaăap rutăînăurmaăuneiăboliăprofesionale,ă
aăunuiăaccidentădeămunc ăsauăsportiv; 

 
────────── 
    *)ă înă situa iaă înă careă cerereaă nuă esteă depus ă deă beneficiară (asigurat)ă acestă câmpă seă completeaz ă

obligatoriuăşiăseăînscrieăcalitatea: 
    - p rinte 
    - so /so ie 
    - fiu/fiic  
    - reprezentant legal al asiguratului 



    - împuternicit legal - careănuăpoateăfiăreprezentantălegal,ăasociat,ăadministratorăşiăangajatăalăunuiă
furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 

────────── 
 
    Înă temeiulă prevederiloră Ordinuluiă pentruă numireaă preşedinteluiă - director general al Casei de 

Asigur riădeăS n tateănr.ă....../dataă........... 
 
                                     DECIDE 
    ART. 1 
    Seă aprob ă pentruă numitulă ......................ă cuă diagnosticulă deă .................,ă episodulă deă

îngrijiriă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă constândă înă urm toareleă serviciiă medicaleă deă
îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu: 

    .............................................................................. 
    .............................................................................. 
    pentru ...... zile, cu tariful pe o zi de îngrijireălaădomiciliuădeă.....ălei,ăsum ă.............ălei; 
    pentruă ......ă zile,ă cuă tarifulă peă oă ziă deă îngrijireă paliativ ă laă domiciliuă deă .....ă lei,ă sum ă

............. lei. 
    ART. 2 
    Tarifulăpeăoăziădeăîngrijireăprev zutălaăart.ă1ăesteăsuportatădeăc treăCasaădeăAsigur riădeăS n tate. 
    ART. 3 
    Prezentaă decizieă areă oă valabilitateă deă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă emiteriiă deă c treă casaă deă

asigur riă deă s n tate,ă înă vedereaă depuneriiă acesteiaă laă furnizorulă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă
domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 

    ART. 4 
    Prezenta decizie s-aă întocmită înă dou ă exemplare,ă dintreă careă ună exemplară pentruă asigurată iară ună

exemplarăr mâneălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
 
                         Preşedinteă- Director General, 
 
    DECIZIE - VERSO - 
*T* 
 
                  LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII DE ÎNGRIJIRI 
        MEDICALEăLAăDOMICILIU/ÎNGRIJIRIăPALIATIVEăLAăDOMICILIUăAFLA IăÎN 
    RELA IEăCONTRACTUAL ăCUăCASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEă................. 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ 
│ăFurnizoriădeăserviciiădeăîngrijiriă│ăAdres ăcomplet ăăăă│Adres ăcomplet ăăăă│ 
│ămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăăăă│ăsediuăsocial/ăăăăăă│punctădeălucru/ăăăă│ 
│ăpaliativeălaădomiciliuăăăăăăăăăă   │ăTelefon/Fax/Pagin ă│Telefon/Fax/Pagin ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăwebăăăăăăăăăăăăăăăă│webăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
│ă1ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă        │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
│ă2ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
│ă...ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘ 
*ST* 
 
 
    ANEXA 31 B 
    - Model - 
 
          PLAN DE ÎNGRIJIRE PENTRU SERVICII DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA 
                                   DOMICILIU 
 
    Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu .................... C.U.I. .............. 
    Nr.ăContractă....ăîncheiatăcuăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă........ 
    Numeleăşiăprenumele asiguratului ................................... 
    CNP/cod unic de asigurare al asiguratului .......................... 
    Diagnostic medical ................................................. 
    Diagnostic boli asociate ........................................... 
 
*T* 
*Font 9* 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    A - Dataăefectu riiăserviciilor 
    B - Nume prenume evaluator 
    C - Semn tur ăevaluator 
┌────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐ 
│ăEvaluareăăă│Problemaăăă│Serviciiă│Dataăăăăăă│ăAă│Numeăăăăăă│Semn tur ă│Dataăăăăăăă│ 



│ăini ial ăăă│(actual /ăă│îngrijiri│laăcareăăă│ăăă│prenumeăăă│persoan ăă│reevalu rii│ 
├────┬───┬───┤poten ial )│paliative│urmeaz ăaă│ăăă│persoan   │careăaăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│Data│ăBă│ăCă│ăăăăăăăăăăă│stabilite│seăefectua│ăăă│careăaăăăă│efectuatăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│deăăăăăăă│serviciile│ăăă│efectuatăă│serviciile│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│evaluator│ăăăăăăăăăă│ăăă│serviciile│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│*)ăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───┼───┼───────────┼─────────┼──────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăă      │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăă        │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────┴───┴───┼───────────┼─────────┼──────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤ 
│ăReevaluareă│Problemaăăă│Serviciiă│Dataăăăăăă│ăAă│Numeăăăăăă│Semn tur ă│Dataăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăă│(actual /ăă│îngrijiri│laăcareăăă│ăăă│prenumeăăă│persoan ăă│urm toareiă│ 
├────┬───┬───┤poten ial )│paliative│urmeaz ăaă│ăăă│persoan ăă│careăaăăăă│reevalu riă│ 
│Data│ăBă│ăCă│ăăăăăăăăăăă│stabilite│seăefectua│ăăă│careăaăăăă│efectuatăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│deăăăăăăă│serviciile│ăă │efectuatăă│serviciile│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│evaluator│ăăăăăăăăăă│ăăă│serviciile│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│*)ăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├────┼───┼───┼───────────┼─────────┼──────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă │ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăă   │ăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└────┴───┴───┴───────────┴─────────┴──────────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
────────── 
    *) Se vor înscrie servicii de îngrijire paliative conform anexei nr. 30 la Ordinul ministrului 

s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă.........../2015ăpentruăaprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii 
medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 

────────── 
 
 
    ANEXA 31 C 
    - model - 
 
                                  RECOMANDARE 
                     pentru îngrijiri medicale la domiciliu 
 
                          Nr. ......./...........***) 
 
    Furnizorul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate inclusiv medicul de familie, unitatea 

sanitar ăcuăpaturiă(spitalul)ă................ăC.U.I.ă.............. 
    Nr.ăcontractă.............ăîncheiatăcuăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă..... 
    1.ăNumeleăşiăprenumeleăasiguratuluiă...................................... 
    2. Domiciliul ...................................................... 
    3. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare .......... 
    4.ăDiagnosticulămedicalăşiădiagnosticăboliăasociate: 
    .......................................................................... 
    (Seă vaă notaă şiă codă diagnostic;ă pentruă înscriereaă coduluiă deă diagnostică seă vaă utilizaă clasifica iaă

interna ional ăaămaladiilorăCIM,ăreviziaăaă10-a OMS - Listaăcuă999ăcoduriădeăboal ,ăînăcaractereănumerice.) 
    5.ăstatusulădeăperforman ăECOG*)ă................................................ 
    6. Servicii de îngrijiri recomandate: 
*T* 
(cu denumirea din anexa nr. 30 la ordin*1))         periodicitate/ritmicitate*2) 
a) ...........................                       ......................... 
b) ...........................                       ......................... 
c) ...........................                       ......................... 
d) ...........................                       ......................... 
*ST* 
 
    7. Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu**) 

................... 
    8. Codul medicului ........................................... 
 



*T* 
    Ştampilaăsec ieiădinăcareăseăăăăăăăŞtampilaăfurnizoruluiădeăservicii 
    externeaz ăasiguratulăşiăăăăăăăăăăămedicaleădinăambulatoriulăde 
    semn turaăşefuluiădeăsec ieăăăăăăăăspecialitate 
    Data ........................      Data ............................ 
    Semn turaăşiăparafaămediculuiăăăăăăSemn turaăşiăparafaămediculuiădin 
    care a avut în îngrijire           ambulatoriul de specialitate 
    asiguratul internat 
    .............................      ................................. 
*ST* 
 
────────── 
    *)ăstatusulădeăperforman ăECOG: 
    - statusulă deă performan ă ECOGă 3ă - pacientul esteă incapabilă s ă desf şoareă activit iă casnice,ă esteă

imobilizatăînăfotoliuăsauăpatăpesteă50%ădinătimpulăzilei,ănecesit ăsprijinăpentruăîngrijireaădeăbaz ă(igien ă
şi/sauăalimenta ieăşi/sauămobilizare); 

    - statusulădeăperforman ăECOGă4ă- pacientul este completăimobilizatălaăpat,ădependentătotalădeăalt ă
persoan ăpentruăîngrijireaădeăbaz ă(igien ,ăalimenta ie,ămobilizare). 

    **) Nu poate fi mai mare de 90 de zile/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). 
Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri. 

    ***)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulădinăregistrulădeăconsulta ii/foaieădeăobserva ie. 
    *1)ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă

.........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru 
aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă
asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    *2)ăperiodicitate/ritmicitateăserviciilorărecomandateăseăstabileşteăpentruăfiecareătipădeăserviciuăînă
parte,ăînăconcordan ăcuădiagnosticul,ăcuăpatologiaăpacientuluiăşiăstatusulădeăperforman ăECOGăalăacestuia. 

────────── 
 
    NOT : 
    1.ă Termenulă deă valabilitateă ală recomand riiă pentruă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă înă vedereaă

depuneriiă acesteiaă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă esteă deă 5ă zileă lucr toare de la data emiterii 
recomand rii. 

    2.ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră luaă înă calculă recomand rileă medicaleă înă careă esteă
nominalizatăfurnizorulădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăniciărecomand rileămedicaleăcareănuă
cuprind o periodicitate/ritmicitateăaăserviciilorărecomandate,ăînăconcordan ăcuădiagnosticulăstabilităşiăînă
func ieădeăpatologiaăasiguratuluiăşiăstatusulădeăperforman ăECOGăalăacestuia. 

 
 
    ANEXA 31 D 
    - model - 
 
                                  RECOMANDARE 
                    pentru îngrijiri paliative la domiciliu 
 
                          Nr. ......./...........***) 
 
    Furnizorulă deă serviciiă medicaleă dină ambulatoriulă deă specialitate,ă unitateaă sanitar ă cuă paturiă

(spitalul) .............................. C.U.I. .............. 
    Nr.ăcontractă.............ăîncheiatăcuăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă..... 
    1.ăNumeleăşiăprenumeleăasiguratuluiă...................................... 
    2. Domiciliul ............................................................ 
    3. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare .......... 
    4.ăDiagnosticulămedicalăşiădiagnosticăboliăasociate: 
    .......................................................................... 
    (Seă vaă notaă şiă codă diagnostic;ă pentruă înscriereaă coduluiă deă diagnostică seă vaă utilizaă clasifica iaă

interna ional ăaămaladiilorăCIM,ăreviziaăaă10-a OMS - Listaăcuă999ăcoduriădeăboal ,ăînăcaractereănumerice.) 
    5.ăstatusulădeăperforman ăECOG*)ă................................................ 
    6. Servicii de îngrijiri recomandate: 
    (din anexa nr. 30 la ordin*1)) 
    a) .................................................... 
    b) .................................................... 
    c) .................................................... 
    d) .................................................... 
    ....................................................... 
    ....................................................... 
    ....................................................... 
    ....................................................... 
    7. Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu**) 
    ....................................................... 



    8. Codul medicului .................................... 
*T* 
    Ştampilaăsec ieiădinăcareăseăăăăăăăŞtampilaăfurnizoruluiădeăservicii 
    externeaz ăasiguratulăşiăăăăăăăăăăămedicaleădinăambulatoriulăde 
    semn turaăşefuluiădeăsec ieăăăăăăăăspecialitate 
    Data ........................      Data ............................ 
    Semn turaăşiăparafaămediculuiăăăăăăSemn turaăşiăparafaămediculuiădin 
    care a avut în îngrijire           ambulatoriul de specialitate 
    asiguratul internat 
    .............................      ................................. 
*ST* 
 
────────── 
    *)ăstatusulădeăperforman ăECOG: 
    - statusulă deă performan ă ECOGă 3ă - pacientulă esteă incapabilă s ă desf şoareă activit iă casnice,ă esteă

imobilizatăînăfotoliuăsauăpatăpesteă50%ădinătimpulăzilei,ănecesit ăsprijinăpentruăîngrijireaădeăbaz ă(igien ă
şi/sauăalimenta ieăşi/sauămobilizare) 

    - statusulădeăperforman ăECOGă4ă- pacientulăesteăcompletăimobilizatălaăpat,ădependentătotalădeăalt ă
persoan ăpentruăîngrijireaădeăbaz ă(igien ,ăalimenta ie,ămobilizare). 

    **) Nu poate fi mai mare de 90 de zileăoădat ăînăvia ăpentruăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu. 
    ***)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulădinăregistrulădeăconsulta ii/foaieădeăobserva ie. 
    *1)ă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă

.........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru 
aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă
asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare 

────────── 
 
    NOT : 
    1.ă Termenulă deă valabilitateă aă recomand riiă pentruă îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă înă vedereaă

depunerii acesteiaă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă esteă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă emiteriiă
recomand rii. 

    2.ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră luaă înă calculă recomand rileă medicaleă înă careă esteă
nominalizat furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu. 

 
 
    ANEXA 32 
    - model - 
 
                             CONTRACT DE FURNIZARE 
            de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri 
                             paliative la domiciliu 
 
    I.ăP r ileăcontractante 
    Casaă deă asigur riă deă s n tateă ...........................,ă cuă sediulă înă municipiul/oraşulă

.....................,ăstr.ă...................ănr.ă.......,ăjude ul/sectorulă......................,ătelefonă

..............,ăfaxă.................,ăreprezentat ăprinăpreşedinteă- director general ................ 
    şi 
    Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu: 
    reprezentat prin: ........................................... 
    Persoanaăfizic /juridic ă...........................................ăavândăsediulăînămunicipiul/oraşulă

......................., str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. 

.........,ă jude ul/sectorulă .....................,ă telefonă ......................,ă faxă .................., 
adres ăe-mail .............................. 

 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la 

domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, conform Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru aprobarea 
pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă
medicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă - 2015,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioareăşiăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăaăH.G. nr. 400/2014, 
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    III. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate 
    ART. 2 
    Furnizorulă presteaz ă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliative la domiciliu 

asigura ilor,ăcuprinseăînăanexaănr.ă30ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăaăH.G. 
nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 



    ART. 3 
    Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate sunt cele 

aprobateă deă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă respectivă celeă prev zute în planul de îngrijiri paliative la 
domiciliu. 

 
    IV. Durata contractului 
    ART. 4 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăpân ălaădataădeă31ădecembrieă2015. 
    ART. 5 
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul p r ilorăpeătoat ădurataădeăaplicabilitateă

a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    A.ăObliga iileăcaseiădeăasigur riădeăs n tate 
    ART. 6 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteănumaiăcuăfurnizoriiădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriă

paliativeă laă domiciliuă autoriza iă şiă evalua i,ă pentruă serviciileă pentruă careă facă dovadaă func ion riiă cuă
personal de specialitateă şiă s ă fac ă publiceă înă termenă deă maximumă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă
contractelor,ă prină afişareă peă paginaă webă şiă laă sediulă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă listaă nominal ă aă
acestoraăşiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ălist ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute,ăînătermenădeămaximumă5ă
zileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconformălegii; 

    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă
domiciliu,ălaătermeneleăprev zuteăînăcontract,ăpeăbazaăfacturiiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăprezentateă
atâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeă
S n tate,ă contravaloareaă serviciiloră deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu 
contractate,ă efectuate,ă raportateă şiă validate,ă pentruă furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă
raportareaăînăvedereaădecont riiăseăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 

    c)ă s ă informezeă furnizoriiă deă serviciiă deă îngrijiriă medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la 
domiciliuăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăaăserviciilorădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriă
paliativeă laă domiciliuă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă la 
eventualeleămodific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative,ăprinăpublicareăpeă
paginaă webă aă caseloră deă asigur riă deă s n tate;ă s ă informezeă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă cuă privireă laă
documentele comunitare 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 publicareă peă paginaă webă aă caseloră deă asigur riă deă
s n tate; 

    d)ăs ăinformezeăînăprealabilăînătermenulăprev zutălaăart. 10 alin. (1) din textul H.G. nr. 400/2014, 
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă furnizoriiă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă
domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă cuă privireă laă condi iileă deă acordareă aă serviciiloră deă îngrijiri 
medicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăşiăcuăprivireălaăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulă
deăacordareăaăacestora,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail 
la adresele comunicate oficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmite în termen de maximum o 
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmite furnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    f)ă s ă recuperezeă deă laă furnizoriiă careă auă acordată serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă
îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăsumeleăreprezentândăcontravaloareaăacestorăservicii,ăînăsitua iaăînăcareănuă
auăfostăîndepliniteăcondi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeăacesteăservicii.ăSumeleăastfelăob inuteă
seăutilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 

    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă solu ionareaă situa iiloră înă careă seă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră corectitudine furnizorii depun 
declara 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 înă situa iaă înă careă seă constat ă ulterioră c ă refuzulă decont rii unor 
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza. 

 
    B.ăObliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiădeăîngrijiriălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliu 
    ART. 7 
    Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu are 

urm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă respecteă criteriileă deă calitateă aă serviciiloră deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă

paliative la domiciliu furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    b)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaăobliga iileăfurnizoruluiădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaă

domiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăaleăasiguratuluiăreferitoareălaăactulămedical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăprecumăşiă

intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă transmitereă aă tuturoră dateloră cuă
caracter personal; 



    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă activitatea 
realizat ăconformăcontractelorădeăfurnizareădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeă
laădomiciliu;ăfacturaăesteăînso it ădeăcopiileăplanurilorădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu,ădup ăcaz,ăşiă
documentele justificative privindă activit ileă realizateă înă modă distinct,ă conformă prevederiloră H.G. nr. 
400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate nr. ......./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă atâtă peă suportă
hârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate;ăpentruă
furnizoriiă careă auă semn tur ă electronic ă extins ă facturaă şiă documenteleă justificativeă seă transmită numaiă înă
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 aă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă potrivită
formulareloră deă raportareă stabiliteă conformă reglement riloră legaleă înă vigoare;ă pentruă furnizoriiă careă auă
semn tur ăelectronic ăextins ăraportarea se face numai în format electronic; 

    f)ă s ă respecteă dreptulă laă liberaă alegereă deă c treă asigurată aă furnizoruluiă deă serviciiă deă îngrijiriă
medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu; 

    g)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăunuiă
formularăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă44ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologice de 
aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprogramăasumatăprină
contractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    h)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespre modificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
laăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 

    i)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tate; 

    j)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă
domiciliuăasigura ilorăf r ănicioădiscriminare; 

    k)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilăprogramulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă
afl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ă
web; 

    l)ă s ă utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în 
func iune; 

    m)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă beneficiariloră formularelor/documenteloră
europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateăînă
cadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăasisten ămedical ăpacien ilorădină
alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionale cu 
prevederiăînădomeniulăs n t ii,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 

    n)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    o)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră deă îngrijiriă medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la 
domiciliuăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiădeăbaz ; 

    p)ăs ăreînnoiasc ,ăpeătoat ăperioadaădeăderulareăaăcontractului,ădovadaădeăevaluareăaăfurnizorului,ă
dovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 

    q)ăs ănuăîncasezeăsumeăpentruăserviciileădeăîngrijiriăfurnizate,ăprev zuteăînăpachetulădeăserviciiăşiă
pentru acteleăadministrativeăinclusivăceleănecesareăacord riiăserviciilorăşiăpentruăcareănuăesteăprev zut ăoă
reglementareăînăacestăsens,ăserviciiădeăîngrijiriăprev zuteăînărecomandare; 

    r)ă s ă acordeă asigura iloră serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiri paliative la 
domiciliu,ă conformă recomand riloră medicilor,ă afla iă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate,ă caă oă consecin ă aă actuluiă medicală propriu,ă înă condi iileă stabiliteă prină Ordinulă ministruluiă
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Casei Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......../2015ă pentruă aprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. Modelul formularului de recomandare este stabilit în anexa nr. 31 C/31 D la Ordinul ministrului 
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......./2015ă pentruă aprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.ăRecomandareaăpentruăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăseăfaceăînă
concordan ăcuădiagnosticulăstabilităşiăînăfunc ieădeăpatologiaăbolnavuluiăşiăstatusulădeăperforman ăECOGăal 
acestuia,ăcuăprecizareaăactivit ilorăzilniceăpeăcareăasiguratulănuăleăpoateăîndepliniăînăcondi iileăprev zuteă
înăanexaănr.ă31ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, 
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare.ă Furnizorulă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/deă îngrijiriă
paliativeă laă domiciliuă cuă excep iaă unit iiă sanitareă cuă paturiă careă areă organizat ă şiă aprobat /avizat ă deă
Ministerulă S n t iiă structur ă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă pentruă eficientizareaă managementuluiă
cazuriloră externateă dină spitalizareă continu ,ă nuă poateă efectuaă serviciiă deă îngrijiriă medicale la 
domiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăînăbazaărecomand rilorăemiseădeăc treămediciiăcareăauăcalitateaădeă
reprezentan iă legali,ă mediciă careă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă laă furnizor,ă asocia i,ă
administratori ai unui furnizor de serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă deă îngrijiriă paliative,ă



so /so ieă sauă rudeă pân ă laă gradulă IVă cuă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă îngrijiriă medicaleă laă
domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 

    Caseleădeăasigur riădeăs n tateănuăvor luaăînăcalculărecomand rileămedicaleăînăcareăesteănominalizată
furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu. 
Caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră luaă înă calculă recomand rileă medicaleă pentruă îngrijiri medicale la 
domiciliuă careă nuă cuprindă oă periodicitate/ritmicitateă aă serviciiloră recomandate,ă înă concordan ă cuă
diagnosticulăstabilităşiăînăfunc ieădeăpatologiaăasiguratuluiăşiăstatusulădeăperforman ăECOGăalăacestuia.ăÎnă
cazulănerespect riiăacesteiăprevederi contractul cu furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu 
şiădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăseăreziliaz ; 

    s)ăs ănuămodificeăsauăs ănuăîntrerup ădinăproprieăini iativ ăschemaădeăîngrijireărecomandat ,ăpentruă
furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu; 

    ş)ăs ăcomuniceădirect,ăînăscris,ăatâtămediculuiăcareăaărecomandatăîngrijirileămedicaleălaădomiciliuăşiă
îngrijirileăpaliativeălaădomiciliu,ăcâtăşiămediculuiădeăfamilieăalăasiguratuluiăevolu iaăst riiădeăs n tateăaă
acestuia; 

    t)ăs ă in ăeviden aăserviciilorădeăîngrijiriămedicaleăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăfurnizateălaă
domiciliulă asiguratului,ă înă ceeaă ceă priveşteă tipulă serviciuluiă acordat,ă dataă şiă oraă acord rii,ă durata,ă
evolu iaăst riiădeăs n tate; 

    )ăs ăurm reasc ăprezentareaălaăcontrolulămedicalăaăasiguratuluiăpeăcareăl-aăîngrijit,ăînăsitua iaăînă
careă acestă lucruă aă fostă solicitată deă mediculă careă aă f cută recomandarea,ă şiă s ă nuă dep şeasc ă dină proprieă
ini iativ ăperioadaădeăîngrijireălaădomiciliu,ăcareănuăpoateăfiămaiămareădecâtăceaăstabilit ăprinăanexaănr.ă31ă
laăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă....../2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

    u)ă s ă acordeă serviciiă conformă unuiă plană deă îngrijiri,ă înă conformitateă cuă recomand rileă stabiliteă
zilnic,ăinclusivăsâmb ta,ăduminicaăşiăînătimpulăs rb torilorălegale,ăînăcondi iileăstabilite prin anexa nr. 31 
BălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă......../2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

    v)ăs ăsoliciteăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăacestă
document/adeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulă
na ionalădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardă
na ională duplicată sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 pentru 
persoaneleă c rora nu le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă acord riiă serviciiloră medicale;ă
serviciileă medicaleă dină pachetulă deă baz ,ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă
deconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    w)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă
psihotrope în terapia durerii, care este formular cu regim special, cu respectarea tuturor prevederilor legale 
înă vigoare,ă dac ă mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă laă furnizorulă deă îngrijiriă
medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă prescriuă substan eă şiă preparateă stupefianteă şiă
psihotropeăpentruăterapiaădurerii;ămediciiăauăobliga iaăs ăinformezeăînăprealabilăasiguratul despre tipurile 
şiăefecteleăterapeuticeăaleămedicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie. 

    x)ă s ă introduc ă înă sistemulă informatică toateă prescrip iileă medicaleă prescriseă pentruă prescriereaă
substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope în terapia durerii în termen de maximum 30 de zile 
calendaristice de la data prescrierii. 

    y)ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ă
respectivăprescrip iaămedical ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope,ăcuă
toateă dateleă peă careă acesteaă trebuieă s ă leă cuprind ă conformă prevederiloră legaleă înă vigoare.ă Înă cazulă
nerespect riiăacesteiăobliga ii,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateărecupereaz ădeălaăfurnizoriăcontravaloarea 
medicamentelorăprescrise,ăceăauăfostăeliberateădeăal iăfurnizoriăînăbazaă acestorăformulareăşiădecontateădeă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă dină Fond;ă s ă completezeă formulareleă electroniceă men ionateă anterior,ă deă laă
dataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 

    z)ăs ărecomandeăasigura ilorăsubstan eleăşiăpreparateleăstupefianteăşiăpsihotropeăînăterapiaădurerii,ă
cuărespectareaăcondi iilorăprivindămodalit ileădeăprescriereăaămedicamentelor,ăconformăprevederilorălegaleăînă
vigoare; 

    aa)ăs ăverificeăcalitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
    ab)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatformaă

informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001 privindă semn turaă electronic ,ă
republicat .ăServiciileămedicaleăînregistrateăoff-line,ăseătransmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînălunaă
pentru care se face raportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleă
men ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederileăsuntă
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasigurat 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 roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaă
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în vederea 
acord riiăserviciilorămedicale. 

 
    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 8 



    (1)ăModalitateaădeăplat ăaăfurnizorilorădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaă
domiciliuăesteătarifulăpeăcaz.ăPrinăcazăseăîn elegeătotalitateaăserviciilorădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuă
şiăîngrijiriăpaliativeăacordateăasigura ilorăpentruăunăepisodădeăîngrijire. 

    (2) Tariful peă cază pentruă ună episodă deă îngrijireă laă domiciliuă decontată deă casaă deă asigur riă deă
s n tateă seă stabileşteă prină înmul ireaă tarifuluiă peă ziă cuă num rulă deă zileă deă îngrijireă corespunz toră unuiă
episod de îngrijire la domiciliu. 

    Tariful maximal pe o zi de îngrijire la domiciliu este de 55 lei, pentru îngrijirile acordate 
asigura ilorăcuăstatusădeăperforman ăECOGă4ăşiătarifulămaximalăpentruăoăziădeăîngrijireăacordatăasigura iloră
cuă statusă deă performan ă ECOGă 3ă esteă deă 50ă lei.ă Înă tarifulă peă oă ziă deă îngrijireă sunt incluse costurile 
materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu. Prin o zi de îngrijire se 
în elegeă efectuareaă deă c treă furnizoră aă minimumă 1ă vizit ă laă domiciliuă conformă recomand rii,ă pentruă ună
asigurat. 

    Aceste tarife seăaplic ădac ăpentruăfiecareă cazăsuntărecomandateăminimă4ăserviciiăpeăcazădinălistaă
prev zut ăînăanexaănr.ă30ălaăordin,ăindiferentădeănum rulădeăserviciiăefectuateăpeăziăconformărecomand rii.ăÎnă
caz contrar, tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu se reduceă propor ional,ă înă func ieă deă num rulă
serviciilor recomandate, conform formulei: 

    Nr.ă serviciiă recomandate/nr.ă minimă deă serviciiă (4)ă xă tarifulă peă ziă deă îngrijireă corespunz toră
statusuluiădeăperforman ăECOG. 

    Tariful pe o zi de îngrijire la domiciliuăstabilităconformăcelorădeămaiăsusăesteăprev zutăînădeciziaă
caseiădeăasigur riădeăs n tateăconformăanexeiănr.ă31ăAălaăordin. 

    Tarifulănuăesteăelementădeănegociereăîntreăp r i. 
    Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu este de 

cel mult 90 de zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape - episoade de îngrijire. Un episod de 
îngrijireăesteădeămaximă30ădeăzileădeăîngrijiri.ăFiecareăepisodădeăîngrijireăseărecomand ăutilizândăunănouă
formulară deă recomandare.ă Înă situa iaă înă care,ă conformă recomand riiă pentruă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu,ă
îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în 
calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile. 

    (3)ăTarifulăpeăcazăpentruăunăepisodădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliuădecontatădeăcasaădeăasigur riă
deăs n tateăseăstabileşteăprinăînmul ireaătarifuluiăpeăziăcuănum rulădeăzileădeăîngrijireăcorespunz torăunuiă
episodădeăîngrijireăpaliativ ăla domiciliu. 

    Tarifulămaximalăpeăoăziădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliuăesteădeă65ăleiăpentruăîngrijirileăacordateă
asigura ilorăcuăstatusădeăperforman ăECOGă4ăşiătarifulămaximalăpentruăoăziădeăîngrijireăacordat ăasigura iloră
cuăstatusădeăperforman ăECOG 3 este de 60 lei. 

    În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor sanitare pentru realizarea 
serviciuluiădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliu.ăPrinăoăziădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliuă seăîn elegeă
efectuareaădeăc treăfurnizor aăminimumă1ăvizit ălaădomiciliu,ăconformărecomand riiăpentruăunăasigurat. 

    Acesteătarifeăseăaplic ădac ăpentruăfiecareăcazăsuntărecomandateăminimă5ăserviciiădinălistaăprev zut ă
înăanexaănr.ă30ălaăordin,ăindiferentădeănum rulădeăserviciiăefectuateăpeăzi. În caz contrar, tariful se reduce 
propor ional,ăfunc ieădeănum rulăserviciilorărecomandate,ăconformăformulei: 

    Num ră serviciiă recomandate/num ră minimă deă serviciiă (5)ă xă tariful/ziă deă îngrijireă corespunz toră
statusuluiădeăperforman ăECOG. 

    Tariful peăoăziădeăîngrijireăpaliativ ălaădomiciliuăstabilităconformăcelorădeămaiăsusăesteăprev zutăînă
deciziaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăconformăanexeiănr.ă31ăAălaăordinăşiăr mâneănemodificatăînăsitua iaăînă
careă num rulă serviciiloră deă îngrijiriă paliativeă stabilite de medicul cu atestat în îngrijiri paliative al 
furnizoruluiădeăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliu,ăînăcadrulăplanuluiădeăîngrijireăprev zutăînăanexaănr.ă31ăBă
laăordinăesteămaiămareăfa ădeăcelăprev zutăînărecomandare,ăconformăanexeiănr.ă31ăDălaăordin. 

    (3)ăÎnăsitua iaăînăcareănum rulăserviciilorădeăîngrijiriăpaliativeăstabiliteădeămediculăcuăatestatăînă
îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu în cadrul planului de îngrijire 
conformă anexeiă nr.ă 31ă Bă laă ordină şiă efectuateă deă furnizor,ă esteă maiă mică fa ă deă num rulă serviciiloră
recomandate,ătarifulăprev zutăînădecizieăseăreduceăpropor ional,ăînăfunc ieădeănum rulăserviciilorăcuprinseăînă
cadrul planului de îngrijire, conform formulei: 

    Num ră serviciiă cuprinseă înă cadrulă planuluiă deă îngrijire/num ră deă serviciiă conformă recomand riiă xă
tariful/ziădeăîngrijireăcorespunz torăstatusuluiădeăperforman ăECOGăşiăprev zutăînădecizie. 

    Tarifulănuăesteăelementădeănegociereăîntreăp r i. 
    Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu este de 

celămultă90ădeăzileădeăîngrijiriăpaliativeăoăsingur ădat ăînăvia .ăÎnăsitua iaăînăcareăîngrijirileănuăsuntă
acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au 
acordat îngrijirile paliative. 

    (4)ă Num rulă maximă deă serviciiă careă potă fiă raportateă deă c treă furnizorulă deă serviciiă deă îngrijiriă
medicaleălaădomiciliuăareăînăvedereăurm toarele: 

    - timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este deă1ăor ; 
    - ună programă deă lucruă înă medieă deă 8ă ore/ziă pentruă personalulă careă acord ă serviciiă deă îngrijiriă

medicale la domiciliu; 
    Înăsitua iaăînăcareăfurnizorulădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăîntrerupeăfurnizareaădeăîngrijiriă

medicale la domiciliu unuiăasiguratădinăurm toareleămotive:ădecesul,ăinternarea,ăasiguratulădoreşteăs ărenun eă
laă serviciileă deă îngrijireă medical ă laă domiciliuă dină motiveă personale;ă furnizorulă anun ă înă scrisă - cu 
precizareaămotivului,ăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăesteăînărela ieăcontractual ,ăînătermenădeă2ăzileă
lucr toareădeălaădataăîntreruperiiăîngrijirilorămedicaleălaădomiciliu. 

    (5)ă Num rulă maximă deă serviciiă careă potă fiă raportateă deă c treă furnizorulă deă serviciiă deă îngrijiriă
paliativeăareăînăvedereăurm toarele: 

    - timpulămediu/episodăzilnicădeăîngrijiriăpentruăunăpacientăesteă1ăor ; 



    - un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru servicii de îngrijiri paliative, stabilit în 
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din anexa nr. 31 la Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    Înăsitua iaăînăcareăfurnizorulădeăîngrijiriăpaliativeăîntrerupeăfurnizareaădeăîngrijiriăpaliativeăunuiă
asiguratădinăurm toareleămotive:ădecesul,ăinternarea,ăînăurmaăevalu riiăasiguratuluiăseădecideăc ăacestaănuă
maiăesteăeligibil,ăasiguratulădoreşte s ărenun eălaăserviciileădeăîngrijireăpaliativeălaădomiciliuădinămotiveă
personale;ăfurnizorulăanun ăînăscrisă- cuăprecizareaămotivului,ăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăesteăînă
rela ieăcontractual ,ăînătermenădeă2ăzileălucr toareădeălaădataăîntreruperii îngrijirilor paliative. 

    (6) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se face 
lunară înă func ieă deă num rulă deă zileă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă
realizat, raportatăşiăvalidat,ăînălimitaănum ruluiădeăzileăaprobatădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpentruă
fiecareăcazăaprobatăşiădeătarifulăpeăziădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliu. 

    (7)ă Înă situa iaă înă careă ună asigurată beneficiaz ă atât deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă câtă şiă deă
îngrijiriăpaliativeălaădomiciliu,ănum rulătotalădeăzileădeăîngrijireănuăpoateăfiămaiămareădeă90ădeăzileăînă
ultimele 11 luni. 

    ART. 9 
    (1)ăDocumenteleăpeăbazaăc roraăseăfaceădecontareaăseădepun/transmităla casaădeăasigur riădeăs n tateă

pân ălaădataădeă.............ăaleăfiec reiăluniăurm toareăceleiăpentruăcareăseăfaceădecontarea. 
    (2)ă Toateă documenteleă necesareă decont riiă seă certific ă pentruă realitateaă şiă exactitateaă dateloră

raportateăprinăsemn turaăreprezentantului legal al furnizorului. 
    Clauze speciale - seă completeaz ă pentruă fiecareă persoan ă fizic ă sauă juridic ă cuă careă s-a încheiat 

contractul ................................. . 
 
    VII. Calitatea serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative la domiciliu 
    ART. 10 
    Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate în baza 

prezentuluiă contractă trebuieă s ă respecteă criteriileă deă calitateă aă serviciiloră deă îngrijiriă medicaleă laă
domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 11 
    Pentruăneîndeplinireaăobliga iilorăcontractualeăparteaăînăculp ădatoreaz ădaune-interese. 
    ART. 12 
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri 

paliativeălaădomiciliuăsauăpersoanaăfizic ăfurnizorădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriă
paliativeă laă domiciliuă esteă directă r spunz tor/r spunz toareă deă corectitudinea datelor raportate. În caz 
contrarăseăaplic ăprevederileălegisla ieiăînăvigoare. 

 
    IX.ăClauz ăspecial  
    ART. 13 
    Oriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractuluiăşiăcareă

împiedic ăexecutareaăacestuia,ăesteăconsiderat ăfor ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundereăparteaăcareăoăinvoc .ă
Suntăconsiderateăfor ămajor ,ăînăsensulăacesteiăclauze,ăîmprejur riăca:ăr zboi,ărevolu ie,ăcutremur,ămarileă
inunda ii,ăembargo. 

    Parteaăcareăinvoc ăfor aămajor ătrebuieăs ăanun eăcealalt ăparteăînătermenădeă5ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăapari ieiărespectivuluiăcazădeăfor ămajor ăşiăs ăprezinteăunăactăconfirmativăeliberatădeăautoritateaă
competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă municipiulă Bucureşti,ă prină careă s ă seă certificeă realitateaă şiă
exactitateaă fapteloră şiă împrejur riloră careă auă condusă laă invocareaă for eiă majoreă şi,ă deă asemenea,ă deă laă
încetareaăacestuiăcaz.ăDac ănuăprocedeaz ălaăanun areaăînătermeneleăprev zuteămaiăsusăaăînceperiiăşiăîncet riiă
cazuluiă deă for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă celeilalteă p r iă prină
neanun areaăînătermen. 

    Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

 
    X.ăÎncetarea,ăreziliereaăşiăsuspendareaăcontractului 
    ART. 14 
    Contractulă deă furnizareă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliuă şiă îngrijiriă paliativeă laă

domiciliuăseăreziliaz ădeăplinădreptăprintr-oănotificareăscris ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeă
maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiă m suriă caă urmareă aă constat riiă urm toareloră
situa ii: 

    a)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiăacestaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ămaiămareădeă
30 de zile calendaristice; 

    b)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
autoriza ieiădeăfunc ionare/autoriza ieiăsanitareădeăfunc ionareăsauăaădocumentuluiăsimilar,ărespectiv de la 
încetareaăvalabilit iiăacestora; 

    c)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
dovezii de evaluare a furnizorului; 

    d) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor înso iteă deă copiileă planuriloră deă
îngrijiriă paliativeă laă domiciliu,ă dup ă caz,ă şiă deă documenteleă justificativeă privindă activit ileă realizateă



conformăcontractului,ăînăvedereaădecont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăserviciilorărealizate,ă
pentru oăperioad ădeădou ăluniăconsecutiveăînăcadrulăunuiătrimestru,ărespectivă3ăluniăîntr-un an; 

    e)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deăS n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmare a cererii în scris a documentelor solicitate 
privindă acteleă deă eviden ă financiar-contabil ă aă serviciiloră furnizateă conformă contracteloră încheiateă întreă
furnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădocumenteleăjustificativeăprivindăsumeleădecontateădin Fond, 
precumăşiădocumenteleămedicaleăşiăadministrativeăexistenteălaănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiă
de control; 

    f)ălaăaădouaăconstatareăaăfaptuluiăc ăserviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiă
acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 

    g)ăodat ăcuăprimaăconstatareădup ăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaăart.ă15ăalin.ă(1),ă(2)ăşiă(3),ă
pentruăfiecareăsitua ie; 

    h)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăq),ăr),ăs)ăşiău). 
    ART. 15 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăa)ă- c), e) - o), 

ş),ăt),ăv),ăw),ăz)ăşiăaa)ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b) la a douaăconstatareăseădiminueaz ăcuă10%ăsumaăcuvenit ăpentruălunaăînăcareăs-au înregistrat aceste 

situa ii. 
    (2)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ,ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă

serviciileă specializateă aleă caseloră deă asigur ri deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă c ă
serviciileăraportateăconformăcontractuluiăînăvedereaădecont riiăacestoraănuăauăfostăefectuateă- cu recuperarea 
contravaloriiăacestorăservicii,ăseădiminueaz ăcuă10%ăsumaăcuvenit ăpentruălunaăînăcareăs-au înregistrat aceste 
situa ii. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaăart.7ălit.ă
x),ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă sumaă cuvenit ă pentruă lunaă înă careă s-au înregistrat aceste 
situa ii;ălaăa douaăconstatareăseădiminueaz ăcuă20%ăsumaăcuvenit ăpentruălunaăînăcareăs-au înregistrat aceste 
situa ii; 

    (4)ă Pentruă punereaă înă aplicareă aă sanc iuniiă prev zuteă laă alin.ă (3),ă nerespectareaă obliga ieiă deă laă
art.ă7ălit.ăx)ăseăconstat ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăprinăcomparareaăpentruăfiecareămedicăprescriptoră
aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă aă componenteiă prescriereă cuă componentaă
eliberareă pentruă prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă
preparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 

    (5)ă Re inereaă sumeloră potrivită alin.ă (1),ă (2)ă şiă (3)ă seă faceă dină primaă plat ă ceă urmeaz ă aă fiă
efectuat ,ăpentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    (6)ă Recuperareaă sumeloră potrivită prevederiloră alin.ă (1),ă (2)ă şiă (3)ă seă faceă prină plataă direct ă sauă
executareăsilit ,ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1),ă(2)ăşiă(3)ăseă
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoareăcuăaceeaşiădestina ie. 

    ART. 16 
    (1) Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la 

domiciliuăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădinăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ăfurnizorulădeăserviciiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliuăşiăîngrijiriăpaliativeălaădomiciliuăîşiă

înceteaz ăactivitateaăînărazaăadministrativ-teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînă
rela ieăcontractual ; 

    a2)ă încetareă prină faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilareă aă
furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiriăpaliativeălaădomiciliu,ădup ăcaz; 

    a3)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiăde c treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeăserviciiădeă

îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă domiciliuă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă
printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă anterioareă dateiă deă laă careă seă doreşte încetarea 
contractului,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal; 

    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă
s n tateăprintr-oănotificareăscris ăprivindăexpirareaătermenuluiădeăsuspendareăaăcontractuluiăînăcondi iileă
art.ă17ălit.ăa),ăcuăexcep iaărevoc riiădoveziiădeăevaluareăaăfurnizorului. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăîncetatăprină
reziliereăcaăurmareăaănerespect riiăobliga iilorăcontractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, 
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăcontractului. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractulăîncheiatăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
dinămotiveăimputabileăacestoraăşiăcareăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră acceptaă înregistrareaă înă niciună altă contractă deă acelaşiă tipă aă
persoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaă
dataămodific riiăcontractului. 

    (4)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoulăcontractăseăreziliaz /seămodific ,ădină
motiveăimputabileăfurnizorilorăsauăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(3),ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateănuăvoră



maiă încheiaă contracteă deă acelaşiă tipă cuă furnizoriiă respectivi,ă respectivă nuă voră maiă acceptaă înregistrareaă
persoanelorăprev zuteălaăalin. (3)ăînăcontracteleăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriăsauăcuăal iăfurnizoriăpentruă
aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. 

    ART. 17 
    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 dintreă

documenteleăprev zuteălaăart.ă118ăalin.ă(1)ălit.ăa)-c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioareăşiănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăp),ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulă
s ăfac ădovadaădemersurilorăîntreprinseăpentruăactualizareaăacestuia;ăsuspendareaăopereaz ăpentruăoăperioad ă
deămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 

    b)ă înă cazurileă deă for ă major ă confirmateă deă autorit ileă publiceă competente,ă pân ă laă încetareaă
cazului de for ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

    c)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcazăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 

    d)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă
paliative la domiciliu a obliga ieiădeăplat ăaăcontribu ieiălaăFondulăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeă
s n tate,ăconstatat ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateălaăfurnizori,ă
pân ălaădataălaăcareăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaăziăsau pân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;ă
suspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălaăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăaăefectuată
ultimaăplat ăc treăfurnizor. 

    ART. 18 
    Situa iileăprev zuteălaăart.ă14ăşiălaăart.ă16ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa2)ăşiăa3)ăseăconstat ădeăcasaă

deă asigur riă deă s n tateă dină oficiu,ă prină organeleă saleă abilitate,ă sauă laă sesizareaă oric reiă persoaneă
interesate. 

    Situa iileă prev zuteă laă art.ă 16ă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă subpct.ă a1)ă seă notific ă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului. 

 
    XII.ăCoresponden a 
    ART. 19 
    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentuluiă contractă seă efectueaz ă înă scrisă prină scrisoriă

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateă şiă laă sediulă furnizoruluiă deă serviciiă deă îngrijiriă medicaleă laă domiciliu/îngrijiriă paliativeă laă
domiciliu declarat în contract. 

    Fiecare parteă contractant ă esteă obligat ă caă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă dină momentulă înă careă
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulăcontractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
modific rileăsurvenite. 

 
    XIII. Modificarea contractului 
    ART. 20 
    Prezentulăcontractăseăpoateămodificaăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareăcuăcelă
pu ină.....ăzileăcalendaristice înainteaădateiălaăcareăseădoreşteămodificarea. 

    Modificarea se face printr-unăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r iăşiăesteăanex ăaăacestuiăcontract. 
    ART. 21 
    Înăcondi iileăapari ieiăunorănoiăacteănormativeăînămaterie,ăcareăintr ăînăvigoareăpeădurataăderul riiă

prezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 22 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiămultăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

 
    XIV.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 23 
    (1)ă Litigiileă legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetarea prezentului contract vor fi supuse unei 

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăarbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XV. Alte clauze 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative 

laădomiciliuăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăaăfostăîncheiatăaziă..............,ăînădou ă
exemplareăaăcâteă.........ăpaginiăfiecare,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparteăcontractant . 

*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăăăăFURNIZORăDEăÎNGRIJIRIăMEDICALE 
                                              LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE 



                                              LA DOMICILIU 
 
    Preşedinteă- director general,            Reprezentant legal, 
    ..............................            ........................... 
 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiăeconomice, 
    ......................................... 
 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiărela ii 
                   contractuale, 
    ....................................... 
 
                   Vizat 
          Juridic, Contencios 
          ................... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 33 
 
        CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăÎN 
           ASISTEN AăDEăREABILITAREăMEDICAL ăÎNăSANATORIIăBALNEAREăŞI 
              RECUPERAREăMEDICAL ăÎNăALTEăSANATORII ŞIăPREVENTORII 
 
    A.ăPACHETULăDEăSERVICIIăMEDICALEăDEăBAZ ăCUPRINDE: 
    1.ăServiciileădeăreabilitareămedical ăşiărecuperareăsuntăserviciiăacordateăînăregimădeăspitalizareăînă

sanatorii/sec iiăsanatorialeăpentruăadul iăşiăcopii,ăpreventoriiăcuăsauăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăinclusivă
furnizoriăconstitui iăconformăLegii nr. 31/1990,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcareă
suntăavizateădeăMinisterulăS n t iiăcaăsanatoriiăbalneareăoriăauăînăstructuraăavizat ădeăMinisterulăS n t iiă
sec iiăsanatorialeăbalneare. 

    1.1ăServiciiămedicaleădeăreabilitareămedical ăacordateăînăsanatoriiăbalneare 
*T* 
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 
│Tipulădeăasisten ăbalnear ăăăăă   │ăăăDurataămaxim *)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ 
│Serviciiădeăreabilitareămedical ăăă│14ă- 21ăzile/an/asiguratăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│acordateăîntr-unăsingurăepisodăcareăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuprindeăminimă4ăproceduri/ziăăăăă      │ 
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
────────── 
    *)ă Serviciileă medicaleă acordateă pesteă durataă deă spitalizareă maiă mareă deă 21ă deă zileă seă suport ă înă

întregimeădeăc treăasigura i.ăServiciileămedicaleăseăacord ăşiăpentruădurateămaiămiciădeă14ăzile. 
────────── 
 
    1.1.1ăServiciileăseăacord ăînăbazaăbiletelorădeătrimitereăpentruătratamentădeăreabilitareămedical ăînă

sanatoriiăbalneare,ăeliberateădeăc treămediciiădeăfamilie,ădeăc treămediciiădeăspecialitate dinăambulatoriuăşiă
mediciiădinăspital,ăafla iăînărela iiăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăCriteriileădeăeliberareă
aă bileteloră deă trimitereă pentruă tratamentă deă reabilitareă medical ă auă înă vedereă patologiaă specific ă şiă
afec iunileăasociateăale asiguratului cu specificul de tratament balnear. 

    1.1.2ăServiciileăseăacord ăpentruăperioadeăşiăpotrivităunuiăritmăstabiliteădeămediciiădeăspecialitateă
deăreabilitareămedical ,ăcuăîncadrareaăînăprevederileămaiăsusămen ionate. 

    1.2 Servicii medicale deărecuperareăacordateăînăsanatoriiăalteleădecâtăbalneareăşiăpreventorii 
    1.2.1ă Serviciileă medicaleă deă recuperareă acordateă înă alteă sanatoriiă decâtă celeă balneareă şiă înă

preventoriiăsuntăserviciiăacordateăînăregimădeăspitalizare,ăpentruăperioadeăşiăpotrivit unui ritm stabilite de 
mediciiădeăspecialitateăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăacesteăunit i. 

    1.2.2ăServiciileăseăacord ăînăbazaăbiletelorădeătrimitereăpentruătratamentădeărecuperareăeliberateădeă
c treămediciiădeăfamilie,ădeăc treămediciiădeăspecialitateădinăambulatoriuăşiămediciiădinăspital,ăafla iăînă
rela iiăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

 
    B.ă PACHETULă DEă SERVICIIă 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 
REGULAMENTULUIăCEăNR.ă883ăALăPARLAMENTULUIăEUROPEANăŞIăALăCONSILIULUIăDINă29ăAPRILIEă2004ăPRIVINDăCOORDONAREAă
SISTEMELORă DEă SECURITATEă SOCIAL ă ŞIă PENTRUă PACIEN IIă DINă STATELEă CUă CAREă ROMÂNIAă Aă ÎNCHEIAT ACORDURI, 
ÎN ELEGERI,ăCONVEN IIăSAUăPROTOCOALEăINTERNA IONALEăCUăPREVEDERIăÎNăDOMENIULăS N T II 

 
    1.ăPentruăpacien iiădinăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaă

Elve ian ,ăbeneficiariăaiăformularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, 



furnizoriiădeăserviciiăreabilitareămedical ăşiădeărecuperareăacord ăserviciileămedicaleăprev zuteălaălit.ăA.ă
dinăprezentaăanex ănumaiăpeăbazaăbiletuluiădeătrimitereăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşi persoanelor asigurate în 
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 programate,ă acordateă cuă autorizareaă prealabil ă aă institu iiloră
competente din stateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaăElve ian . 

    2.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 seă acord ă serviciileă medicaleă prev zuteă laă lit.ă A.ă dină prezentaă
anex ,ă numaiă peă bazaă biletuluiă deă trimitereă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă persoaneloră asigurateă înă cadrulă
sistemului deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
interna ionale. 

 
 
    ANEXA 34 
 
                             MODALIT ILEăDEăPLAT  
          înăasisten aămedical ădeăreabilitareămedical ăşiărecuperare, 
                          înăsanatoriiăşiăpreventorii 
 
    ART. 1 
    (1)ă Sumaă negociat ă şiă contractat ă deă sanatoriile/sec iileă sanatorialeă dină spitale,ă pentruă adul iă şiă

copii,ă inclusivă celeă balneare,ă deă furnizoriă constitui iă conformă Legii nr. 31/1990,ă republicat ,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcareăsuntăaviza iădeăMinisterulăS n t iiăcaăsanatoriiăbalneareăsauă
auăînăstructuraăavizat /aprobat ădeăMinisterulăS n t iiăsec iiăsanatorialeăbalneareăşiădeăpreventoriileăcuă
sauă f r ă personalitateă juridic ,ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă seă stabileşteă peă bazaă urm toriloră
indicatoriăspecificiăînăfunc ieădeăcareăseăstabileşteăcapacitateaămaxim ădeăfunc ionare: 

    a)ă num ră deă personală existentă conformă structuriiă sanatoriilor,ă inclusivă celeă balneare,ă şiă
preventoriilor,ăavândăînăvedereănum rulădeăposturiăaprobateăpotrivitălegii; 

    b)ă num ră deă paturiă stabilită conformă structuriiă organizatoriceă aprobat ă sauă avizat ,ă dup ă caz,ă deă
MinisterulăS n t ii,ăînăcondi iileălegii; 

    c) num rulădeăpaturiăcontractabileăcuăîncadrareaăînăplanulădeăpaturiălaănivelăjude ean,ăstabilităprină
ordinăalăministruluiăs n t ii;ăindiceleămediuădeăutilizareăaăpaturilorălaănivelăna ionalăluatăînăcalculălaă
stabilireaăcapacit iiămaximeăesteădeă250ădeăzile pentruăsanatoriiăbalneare/sec iiăsanatorialeăbalneareădină
spitaleă şiă 320ă deă zileă pentruă sanatorii/sec iiă sanatorialeă dină spitaleă alteleă decâtă celeă balneareă şiă
preventorii; 

    d)ănum rădeăzileădeăspitalizare,ătotalăşiăpeăsec ii,ăstabilităpeăbazaăindicelui mediu de utilizare a 
paturilorălaănivelăna ional; 

    e)ădurataădeăspitalizareăconformăanexeiănr.ă25ălaăordinăsau,ădup ăcaz,ădurataădeăspitalizareăefectivă
realizat ;ăpentruăsitua iileălaăcareăesteăprev zut ădurat ădeăspitalizareăînăanexaă25ălaăordinăseăva lua în 
calculă aceast ă durat ,ă dac ă durataă deă spitalizareă efectivă realizat ă esteă maiă mareă decâtă aceasta,ă respectivă
durataădeăspitalizareăefectivărealizat ădac ăaceastaăesteămaiămic ădecâtădurataădeăspitalizareădinăanexaănr.ă
25 la ordin; 

    f) tariful pe zi de spitalizare negociat; 
    g) cost mediu cu medicamentele/bolnav externat pe anul 2014; 
    h)ă structuraă organizatoric ă aprobat ă sauă avizat ,ă dup ă caz,ă deă Ministerulă S n t ii,ă înă condi iileă

legii, în vigoare la data încheierii contractului. 
    (2) Sumaă prev zut ă înă contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă şiă

recuperare,ă încheiată deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă sanatoriile,ă inclusivă celeă balneare,ă şiă
preventoriile,ă precumă şiă sumaă contractat ă cuă spitaleleă înă bazaă contractului de furnizare servicii medicale 
pentruăsec iileăsanatorialeăseăstabileşteăprinănegociereăastfel: 

    Num rădeăzileădeăspitalizareăxătarifăpeăziădeăspitalizareănegociat 
    a)ănum rulădeăzileădeăspitalizare,ătotalăşiăpeăsec ii,ăstabilităpeăbazaăindicelui mediu de utilizare a 

paturilorălaănivelăna ional. 
    b)ă tarifulă peă ziă deă spitalizare/sanatoriu/preventoriuă seă negociaz ă şiă nuă poateă fiă maiă mareă decâtă

tariful maximal. 
*T* 
  Tarif maximal pe zi de spitalizare (lei) 
  1.ăSanatoriiăbalneare/sec iiăsanatoriale balneare din spitale            129 
  2.ăSanatorii/sec iiăsanatorialeădinăspitaleăalteleădecâtăceleăbalneareăăă110 
  3. Preventorii                                                            62 
*ST* 
 
    NOT : 
    Pentruăsanatoriileăbalneare/sec iile sanatorialeăbalneareădinăspitale,ăsumaăcontractat ăşiădecontat ă

deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă esteă sumaă negociat ă diminuat ă corespunz toră cuă contribu iaă personal ă aă
asigura ilor. 

    (3)ă Contribu iaă personal ă aă asigura iloră pentruă asisten ă balnear ă înă sanatoriiă balneare/sec iiă
sanatorialeăbalneareădinăspitaleăreprezint ă35%ădinătariful/ziădeăspitalizareănegociat. 

    (4)ăPentruăbeneficiariiălegilorăspecialeăparteaădeăcontribu ieăpersonal ăaăasiguratuluiăseăsuport ădină
fond,ăcuăurm toareleăexcep ii: 



    - pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privindă acordareaă unoră drepturiă magistra iloră careă auă fostă
înl tura iă dină justi ieă pentruă considerenteă politiceă înă perioadaă aniloră 1945ă - 1989,ă cuă modific rileă
ulterioare, partea de contribu ieăpersonal ăseăsuport ădinăfondădac ăserviciileăauăfostăacordateăînăunit iă
sanitare de stat. 

    - pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privindă veteraniiă deă r zboi,ă precumă şiă uneleă drepturiă aleă
invaliziloră şiă v duveloră deă r zboi,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă parteaă deă
contribu ieăpersonal ăseăsuport ădinăfondădac ăserviciileăauăfostăacordateăînăunit iămedicaleăcivileădeăstată
sau militare. 

    - pentruăbeneficiariiăLegiiărecunoştin eiăfa ădeăeroii-martiriăşiălupt toriiăcareăauăcontribuitălaă
victoriaăRevolu ieiăromâneădinădecembrieă1989,ăprecumăşiăfa ădeăpersoaneleăcareăşi-auăjertfităvia aăsauăauă
avutădeăsuferităînăurmaărevolteiămuncitoreştiăanticomunisteădeălaăBraşovădinănoiembrieă1987 nr. 341/2004, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăparteaădeăcontribu ieăpersonal ăseăsuport ădinăfondădac ăserviciileă
auă fostă acordateă înă unit iă medicaleă civileă deă stată sauă militareă dină subordineaă Ministeruluiă S n t ii,ă
Ministerului Afacerilor InterneăşiăMinisteruluiăAp r riiăNa ionale. 

    (5)ă Pentruă serviciileă medicaleă deă recuperareă medical ,ă acordateă înă sanatorii,ă alteleă decâtă celeă
balneareăşiăînăpreventoriiănuăseăpercepeăcontribu ieădinăparteaăasigura ilor. 

    ART. 2 
    (1) Decontarea serviciiloră medicaleă deă reabilitareă medical ă şiă recuperareă medical ,ă efectuateă înă

sanatorii/sec iileă sanatorialeă dină spitaleă pentruă adul iă şiă copii,ă inclusivă celeă balneare,ă precumă şiă înă
preventoriiăcuăsauăf r ăpersonalitateăjuridic ăseăfaceădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînăraportăcuă
num rulădeăzileădeăspitalizareăefectivărealizatăşiăcuătarifulăpeăziădeăspitalizare,ăcuăîncadrareaăînăvaloareaă
contractului,ă diminuată înă cazulă sanatoriiloră balneare/sec iiloră sanatorialeă balneareă dină spitale,ă cuă
contribu ia asiguratului conform prevederilor art. 1. 

    (2)ă Decontareaă serviciiloră medicaleă deă reabilitareă medical ă şiă recuperare,ă efectuateă înă
sanatorii/sec iiă sanatorialeă dină spitaleă pentruă adul iă şiă copii,ă inclusivă celeă balneare,ă precumă şiă înă
preventorii cu sau f r ă personalitateă juridic ă seă faceă dină fondulă cuă destina iaă serviciiă medicaleă deă
reabilitareămedical ăşiărecuperareăînăunit iăsanitareăcuăpaturi. 

    ART. 3 
    Asigura iiă suport ă contravaloareaă serviciiloră hoteliereă (cazareă şi/sauă mas )ă cuă ună gradă ridicat de 

confort,ăpesteăconfortulăstandard,ăacordateălaăcerereaăacestora.ăPrinăconfortăstandard,ăînăceeaăceăpriveşteă
cazarea,ă seă în elegeă salonă cuă minimumă 3ă paturi,ă grupă sanitară propriu,ă cuă respectareaă normeloră igienico-
sanitareă şiă f r ă dot riă suplimentareă (televizor,ă radio,ă telefon,ă frigider,ă aeră condi ionată şiă alteleă
asemenea),ă iară înă ceeaă ceă priveşteă masa,ă ceaă acordat ă laă nivelulă aloca ieiă deă hran ă stabilit ă prină acteă
normative.ă Contribu iaă personal ă aă asigura iloră reprezint ă diferen aă dintreă tarifeleă stabilite pentru 
serviciileă hoteliereă cuă gradă ridicată deă confort,ă stabiliteă deă fiecareă unitateă furnizoare,ă şiă celeă
corespunz toareăconfortuluiăstandard. 

    ART. 4 
    Sanatoriileă şiă preventoriileă dină sumeleă contractateă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă suport ă

contravaloareaăserviciilorăhoteliereăstandardă(cazareăstandardăşiămas ălaănivelulăaloca ieiădeăhran )ăpentruă
înso itoriiăcopiilorăbolnaviăînăvârst ădeăpân ălaă3ăani,ăprecumăşiăpentruăînso itoriiăpersoanelorăcuăhandicapă
gravăsauăaccentuat,ăînăcondi iileăprevederilor legale în vigoare. 

    ART. 5 
    (1)ă Sanatoriile,ă inclusivă celeă balneareă şiă preventoriileă suntă obligateă s ă suporteă pentruă asigura iiă

interna iăcheltuielileănecesareăpentruărezolvareaăcazurilorărespective. 
    (2)ăÎnăsitua iaăînăcareăasigura ii,ăpeăperioadaăintern rii,ăînăbazaăunorădocumenteămedicaleăîntocmiteă

deă mediculă curantă dină sec iaă înă careă aceştiaă suntă interna i,ă suport ă cheltuieliă cuă medicamente,ă materialeă
sanitareăşiăinvestiga iiăparacliniceălaăcareăarăfiăfostăîndrept i iăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăînăcondi iileă
contractului-cadruă şiă prezenteloră norme,ă sanatoriile,ă inclusivă celeă balneareă şiă preventoriileă ramburseaz ă
contravaloareaăacestorăcheltuieliălaăcerereaăasigura ilor. 

    (3)ăRambursareaăcheltuielilorăprev zuteălaăalin.ă(2)ăreprezint ăoăobliga ieăexclusiv ăaăsanatoriilor,ă
inclusivă celeă balneareă şiă aă preventoriiloră şiă seă realizeaz ă numaiă dină veniturileă acestora,ă peă bazaă uneiă
metodologii proprii. 

    ART. 6 
    (1)ă Sumaă anual ă prev zut ă înă bugetulă deă venituriă şiă cheltuieliă şi,ă respectiv,ă sumaă prev zut ă înă

contractulădeăfurnizareă deăserviciiămedicaleăîncheiatăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseădefalcheaz ădeă
c treăsanatoriiăşiăpreventoriiăpeătrimestreăşiăluni,ăcuăacordulăordonatoruluiădeăcrediteăierarhicăsuperior,ăînă
func ieădeăsubordonare,ăşiăalăcaselorădeăasigur riădeăs n tate. 

    Lunar,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăvorădecontaăînăprimeleă10ăzileăaleăluniiăurm toareăceleiăpentruă
careăseăfaceăplataăsumeleăcorespunz toareăserviciilorămedicaleărealizateăconformăindicatorilorăspecifici, în 
limitaăsumelorăcontractate,ăînăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăjustificativeăceăseădepun/transmitălaăcasaădeă
asigur riădeăs n tateăpân ălaădataăprev zut ăînăcontractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicale.ăPentruăfiecareă
lun ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotăefectuaăpân ălaădataădeă20ădecontareaăluniiăcurenteăpentruăperioadaă
1 - 15ăaălunii,ăînăbazaăindicatorilorăspecificiărealiza iăşiăînălimitaăsumelorăcontractate,ăpeăbazaăfacturiiă
şiăaădocumentelorăjustificativeăceăseădepun/transmitălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaădataăprev zut ă
în contractul de furnizare de servicii medicale. 

    Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna 
decembrieă pentruă serviciileă medicaleă efectuateă şiă facturate pân ă laă dataă prev zut ă înă documenteleă
justificativeă depuse/transmiseă înă vedereaă decont rii,ă urmândă caă diferen aă reprezentândă serviciiă medicaleă
realizateăs ăseădecontezeăînălunaăianuarieăaăanuluiăurm tor. 

    Pentru încadrarea în sumele contractate cu caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă sanatoriileă şiă
preventoriileăvorăîntocmiălisteădeăprioritateăpentruăcazurileăprogramabile,ădac ăesteăcazul.ăÎnăacestăsens,ă



odat ă cuă raportareaă ultimeiă luniă aă fiec ruiă trimestru,ă acesteaă depună laă casaă deă asigur riă deă s n tateă pe 
fiecareăsec ieănum rulăcazurilorăprogramateăaferenteătrimestruluiărespectiv,ădup ăcumăurmeaz :ănum răcazuriă
programateăaflateăînălistaădeăprioritateălaăînceputulătrimestrului,ănum răcazuriăprogramateăintrateăînălistaă
de prioritate în cursul trimestrului, num ră cazuriă programateă ieşiteă dină listaă deă prioritateă înă cursulă
trimestruluiăşiănum răcazuriăprogramateăaflateălaăsfârşitulătrimestruluiăînălistaădeăprioritate. 

    (2)ăActivitateaărealizat ăseăverific ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînăvedereaădecont riiă
şiăseăvalideaz ăconformăprezentelorănorme. 

    Decontareaălunar ăşiăregularizareaătrimestrial ăseărealizeaz ăastfel: 
    1.ăDecontareaălunar ăînălimitaăsumeiăcontractateăseăfaceăînăfunc ieăde: 
    - num rulădeăzileădeăspitalizareăefectivărealizate 
    - tarifulăpeăziădeăspitalizareănegociat,ădiminuatăînăcazulăsanatoriilorăbalneare/sec iilorăsanatorialeă

balneareădinăspitale,ăcuăcontribu iaăasiguratuluiăconformăprevederilorăart.ă1. 
    2.ăTrimestrial,ăseăfacăregulariz riăşiădecont ri,ăînălimitaăsumeiăcontractate,ăînăfunc ieăde: 
    - num rulă deă zileă deă spitalizareă efectivă realizateă deă laă începutulă anuluiă pân ă laă sfârşitulă

trimestrului respectiv, 
    - tarifulăpeăziădeăspitalizareănegociat,ădiminuatăînăcazulăsanatoriilorăbalneare/sec iilorăsanatoriale 

balneareădinăspitaleăcuăcontribu iaăasiguratuluiăconformăprevederilorăart.ă1. 
    Înăsitua iaăînăcareănum rulădeăzileăefectivărealizateăesteămaiămicădecâtănum rulădeăzileăcontractate,ă

decontareaăseăfaceălaănum rulădeăzileăefectivărealizat. 
    Înăsitua iaăînăcareănum rulădeăzileăefectivărealizateăesteămaiămareădecâtănum rulădeăzileăcontractateă

decontarea se va face la nivelul contractat. 
    (3)ă Regularizareaă şiă decontareaă trimestrial ă seă facă înă primeleă 25ă deă zileă aleă luniiă urm toareă

trimestrului încheiat,ă cuă excep iaă trimestruluiă IVă pentruă careă regularizareaă seă faceă pân ă laă dataă deă 20ă
decembrieăaăanuluiăînăcursăpentruăserviciileămedicaleărealizateăşiăraportateăconformăcontractuluiădeăfurnizareă
deăserviciiămedicaleăpân ălaădataădeă30ănoiembrieăaăanuluiăînăcurs,ăconformăfacturilorăînso iteădeădocumenteleă
justificative,ă urmândă caă regularizareaă final ă aă trimestruluiă IVă s ă seă efectuezeă înă lunaă ianuarieă aă anuluiă
urm tor. 

    ART. 7 
    Mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă sanatorii/preventoriiă auă obliga ia ca la externarea 

asiguratuluiăs ătransmit ămediculuiădeăfamilieăsauămediculuiădeăspecialitateădinăambulatoriu,ădup ăcaz,ăprină
scrisoareă medical ă sauă biletă deă ieşireă dină spitală - cuă obliga iaă caă acestaă s ă con in ă explicită toateă
elementeleă prev zuteă înă scrisoareaă medical ,ă evaluareaă st riiă deă s n tateă aă asiguratuluiă laă momentulă
extern riiă şiă indica iileă deă tratamentă şiă supraveghereă terapeutic ă pentruă urm toareaă perioad ă (determinat ă
conform diagnosticului). 

    ART. 8 
    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă direc iileă deă s n tateă public ă auă obliga iaă deă aă organizaă

trimestrială(sauăoriădeăcâteăoriăesteănevoie)ăîntâlniriăcuămediciiădeăspecialitateădinăunit ileăsanitareădeă
reabilitareămedical ăşiărecuperareămedical ,ăpentruăaăanalizaăaspecteăprivindăcalitateaăserviciilor medicale 
dinăasisten aădeăreabilitareămedical ăşiădeărecuperareămedical ,ăprecumăşiărespectareaăprevederilorăacteloră
normativeă înă vigoare.ă Acesteaă voră informaă asupraă modific riloră ap ruteă înă acteleă normativeă şiă voră stabili,ă
împreun ăcuămediciiăde specialitateădinăunit ileăsanitareădeăreabilitareămedical ăşiărecuperare,ăm surileăceă
seăimpunăpentruăîmbun t ireaăactivit ii.ăNeparticipareaămedicilorălaăacesteăîntâlniriănuăîiăexonereaz ădeă
r spundereaănerespect riiăhot rârilorăluateăcuăacestăprilej. 

    ART. 9 
    Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă deă reabilitareă medical ă şiă recuperareă medical ă (sanatorii,ă

preventorii) vor prezenta la contractare documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe zi de 
spitalizare conform prevederilor din anexa 22 A la ordin. 

    ART. 10 
    Fondurileă suplimentareă aprobateă pentruă anulă 2015ă cuă destina iaă serviciiă medicaleă deă reabilitareă

medical ăşiărecuperareăînăunit iăsanitareăcuăpaturi,ăseăcontracteaz ădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
prinăacteăadi ionaleălaăcontracteleăini ialeăpentruăanulă2015.ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăvorăaveaăînă
vedereă laă repartizareaă fonduriloră suplimentareă condi iileă avuteă înă vedereă laă contractareă şiă indicatoriiă
specificiă fiec reiă unit iă sanitareă cuă paturi,ă careă auă stată laă baza stabiliriiă valoriiă ini ialeă deă
contract/acteloră adi ionale,ă precumă şiă nivelulă deă realizareă aă indicatoriloră specificiă înă limitaă celoră
contracta i. 

 
 
    ANEXA 35 
    - model - 
 
                                    CONTRACT 
            de furnizare de serviciiămedicaleăînăasisten aămedical  
              deăreabilitareămedical ăşiărecuperare,ăînăsanatorii 
                                 şiăpreventorii 
 
    I.ăP r ileăcontractante 
    Casaă deă asigur riă deă s n tateă .............................,ă cuă sediulă înă municipiul/oraşulă

..................,ă str.ă ........................ă nr.ă .....,ă jude ul/sectorulă ...................,ă telefonă

............,ă faxă .............,ă reprezentat ă prină preşedinteă - director general 

............................... 
    şi 



    Sanatoriul/Preventoriul/Sec iaă sanatorial ă sauă compartimentă sanatorială dină spital/furnizoriiă
constitui iăconformăLegiiăsociet ilorănr.ă31/1990,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă
careă suntă aviza iă deă Ministerulă S n t iiă caă sanatoriiă balneareă sauă auă înă structuraă avizat /aprobat ă deă
Ministerulă S n t iiă sec iiă sanatorialeă balneareă .............................ă avândă sediulă înă
municipiul/oraşulă .................,ă str.ă ..........................ă nr.ă ....,ă jude ul/sectorul 
..............., telefon fix/mobil .................., e-mail ............... fax ................. 
reprezentat prin ....................... 

 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilorămedicaleădeăreabilitareămedical ăşiă

recuperare,ă acordateă înă sanatorii,ă inclusivă sanatoriiă balneare,ă şiă preventorii,ă înă cadrulă sistemuluiă deă
asigur riă socialeă deă s n tate,ă conformă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de 
serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă
cadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioareăşiăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă
........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rile ulterioare. 

 
    III.ăServiciileămedicaleădeăreabilitareămedical ăşiărecuperare,ăacordateăînăsanatoriiăşiăpreventorii,ă

înăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate 
    ART. 2 
    Serviciileămedicaleădeăreabilitareămedical ăşiărecuperare,ăînăsanatoriiăşiăpreventorii,ăseăacord ăînă

bazaăbiletelorădeătrimitereăeliberateădeăc treămediciiădeăfamilie,ămediciiădeăspecialitateădinăambulatoriuăşiă
mediciiădinăspital,ăafla iăînărela iiăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

 
    IV. Durata contractului 
    ART. 3 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăpân ălaădataădeă31ădecembrieă2015. 
    ART. 4 
    Durataăprezentuluiăcontractăseăpoateăprelungiăprinăacordulăp r ilorăpeătoat ădurataădeăaplicabilitateă

a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    ART. 5 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă autoriza iă şiă evalua iă şiă s ă fac ă

publiceăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebă
şiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ălistaănominal ăaăacestora,ăcuprinzândădenumireaăşiăvaloareaădeă
contractăaăfiec ruia şiăs ăactualizezeăpermanentăaceast ălist ăînăfunc ieădeămodific rileăap rute,ăînătermenă
deămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăconformălegii; 

    b)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă serviciiă medicale,ă laă termeneleă prev zuteă înă contract,ă pe baza 
facturiiăînso it ădeădocumenteăjustificativeăprezentateăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînă
formatulă solicitată deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă
contractate,ăefectuate,ăraportateăşiăvalidateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăconformăOrdinuluiăministruluiă
s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........../2015ăpentruăaprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăînălimitaăvaloriiădeăcontract;ăpentruăfurnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăraportareaă
înăvedereaădecont riiăseăpoateăfaceănumaiăînăformatăelectronic; 

    c)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcuăprivireălaăcondi iileădeăcontractareăaăserviciiloră
medicaleă suportateă dină Fondă şiă decontateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă eventualeleă
modific riăaleăacestoraăsurveniteăcaăurmareăaăapari ieiăunorănoiăacteănormative, prin publicare pe pagina web 
aăcaselorădeăasigur riădeăs n tate;ăs ăinformezeăfurnizoriiădeăserviciiă medicaleăcuăprivireălaădocumenteleă
comunitareăînăvigoare,ăprecumăşiădespreăacordurile,ăîn elegerile,ăconven iileăsauăprotocoaleleăinterna ionaleă
cu prevederiăînădomeniulăs n t ii,ăprinăpublicareăpeăpaginaăwebăaăcaselorădeăasigur riădeăs n tate; 

    d)ăs ăinformezeăînăprealabilăînătermenulăprev zutălaăart. 10 alin. (1) din textul H.G. nr. 400/2014, 
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă cuă privireă laă condi iileă deă
acordareăaăserviciilorămedicaleăşiăcuăprivireălaăoriceăinten ieădeăschimbareăînămodulădeăacordareăaăacestora,ă
prinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail la adresele comunicate 
oficialădeăc treăfurnizori,ăcuăexcep iaăsitua iilorăimpuseădeăacteleănormative; 

    e)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
serviciiămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmiteăînătermenădeămaximumăoă
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    f)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăauăacordatăserviciiămedicaleăsumeleăreprezentândăcontravaloareaă
acestoră servicii,ă precumă şiă contravaloareaă unoră serviciiă medicale,ă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ,ă materialeă sanitare,ă dispozitive medicale îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu 
acordateădeăal iăfurnizoriăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăbileteloră



deătrimitere/recomand rilorămedicaleăşi/sauăprescrip iilorămedicaleăeliberateădeăc treăaceştia,ăînăsitua iaăînă
careănuăauăfostăîndepliniteăcondi iileăpentruăcaăasigura iiăs ăbeneficiezeădeăacesteăserviciiălaădataăemiteriiă
bileteloră deă trimitere,ă prescrip iiloră medicaleă şiă recomand rilor.ă Sumeleă astfelă ob inuteă seă utilizeaz ă
conform prevederilor legale în vigoare; 

    g)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    h)ă s ă comuniceă înă formată electronică furnizoriloră motivarea,ă cuă privireă laă erorileă deă raportareă şiă
refuzulădecont riiăanumitorăservicii;ăs ăcomuniceăînăformatăelectronicăfurnizorilorăcuăocaziaăregulariz riloră
trimestriale motivarea sumelor decontate; în situa iaăînăcareăseăconstat ăulteriorăc ărefuzulădecont riiăunoră
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; 

    i)ă s ă deconteze,ă înă primeleă 10ă zileă aleă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă faceă plata,ă
contravaloarea serviciilor 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,ăcuăîncadrareaăînăsumeleăcontractate.ăPentruăfiecareălun ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotă
efectuaăpân ălaădataădeă 20ădecontareaăluniiăcurenteăpentruăperioadaă1ă - 15 a lunii, în baza indicatorilor 
specificiărealiza iăşiăînălimitaăsumelorăcontractate,ăpeăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăînso itoareădepuseă
pân ă laă dataă prev zut ă înă contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceşti;ă trimestrială seă facă
regulariz ri,ăînăcondi iileăprev zuteăînăanexaă34ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ................/2015ă pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    j)ă s ă in ă eviden aă serviciiloră medicaleă acordateă deă furnizori,ă înă func ieă deă casaă deă asigur ri de 
s n tateălaăcareăesteăluatăînăeviden ăacesta; 

    k)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicaleă înă cazulă serviciiloră medicaleă acordateă înă bazaă
bileteloră deă internare,ă acesteaă seă deconteaz ă dac ă bileteleă deă internareă suntă celeă utilizateă înă sistemul 
asigur rilorăsocialeădeăs n tate. 

    ART. 6 
    Furnizorulădeăserviciiămedicaleăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăcriteriileădeăcalitateăaăserviciilorămedicaleăfurnizate,ăînăconformitateăcuăprevederileă

legale în vigoare; 
    b)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaăobliga iileăfurnizoruluiăşiăaleăasiguratuluiăreferitoareălaă

actul medical; 
    c)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăprecumăşiă

intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu 
caracter personal; 

    d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă activitateaă
realizat ă conformă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă medicale;ă facturaă esteă înso it ă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ileă realizateă înă modă distinct,ă conformă prevederiloră H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedintelui Casei 
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ......../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăcâtăşi în 
formatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate;ăpentruăfurnizoriiăcareăauă
semn tur ăelectronic ăextins ,ăfacturaăşiădocumenteleăjustificativeăseătransmitănumaiăînăformatăelectronic; 

    e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă urm rireaă desf şur riiă
activit ii,ă potrivită formulareloră deă raportareă stabiliteă conformă reglement riloră legaleă înă vigoare;ă pentruă
furnizoriiăcareăauăsemn tur ăelectronic ăextins ăraportareaăseăfaceănumaiăînăformat electronic; 

    f)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăziăformulareleăutilizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate,ă
respectivăpeăceleăprivindăeviden eleăobligatorii,ăpeăceleăcuăregimăspecialăşiăpeăceleătipizate; 

    g)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    h)ăs ărespecteăprogramulădeălucruăşiăs ăîlăcomuniceăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăbazaăunuiă

formularăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă45ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedintelui 
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă......./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareă
în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprogramăasumatăprinăcontractul 
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    i)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
laăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicale,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădata 
produceriiămodific riiăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 

    j)ăs ăasigureărespectareaăprevederilorăactelorănormativeăreferitoareălaăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tate; 

    k)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă
f r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateăşiăs ăîlăelibereze,ăcaăoăconsecin ăaă
actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectulăcontractuluiăcuăcasaădeăasigur riă
deăs n tate;ăs ăasigureăutilizareaăformularuluiădeăprescrip ieămedical ,ăcareăesteăformularăcuăregimăspecială
unică peă ar ,ă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă pân ă laă dataă
implement riiă prescrip ieiă electroniceă pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă
psihotrope;ă s ă furnizezeă tratamentul,ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă înă vigoare,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
comuneăinterna ionaleăaprobateăprinăhot râreăaăGuvernului,ăinformândăînăprealabilăasiguratulădespreătipurileă
şiăefecteleăterapeuticeăaleămedicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 

    l)ă s ă asigureă acordareaă serviciiloră medicaleă asigura iloră f r ă nicioă discriminare,ă folosindă formeleă
cele mai eficiente de tratament; 



    m)ăs ăacordeăcuăprioritateăasisten ămedical ăfemeilorăgravideăşiăsugarilor; 
    n)ăs ăafişezeăîntr-un loc vizibil programul de lucru, numeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă

afl ăînărela ieăcontractual ,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ă
web; 

    o)ă s ă asigureă eliberareaă acteloră medicale,ă înă condi iileă stabiliteă înă H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă........./2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînă
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    p)ăs ărespecteăprotocoaleleăterapeuticeăpentruăprescriereaăşiădecontareaătratamentuluiăînăcazulăunoră
afec iuni,ăconformădispozi iilorălegale; 

    q)ă s ă utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în 
func iune; 

    r)ă s ă asigureă acordareaă deă asisten ă medical ă necesar ă beneficiariloră formularelor/documenteloră
europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateăînă
cadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăacordeăasisten ămedical ăpacien ilorădină
alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionale cu 
prevederiăînădomeniulăs n t ii,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale; 

    s)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitere a datelor; 

    ş)ăs ăasigureăacordareaăserviciilorămedicaleăprev zute în pachetul de servicii medicale; 
    t)ă s ă încasezeă sumeleă reprezentândă contribu iaă personal ă pentruă uneleă serviciiă medicaleă deă careă auă

beneficiatăasigura ii,ăcuărespectareaăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    )ăs ăcompletezeăformulareleăcuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă- 

biletă deă trimitereă c treă unit ileă sanitareă deă recuperare/reabilitareă cuă paturiă sauă înă ambulatoriuă şiă
prescrip iaă medical ă electronic ă înă ziuaă extern riiă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentulăambulatoriu,ăcuătoateădateleăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăconformăprevederilorălegaleăînă
vigoare.ăÎnăcazulănerespect riiăacesteiăobliga ii,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateărecupereaz ădeălaăfurnizoriă
contravaloarea serviciilorămedicaleărecomandate/medicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescrise,ăceă
auăfostăefectuate/eliberateădeăal iăfurnizoriăînăbazaăacestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateădinăFond; 

    u)ă s ă recomandeă asigura iloră tratamentul,ă cuă respectareaă condi iiloră privindă modalit ileă deă
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 

    v)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă evaluareă aă furnizorului,ă
dovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicalăpentruăfurnizor,ădovadaăasigur riiădeăr spundereă
civil ăînădomeniulămedicalăpentruăpersonalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor; 

    w)ăs ăcompletezeădosarulăelectronicădeăs n tateăalăpacientului,ădeălaădataăimplement riiăacestuia; 
    x)ăs ăinformezeămediculădeăfamilieăalăasiguratului,ăprinăscrisoareămedical ăsauăbiletulădeăieşireădină

spital,ăcuăobliga iaăcaăacestaăs ăcon in ăexplicitătoateăelementeleăprev zuteăînăscrisoareaămedical ,ătrimiseă
direct sau prin intermediulă asiguratului,ă despreă tratamentulă efectuată şiă despreă oriceă alteă aspecteă privindă
stareaădeăs n tateăaăacestuia;ăscrisoareaămedical ăsauăbiletulădeăieşireădinăspitalăsuntădocumenteătipizateă
careăseăîntocmescălaădataăextern rii,ăîntr-un singur exemplar, transmis medicului de familie, direct sau prin 
intermediulăasiguratului;ăs ăfinalizezeăactulămedicalăefectuat,ăinclusivăprinăeliberareaăînăziuaăextern riiăaă
prescrip ieiă medicaleă pentruă medicamenteă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ă şi,ă dup ă caz,ă pentruă unele 
materialeă sanitare,ă recomand riă deă dispozitiveă medicale,ă respectivă eliberareaă deă concediiă medicaleă pentruă
incapacitateătemporar ădeămunc ,ăînăsitua iaăînăcareăconcluziileăexamenuluiămedicalăimpunăacestălucru; 

    y)ă s ă nuă încasezeă sumeă pentruă serviciileă medicaleă furnizateă prev zuteă înă pacheteleă deă serviciiă şiă
pentruă acteleă administrativeă inclusivă celeă necesareă acord riiă serviciiloră medicale,ă pentruă careă nuă esteă
prev zut ăoăreglementareăînăacestăsens; 

    z)ăs ăverificeăbileteleădeăinternareăînăceeaăceăpriveşteădateleăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuieăs ă
leăcuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare; 

    aa)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile,ăpentruăeficientizareaă
serviciilorămedicale,ădup ăcaz;ăînăacestăsens,ăodat ăcuăraportareaăultimeiăluniăaăfiec ruiătrimestru,ăseădepună
laă casaă deă asigur riă deă s n tateă peă fiecareă sec ieă num rulă cazuriloră programateă aferenteă trimestruluiă
respectiv,ădup ăcumăurmeaz :ănum răcazuriăprogramateăaflateălaăînceputulătrimestrului, num răcazuriăprogramateă
intrateă înă cursulă trimestrului,ă num ră cazuriă programateă ieşiteă înă cursulă trimestruluiă şiă num ră cazuriă
programateăaflateălaăsfârşitulătrimestrului; 

    ab)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă
acestădocument/adeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ă
cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 
pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă acord riiă serviciiloră
medicale; serviciile medicale din pachetulădeăbaz ,ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateăanterioră
nuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    ac)ă s ă utilizezeă prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă înă situa iiă justificateă prescrip iaă
medical ăelectronic ăoff-lineăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,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 privind 
semn turaăelectronic .ăÎnăsitua iaăînăcareămediciiăprescriptoriănuăde inăsemn tur ăelectronic ,ăprescrip iaă
medical ă seă vaă listaă peă suportă hârtieă şiă vaă fiă completat ă şi semnat ă deă mediculă prescriptoră înă condi iileă



prev zuteăînăanexaănr.ă36ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă................/2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăa H.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    ad)ăs ăintroduc ăînăsistemulăinformaticătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăprescriseăoff-lineăşiă
prescrip iileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ar  pentruă prescriereaă substan eloră şiă preparateloră
stupefianteăşiăpsihotrope,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăprescrierii. 

    ae)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare. 
    af)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatformaă

informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemulă informatic,ă seă utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001 privindă semn turaă electronic ,ă
republicat .ăServiciileămedicaleăînregistrateăoff-line, se transmit în platformaăinformatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăacord riiăserviciuluiămedical,ăpentruăserviciileăacordateăînălunaă
pentruăcareăseăfaceăraportarea.ăServiciileămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăcele 
men ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederileăsuntă
valabileăşiăînăsitua iileăînăcareăseăutilizeaz ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataă
emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă
înlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaă
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pentru persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în vederea 
acord riiăserviciilorămedicale. 

 
    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 7 
    (1)ă Sumaă pentruă sanatoriiă balneare/sec iiă sanatorialeă balneareă dină spitaleă prev zut ă înă prezentulă

contractăseăstabileşteăprinănegociereăînăfunc ieădeănum rulădeăzileădeăspitalizareăestimatăaăseărealizaăşiădeă
tariful/zi de spitalizare negociat. 

    Valoareaăcontractat ăînăsum ădeă....................ăleiăesteăsumaănegociat ădiminuat ăcuăcontribu iaă
personal ăaăasigura ilor,ăconformătabelului de mai jos: 

*T* 
*Font 9* 
┌──────────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬────────────────┬───────────┐ 
│Tipulădeăasisten │Nr.ădeăăăăă│Tarifulăăăă│Sumaăăăăă│Sumaăăăăăăăăăăăă│Valoareaăăă│ 
│balnear ăăăăăăăăăă│zileădeăăăă│peăziădeăăă│negociat │suportat ăăăăăăă│contractat │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│spitalizare│spitalizare│ăăăăăăăăă│deăasiguratăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│contractate│negociatăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────────┼───────────┤ 
│ă1ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăăăăăă│ăăăăă3ăăăăă│4ăţă2ăxă3│5ăţă2ăxă3ăxă35%ă│ă6ăţă4ă- 5ă│ 
├──────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────────────┼───────────┤ 
│ăServiciiădeăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă        │ăăăăăăăăăăă│ 
│ăreabilitareăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
│ămedical ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    (2)ă Sumaă contractat ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă sanatorii/sec iileă sanatorialeă dină

spitale,ăalteleădecâtăceleăbalneare,ăşiăpreventoriiăesteădeă............ăleiăşiăseăstabileşteăprinănegociereă
înă func ieă deă num rulă deă zileă deă spitalizareă estimată ......ă şiă tarifulă peă ziă deă
spitalizare/sanatoriu/preventoriu negociat de ........ lei/zi de spitalizare. 

    (3)ăSumaăaferent ăserviciilorămedicaleăcontractateăstabilit ăpentruăanulă2015ăseădefalcheaz ălunarăşiă
trimestrial dup ăcumăurmeaz : 

    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIă.......................ălei, 
    din care: 
    - luna I .................. lei 
    - luna II ................. lei 
    - luna III ................ lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIă...................... lei, 
    din care: 
    - luna IV ................ lei 
    - luna V ................. lei 
    - luna VI ................ lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIIIă.....................ălei, 
    din care: 
    - luna VII ................ lei 
    - luna VIII ............... lei 
    - luna IX ................. lei 
    - Sumaăaferent ătrimestruluiăIVă......................ălei, 
    din care: 
    - luna X .................. lei 
    - luna XI ................. lei 
    - luna XII ................ lei. 



    (4) Pentruă sanatoriileă balneare/sec iiă sanatorialeă balneareă dină spitaleă sumaă contractat ă seă
defalcheaz ăpeătrimestreăşiăpeăluniă inându-seăcontăşiădeăactivitateaăspecific ăsezonier . 

    ART. 8 
    (1)ăDecontareaăserviciilorămedicaleădeăreabilitareămedical ăşiărecuperare, contractate se face conform 

prevederilorăart.ă6ădinăanexaănr.ă34ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riă deă S n tateă nr.ă ................/2015ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă deă aplicareă înă anulă
2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    (2)ă Lunar,ă pân ă laă dataă deă .........ă aă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă faceă plata,ă casaă deă
asigur riădeăs n tateădeconteaz ăcontravaloareaăserviciilorămedicaleăacordateăasigura ilorăînălunaăprecedent ,ă
peăbazaăfacturiiăşiăaădocumentelorăjustificativeădepuse/transmiseălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaă
dataă deă .............,ă cuă încadrareaă înă sumeleă contractate.ă Pentruă fiecareă lun ,ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateă potă efectuaă pân ă laă dataă deă 20ă decontareaă luniiă curenteă pentruă perioadaă 1ă - 15 a lunii, în baza 
indicatoriloră specificiă realiza iă şiă înă limitaă sumeloră contractate,ă peă bazaă facturiiă şiă aă documenteloră
justificative depuse/transmise la casa deăasigur riădeăs n tateăpân ălaădataădeă.............. 

    Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna 
decembrieă pentruă serviciileă medicaleă efectuateă şiă facturateă pân ă laă dataă prev zut ă înă documentele 
justificativeă depuse/transmiseă înă vedereaă decont rii,ă urmândă caă diferen aă reprezentândă serviciiă medicaleă
realizateăs ăseădecontezeăînălunaăianuarieăaăanuluiăurm tor. 

    (3)ă Trimestrial,ă pân ă laă dataă deă ..............ă aă luniiă urm toareă încheieriiă trimestrului, se fac 
regulariz rileăşiădecont rile,ăînălimitaăsumeiăcontractate.ăRegularizareaătrimestruluiăIVăseăfaceăpân ălaădataă
deă 20ă decembrieă aă anuluiă înă cursă pentruă serviciileă medicaleă realizateă şiă raportateă conformă prezentuluiă
contractă pân ă laă dataă deă 30ă noiembrieă aă anuluiă înă curs,ă conformă facturiloră înso iteă deă documenteleă
justificative,ă urmândă caă regularizareaă final ă aă trimestruluiă IVă s ă seă efectuezeă înă lunaă ianuarieă aă anuluiă
urm tor. 

    (4)ăContractareaăşiădecontareaăserviciilorămedicaleădeăreabilitare medical ăşiărecuperare,ăseăfaceăînă
limitaăfondurilorăaprobateăcuăaceast ădestina ie. 

    ART. 9 
    Plataăserviciilorămedicaleădeăreabilitareămedical ăşiărecuperare,ăseăfaceăînăcontulănr.ă............ă

deschis la Trezoreria statului sau în contul nr. ................, deschis la Banca ......................... 
    ART. 10 
    (1)ăNerespectareaăoric reiaădintreăobliga iileăcontractualeădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleă

prev zuteălaăart.ă6ălit.ăa)-u), w)-ac)ăşiăae)ăatrageădiminuareaăvaloriiădeăcontract,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ălaăprimaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicareaăuneiăcoteădeă1%ălaăvaloareaădeă

contractăaferent ăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsitua ii; 
    b)ălaăaădouaăconstatare,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprinăaplicarea unei cote de 3% la valoarea de 

contractălunar ; 
    c)ălaăaătreiaăconstatareăşiălaăurm toareleăconstat riădup ăaceasta,ăre inereaăuneiăsumeăcalculateăprină

aplicareaăuneiăcoteădeă9%ălaăvaloareaădeăcontractălunar . 
    (2) În cazul în care în derulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiădeălaăart.ă6ălit.ă

ad),ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 
    a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă valoareaă lunar ă deă contract,ă pentruă lunaă înă careă s-a 

produsăaceast ăsitua ie; 
    b) la a doua constatareă şiă laă urm toareleă constat riă dup ă aceasta,ă seă diminueaz ă cuă 20%ă valoareaă

lunar 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. 6ă lit.ă ad)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
componentaăeliberareăpentruătoateăprescrip iileămedicaleăelectronice off-lineăşiăpentruăprescrip iileămedicaleă
cuăregimăspecialăunicăpeă ar ăpentruăprescriereaăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope. 

    (4)ăRe inereaăsumelorăpotrivităalin.ă(1)ăşiă(2)ăseăfaceădinăprimaăplat ăceăurmeaz ăaăfiăefectuat ,ă
pentruăfurnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareă
sumaă prev zut ă laă alin.ă (2)ă dep şeşteă primaă plat ,ă recuperareaă sumeiă seă realizeaz ă prină plat ă direct ă sauă
executareăsilit ,ăînăcondi iileălegii. 

    (5)ăRecuperareaăsumeiăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ăşiă(2)ăseăfaceăprinăplataădirect ăsauăexecutareă
silit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuăaceeaşiădestina ie. 

 
    VII. Calitatea serviciilor medicale 
    ART. 11 
    Serviciileă medicaleă furnizateă înă bazaă prezentuluiă contractă trebuieă s ă respecte criteriile privind 

calitatea serviciilor medicale elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
    VIII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 12 
    Pentruă neîndeplinireaă obliga iiloră contractualeă parteaă înă culp ă datoreaz ă celeilalteă p r iă daune-

interese. 
    ART. 13 
    Reprezentantulălegalăalăunit iiăsanitareăcuăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăaăîncheiatăcontractă

esteădirectăr spunz torădeăcorectitudineaădatelorăraportate.ăÎnăcazăcontrarăseăaplic ăprevederileălegisla ieiă
în vigoare. 



 
    IX.ăClauz ăspecial  
    ART. 14 
    (1)ăOriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractuluiăşiă

careăîmpiedic ăexecutareaăacestuia,ăesteăconsiderat ăfor ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundereăparteaăcareăoă
invoc .ăSuntăconsiderateăfor ămajor ,ăînăsensulăacesteiăclauze,ăîmprejur riăca:ăr zboi,ărevolu ie,ăcutremur,ă
marileăinunda ii,ăembargo. 

    (2)ă Parteaă careă invoc ă for aă major ă trebuieă s ă anun eă cealalt ă parteă înă termenă deă 5ă zileă
calendaristice de la data apari ieiă respectivuluiă cază deă for ă major ă şiă s ă prezinteă ună actă confirmativă
eliberată deă autoritateaă competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă municipiulă Bucureştiă prină careă s ă seă
certificeărealitateaăşiăexactitateaăfaptelorăşiăîmprejur rilorăcareăauăcondus laăinvocareaăfor eiămajoreăşi,ă
de asemenea, de la încetarea acestui caz. 

    Dac ă nuă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă
for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă celeilalteă p r iă prină neanun areaă înă
termen. 

    (3)ă Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

    ART. 15 
    Efectuareaă deă serviciiă medicaleă pesteă prevederileă contractualeă seă faceă peă proprieă r spundereă şiă nuă

atrageăniciăoăobliga ieădinăparteaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăs-a încheiat contractul. 
 
    X.ăÎncetarea,ămodificareaăşiăsuspendareaăcontractului 
    ART. 16 
    (1)ă Contractulă deă furnizareă deă serviciiă medicale,ă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă seă

modific ă înă sensulă suspend riiă sauă excluderiiă unoră serviciiă dină obiectulă contractului,ă printr-o notificare 
scris ,ăînăurm toareleăsitua ii: 

    a) una sauămaiămulteăsec iiănuămaiăîndeplinescăcondi iileădeăcontractare;ăsuspendareaăseăfaceăpân ălaă
îndeplinireaăcondi iilorăobligatoriiăpentruăreluareaăactivit ii; 

    b)ă încetareaă termenuluiă deă valabilitate,ă laă nivelulă sec iei/sec iilor,ă aă autoriza ieiă sanitare de 
func ionareăsauăaădocumentuluiăsimilar,ărespectivăaădoveziiădeăevaluare,ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulăs ăfac ă
dovadaă demersuriloră întreprinseă pentruă actualizareaă acestora;ă suspendareaă seă faceă pân ă laă ob inereaă noiiă
autoriza iiăsanitareădeăfunc ionareăsau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; 

    c)ăpentruăcazurileădeăfor ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ălaăîncetareaă
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

    d)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcaz,ăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative. 

    (2)ăÎnăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăa)-d), pentru perioada de suspendare, valorile lunare de 
contractăseăreducăpropor ionalăcuănum rulădeăzileăcalendaristiceăpentruăcareăopereaz ăsuspendarea. 

    ART. 17 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînceteaz ă

înăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădinăurm toareleăsitua ii: 
    a1) furnizorul de servicii medicaleă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-teritorial ă aă

caseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ; 
    a2)ă încetareă prină faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilareă aă

furnizorului de serviciiămedicale,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 deă serviciiă

medicale sau al caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă
anteriorădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului,ăcuăindicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractulăîncheiatăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi, 
dinămotiveăimputabileăacestoraăşiăcareăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleădeăasigur riădeăs n tateănuăvorăacceptaăînregistrareaăînăniciunăaltăcontractăaăpersoanei/persoaneloră
respectiveă pân ă laă urm torulă termenă deă contractare,ă dară nuă maiă pu ină deă 6ă luniă deă laă dataă modific riiă
contractului. 

    (3)ă Dup ă reluareaă rela ieiă contractuale,ă înă cazulă înă careă noulă contractă seă modific ,ă dină motiveă
imputabileă persoaneloră prev zuteă laă alin.ă (2),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă acceptaă
înregistrareaă persoaneloră prev zuteă laă alin.ă (2)ă înă contracteleă încheiateă cuă aceştiă furnizoriă sauă cuă al iă
furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului. 

    ART. 18 
    Situa iileăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(1)ăşiălaăart.ă17ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăsubpct.ăa2ăşiăa3ăseăconstat ă

deăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateădinăoficiu,ăprinăorganeleăsaleăabilitate,ăsauălaăsesizareaăoric reiă
persoane interesate. 

    Situa iileă prev zuteă laă art.ă 17ă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă subpct.ă a1ă seă notific ă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului. 

 
    XI.ăCoresponden a 



    ART. 19 
    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentuluiă contractă seă efectueaz ă înă scrisă prină scrisoriă

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeă
s n tateăşiălaăsediulăfurnizoruluiădeclaratăînăcontract. 

    Fiecareă parteă contractant ă esteă obligat ă caă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă momentulă înă careă
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulăcontractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
schimbareaăsurvenit . 

 
    XII. Modificarea contractului 
    ART. 20 
    Prezentul contractăseăpoateămodifica,ăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificare,ăcuăcelă
pu ină.....ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea. Modificarea se face printr-unăactăadi ională
semnatădeăambeleăp r iăşiăesteăanex ăaăacestuiăcontract. 

    ART. 21 
    (1)ă Înă condi iileă apari ieiă unoră noiă acteă normativeă înă materie,ă careă intr ă înă vigoareă peă durataă

derul riiăprezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    (2)ă Peă parcursulă derul riiă prezentuluiă contract,ă valoareaă contractual ă poateă fiă majorat ă prină acteă

adi ionale,ă dup ă caz,ă înă limitaă fonduluiă aprobată pentruă asisten aă medical ă acordat ă înă sanatorii/sec iiă
sanatorialeă pentruă adul iă şiă copii,ă preventorii,ă cuă sauă f r ă personalitateă juridic ,ă inclusivă furnizoriă
constitui iăpotrivităprevederilorăLegiiăsociet ilorănr.ă31/1990,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ăcareăsuntăavizateădeăMinisterulăS n t iiăcaăsanatoriiăbalneareăoriăauăînăstructuraă avizat ădeă
Ministerulă S n t iiă sec iiă sanatorialeă balneare,ă avându-seă înă vedereă condi iileă deă contractareă aă sumeloră
ini iale. 

    ART. 22 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiămultăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

    Dac ă înceteaz ă termenulă deă valabilitateă ală autoriza ieiă sanitareă deă func ionare/ală documentuluiă
similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de 
nulitate,ă cuă condi iaă reînnoiriiă autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă peă toat ă durataă deă valabilitateă aă
contractului. 

 
    XIII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 23 
    (1)ă Litigiileă legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduri prealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIV. Alte clauze 
    .......................................................................... 
    Prezentul contract de furnizare a serviciilorămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeă

s n tateăaăfostăîncheiatăaziă.........,ăînădou ăexemplareăaăcâteă....ăpaginiăfiecare,ăcâteăunulăpentruăfiecareă
parteăcontractant . 

*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăăăăăăFURNIZOR DE SERVICII MEDICALE 
    Preşedinteă- director general,              Reprezentant legal, 
    ..............................              ............................. 
 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiăeconomice, 
    ......................................... 
 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiăRela ii 
               contractuale, 
    ....................................... 
 
                    Vizat 
              Juridic, contencios 
              ................... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 36 
 
                  MODULăDEăPRESCRIERE,ăELIBERAREăŞIăDECONTARE 
               aămedicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal  
                           în tratamentul ambulatoriu 
 



    ART. 1 
    (1)ă Medicamenteleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă seă acord ă înă tratamentul ambulatoriuă peă baz ă deă

prescrip ieă medical ă eliberat ă deă mediciiă careă suntă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate. 

    Pentruă prescriereaă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă careă seă acord ă înă tratamentulă
ambulatoriu se utilizeaz ănumaiăprescrip iaămedical ăelectronic ăon-lineăşiăînăcazuriăjustificate,ăprescrip iaă
medical ăelectronic ăoff-line. 

    Înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă prescriereaă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă seă
realizeaz ăconformăreglement rilorăLegiiănr.ă339/2005ăprivindăregimulăjuridicăalăplantelor,ăsubstan elorăşiă
preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare.ă Prescrip iaă medical ă cuă
regimă specială esteă utilizat ă pentruă preparateleă stupefianteă şiă psihotropeă şiă îşiă p streaz ă regimulă deă
prescrip ieămedical ăcuăregimăspecial. 

    Pentruă prescrip iileă medicaleă electroniceă off-line, în cazul în care o modificare este absolut 
necesar ,ăaceast ămen iuneăvaăfiăsemnat ăşiăparafat ădeăc treăpersoanaăcareăaăcompletatăini ialădatele,ăpeă
toate formularele. 

    (2)ă Prescrip iaă medical ă electronic ă on-lineă şiă off-line este un formular utilizat în sistemul de 
asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă prescriereaă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentul ambulatoriu. 

    Prescrip iaămedical ăelectronic ăon-lineăşiăoff-lineăareădou ăcomponenteăobligatorii:ăcomponentaăcareă
seă completeaz ă deă c treă mediculă prescriptoră şiă oă component ă careă seă completeaz ă deă farmacist,ă denumiteă înă
continuareăcomponent ăprescriere,ărespectivăcomponent ăeliberare.ăPrescrip iaămedical ăelectronic ăon-line în 
careă mediculă prescriptoră areă semn tur ă electronic ă extins ă areă şiă oă component ă facultativ ă utilizat ă numaiă
pentruăeliberareaăfrac ionat ăatâtăînăceeaăceăpriveşteănum rulămedicamentelorăcâtăşiăcantitateaădinăfiecareă
medicamentădenumit ăînăcontinuareăcomponentaăeliberareăpentruăpacient. 

    Seriaă şiă num rulă prescrip ieiă medicaleă electroniceă on-lineă şiă off-line sunt unice, sunt generate 
automată prină sistemulă deă prescriereă electronic  deă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă şiă suntă
atribuiteăfiec ruiăfurnizorădeăserviciiămedicale,ărespectivăfiec ruiămedicăcareăareăîncheiat ăconven ieăpentruă
prescriere de medicamente. 

    Caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră atribuiă furnizoriloră de servicii medicale, respectiv medicilor 
careăauăîncheiateăconven iiăpentruăprescriereădeămedicamenteăunănum rădeăprescrip iiămedicaleăelectroniceăon-
lineăşiăoff-line,ălaăsolicitareaăacestoraăşiăorganizeaz ăeviden aăprescrip iilorămedicaleăelectroniceăonline 
şiăoff-line atribuite. 

    (3) În cazul prescrierii electronice on-line,ăînăsitua iaăînăcareămediculăprescriptorăareăsemn tur ă
electronic ăextins ,ăacestaălisteaz ăunăexemplarăalăprescrip ieiămedicaleă(component ăprescriere)ăcareăpoart ă
confirmarea semn turiiăelectroniceăextins ăşiăîlăînmâneaz ăasiguratuluiăpentruădepunereaălaăfarmacieăşiăpoateă
listaăunăaltăexemplarăalăprescrip ieiăelectroniceă(componentaăprescriere)ăcareăr mâneălaămediculăprescriptoră
pentruăeviden aăproprie. 

    Farmacia la care se prezint ăasiguratulăsauăpersoanaăcareăridic ămedicamenteleăînănumeleăasiguratuluiă
listeaz ă ună exemplară ală prescrip ieiă electroniceă on-line (componenta eliberare) - ceă con ineă confirmareaă
semn turiiă electroniceă aă farmacistului,ă peă careă oă p streaz ă înă eviden aă proprieă împreun ă cuă prescrip iaă
medical ă(componentaăprescriere)ăşiăoăvaăprezentaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădoarălaăsolicitareaăacesteia. 

    Exemplarulă listată deă farmacieă (componentaă eliberare)ă vaă fiă semnată deă c treă persoanaă careă ridic ă
medicamentele înă numeleă acestuia,ă dac ă nuă poateă prezentaă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă
propriu.ă Înă situa iaă înă careă medicamenteleă seă ridic ă deă laă farmacieă deă c treă beneficiarulă
prescrip iei/persoanaă careă ridic ă medicamenteleă înă numeleă acestuia,ă eliberarea se face utilizând cardul 
na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă propriuă fiec ruiaă şiă nuă esteă necesar ă semnareaă componenteiă
eliberare. 

    Înăsitua iaăînăcareămedicamenteleăseăridic ădeălaăfarmacieădeăc treăbeneficiarulăprescrip ieiăpeăbazaă
adeverin eiădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ională
dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin eiă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă emiteă cardă
na ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăduplicat/documentelorăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006 pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardul,ă precumă şiă copiiă 0-18 ani beneficiari ai 
prescrip ieiămedicale,ăesteănecesar ăsemnareaăcomponenteiăeliberare. 

    (4) În cazul prescrierii electronice on-line,ăînăsitua iaăînăcareămediculăprescriptorănuăareăsemn tur ă
electronic ăextins ,ăacestaălisteaz ăobligatoriuădou ăexemplareăpeăsuportăhârtieă(componentaăprescriere),ăpeă
careăleăsemneaz ,ăparafeaz ăşiăştampileaz ,ădinăcareăunăexemplarăr mâneălaămediculăprescriptorăpentruăeviden aă
proprieă şiă ună exemplară îlă înmâneaz ă asiguratuluiă pentruă aă seă depuneă deă c treă acestaă laă farmacie.ă Farmaciaă
listeaz ăpeăsuportăhârtieăprescrip iaămedical ăelectronic ă(componentaăeliberare),ăcuăconfirmareaăsemn turiiă
electroniceă aă farmacistului,ă peă careă oă p streaz ă înă eviden aă proprieă împreun ă cuă prescrip iaă medical ă
(componentaăprescriere)ăşiăoăvaăprezentaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădoarălaăsolicitareaăacesteia. 

    Exemplarul listată deă farmacieă (componentaă eliberare)ă vaă fiă semnată deă c treă persoanaă careă ridic ă
medicamenteleă înă numeleă acestuia,ă dac ă nuă poateă prezentaă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă
propriu.ă Înă situa iaă înă careă medicamenteleă seă ridic ă deă laă farmacieă de c treă beneficiarulă prescrip ieiă
persoanaă careă ridic ă medicamenteleă înă numeleă acestuia,ă eliberareaă seă faceă utilizândă cardulă na ională deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăpropriuăfiec ruiaăşiănuăesteănecesar ăsemnareaăcomponenteiăeliberare. 

    Înăsitua iaăînăcareămedicamenteleăseăridic ădeălaăfarmacieădeăc treăbeneficiarulăprescrip ieiăpeăbazaă
adeverin eiădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ională
dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin eiă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă emiteă cardă
na ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăduplicat/documentelorăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006 pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardul,ă precumă şiă copii 0-18 ani beneficiari ai 
prescrip ieiămedicale,ăesteănecesar ăsemnareaăcomponenteiăeliberare. 



    (5) În cazul prescrierii electronice off-line,ă mediculă prescriptoră listeaz ă obligatoriuă peă suportă
hârtieă 3ă exemplareă aleă prescrip ieiă medicaleă electroniceă (componentaă prescriere),ă peă careă leă semneaz ,ă
parafeaz ă şiă ştampileaz ,ă dină careă ună exemplară îlă p streaz ă pentruă eviden aă proprieă şiă dou ă exemplareă leă
înmâneaz ăasiguratuluiăpentruăaăleădepuneălaăfarmacie.ăFarmaciaălisteaz ăpeăsuportăhârtieăcomponentaăeliberare 
cuăconfirmareaăsemn turiiăelectroniceăaăfarmacistului,ăcareăseăsemneaz ăşiădeăasiguratăsauădeăpersoanaăcareă
ridic ămedicamentele,ăpeăcareăfarmaciaăoăînainteaz ăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăînăvedereaădecont rii. 

    Exemplarul listat de farmacie (componentaă eliberare)ă vaă fiă semnată deă c treă persoanaă careă ridic ă
medicamenteleă înă numeleă acestuia,ă dac ă nuă poateă prezentaă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă
propriu.ă Înă situa iaă înă careă medicamenteleă seă ridic ă deă laă farmacieă deă c treă beneficiarulă prescrip ieiă
persoanaă careă ridic ă medicamenteleă înă numeleă acestuia,ă eliberareaă seă faceă utilizândă cardulă na ională deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăpropriuăfiec ruiaăşiănuăesteănecesar ăsemnareaăcomponenteiăeliberare. 

    Înăsitua iaăînăcareămedicamentele seăridic ădeălaăfarmacieădeăc treăbeneficiarulăprescrip ieiăpeăbazaă
adeverin eiădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ională
dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin eiă înlocuitoareă pentruă ceiă c rora li se va emite card 
na ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăduplicat/documentelorăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006 pentruă persoaneleă c roraă nuă le-aă fostă emisă cardul,ă precumă şiă copiiă 0-18 ani beneficiari ai 
prescrip ieiămedicale,ăesteănecesar ăsemnareaăcomponenteiăeliberare. 

    (6)ă Pentruă eleviiă şiă studen iiă careă urmeaz ă oă form ă deă înv mântă înă alt ă localitateă decâtă ceaă deă
reşedin ,ăînăcazădeăurgen ămedical ,ămediculădinăcabinetulăşcolarăsauăstuden escăpoateăprescrieămedicamenteă
numaiă pentruă afec iuniă acute,ă pentruă maximumă 7ă zile.ă Mediciiă respectiviă auă obliga iaă s ă transmit ă prină
scrisoareămedical ămediculuiădeăfamilieălaăcareăesteăînscrisăelevulăsauăstudentulădiagnosticulăşiătratamentulă
prescris.ăMediciiădentiştiădinăcabineteleăstomatologiceăşcolareăşiăstuden eştiăpotăprescrieămedicamenteănumaiă
pentruăafec iuniăacute,ăpentruămaximumă7ăzile. 

    Mediciiădinăc mineleădeăb trâniăpotăprescrieămedicamenteănumaiăpentruămaximumă7ăzile,ăpentruăbolnaviiă
nedeplasabiliă sauă cuă afec iuniă acuteă dină acesteă institu ii,ă dac ă nuă suntă înscrişiă înă listaă unuiă medică deă
familie. 

    Mediciiădinăinstitu iileădeăasisten ăsocial ăpentruăpersoaneăadulteăcuăhandicapăaflateăînăcoordonareaă
Autorit iiăNa ionaleăpentruăPersoaneleăcuăDizabilit iăpotăprescrieămedicamenteănumaiăpentruămaximumă7ăzileă
pentruă bolnaviiă nedeplasabiliă sauă cuă afec iuniă acuteă dină acesteă institu ii,ă înă situa iaă înă careă persoaneleă
institu ionalizateănuăsuntăînscriseăînălistaăunuiămedicădeăfamilie. 

    Mediciiă dină unit ileă şiă compartimenteleă deă primireă aă urgen eloră dină cadrulă spitaleloră ceă suntă
finan ateă dină bugetulă deă stată potă prescrieă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă
ambulatoriuănumaiăpentruăafec iuniăacute,ăpentruămaximumă7ăzile. 

    Mediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînădispensareăTBC,ălaboratoareădeăs n tateămintal ,ărespectivă
centreă deă s n tateă mintal ă şiă sta ionară deă ziă psihiatrie,ă cabineteă deă planificareă familial ,ă cabineteă deă
medicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăseăafl ăînă
structuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăpotăprescrieămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieă
personal ăînătratamentulăambulatoriu,ăcorespunz torăDCI-urilorăprev zuteăînăHot râreaăGuvernuluiănr.ă720/2008 
pentruă aprobareaă Listeiă cuprinzândă denumirileă comuneă interna ionaleă corespunz toareă medicamenteloră deă careă
beneficiaz ă asigura ii,ă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ,ă peă baz ă deă prescrip ieă medical ,ă înă sistemulă deă
asigur riăsocialeădeăs n tate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ăPerioadeleăpentruăcareăpotăprescrieă
medicamenteăsuntăceleăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1)ăşiăalin.ă(3). 

    (7)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă încheieă conven iiă cuă medicii/mediciiă dentiştiă dină cabineteleă
şcolareă şiă studen eşti,ă mediciiă dină c mineleă deă b trâni,ă mediciiă dină institu iileă aflateă înă coordonareaă
Autorit iiă Na ionaleă pentruă Persoaneleă cuă Dizabilit i,ă cuă unit ileă sanitareă pentruă mediciiă careă îşiă
desf şoar ă activitateaă înă dispensareă TBC,ă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă respectivă centreă deă s n tateă
mintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ăcabineteădeăplanificareăfamilial ,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuă
seă afl ă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă careă seă afl ă înă structuraă spitaluluiă caă
unit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăşiăcuămediciiădinăunit ileăşiăcompartimenteleădeăprimireăaăurgen eloră
dinăcadrulăspitalelorăceăsuntăfinan ateădinăbugetulădeăstat,ăînăvedereaărecunoaşteriiăprescrip iilorămedicaleă
pentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăeliberateădeăc treăaceştia.ăModelulăconven ieiăesteăcelă
prev zută înă anexaă nr.ă 41ă laă ordin.ă Prină medici/mediciă dentiştiă dină cabineteleă şcolareă şiă studen eştiă seă
în elegeă mediciiă dină cabineteleă medicaleă şiă stomatologiceă dină şcoliă şiă unit iă deă înv mântă superior,ă
finan ateădeălaăbugetulădeăstat. 

    (8)ăPrescrip iileămedicaleăaferenteămedicamentelorăînăregimădeăcompensareă100%ădinăpre ulădeăreferin ă
seăelibereaz ăînăurm toareleăsitua ii: 

    a)ăpentruăcopiiăcuăvârstaăcuprins ăîntreă0ă- 18ăani,ăgravideăşiălehuze,ătineriădeălaă18ăaniăpân ălaă
vârstaădeă26ădeăani,ădac ăsuntăelevi,ăinclusivăabsolven iădeăliceuăpân ălaăînceputulăanuluiăuniversitar,ădară
nuămaiămultădeă3ăluni,ăuceniciăsauăstuden i; 

    b) pentru bolile cronice aferente unor grupe de boli conform prevederilor legale în vigoare; 
    c)ă pentruă persoaneleă prev zuteă înă legileă speciale,ă cuă respectareaă prevederiloră referitoareă laă

prescrierea medicamentelor. 
    (9) Pentru a beneficia de medicamente conform art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014 

pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă
acord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015, 
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpensionariiătrebuieăs ăprezinteămediculuiădeăfamilieăultimulătalonă
deăpensie,ăactulădeăidentitate,ăprecumăşiăoădeclara ieăpeăpropriaăr spundereădinăcareăs ărezulteăfaptulăc ă
realizeaz ăvenituriănumaiădinăpensiiădeăpân ălaă700ăleiăpeălun ,ăiarăacestaăvaăconsemnaăînăfişaămedical ăaă
pensionarului/înăregistrulădeăconsulta iiănum rulătalonuluiăşiăcuantumulăpensieiăşiăvaăanexaălaăfişaămedical ă
declara iaădat ăpeăpropriaăr spundereădeăc treăpensionar. 



    Înăsitua iaăînăcareălaănivelulăcabinetuluiămedicalănuăexist ădeclara ieădat ăpeăpropriaăr spundereădeă
c treăpensionarăanexat ălaăfişaămedical ă(câteăunaăpentruăfiecareăprescrip ieăeliberat ădeămedicăsauăaceeaşiă
declara ieă actualizat ă prină semn turaă pensionaruluiă şiă dat ă - cuă ocaziaă celorlalteă prescrip iiă medicaleă
eliberateădeămedic)ăprecumăşiăînscrisuriăprivindănum rulătalonuluiăşiăcuantumulăpensieiă(talonădeăpensieăînă
original sau copie sau nu sunt consemnate înăfişaăpacientului/înăregistrulădeăconsulta iiănum rulătalonuluiăşiă
cuantumulăpensiei)ăpentruăprescrip ieăeliberat ădeămedic,ăr spundereaărevineămediculuiăprescriptor. 

    Înă situa iaă înă careă laă nivelulă cabinetuluiă medicală exist ă declara ieă dat ă peă propriaă r spundereă deă
c treăpensionarăanexat ălaăfişaămedical ă(câteăunaăpentruăfiecareăprescrip ieăeliberat ădeămedicăsauăaceeaşiă
declara ieă actualizat ă prină semn turaă pensionaruluiă şiă dat ă - cuă ocaziaă celorlalteă prescrip iiă medicaleă
eliberate de medic) precum şiăînscrisuriăprivindănum rulătalonuluiăşiăcuantumulăpensieiă(talonădeăpensieăînă
originalăsauăcopieăsauăsuntăconsemnateăînăfişaăpacientului/înăregistrulădeăconsulta iiănum rulătalonuluiăşiă
cuantumulă pensiei)ă pentruă prescrip iaă eliberat ă deă medic,ă dară seă dovedeşteă c ă declara iaă dat ă peă propriaă
r spundereădat ădeăc treăpensionarănuăesteăconform ărealit ii,ăr spundereaănuărevineămediculuiăprescriptor,ă
ci asiguratului (pensionarului). 

    ART. 2 
    (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele suntădeămaximumă7ăzileăînăafec iuniăacute,ă

deă pân ă laă 8ă - 10ă zileă înă afec iuniă subacuteă şiă deă pân ă laă 30ă - 31ă deă zileă pentruă bolnaviiă cuă afec iuniă
cronice. 

    (2)ăPentruăbolnaviiăcuăboliăcroniceăstabilizateăşiăcuăschem ăterapeutic ăstabil ,ămediciiădeăfamilie 
potă prescrieă medicamenteă pentruă oă perioad ă deă pân ă laă 90/91/92ă deă zileă inclusivă pentruă bolnaviiă careă suntă
incluşiăînă"Programulăpentruăcompensareaăînăprocentădeă90%ăaăpre uluiădeăreferin ăalămedicamentelorăacordateă
pensionarilor cu venituri realizate numaiădinăpensiiădeăpân ălaă700ăleiăpeălun ",ămediculădeăfamilieăprescrieă
inclusivă medicamenteă caă oă consecin ă aă actuluiă medicală prestată deă al iă mediciă deă specialitateă afla iă înă
rela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăpeăbazaăscrisoriiămedicale,ăpentruăoăperioad ădeăpân ă
laă90/91/92ădeăzile,ăperioadaăfiindăstabilit ădeăcomunăacordădeămediculăprescriptorăşiăasiguratulăbeneficiară
alăprescrip ieiămedicale.ăAsigura iiărespectiviănuămaiăbeneficiaz ădeăoăalt ăprescrip ieămedical ăpentruăboalaă
cronic ărespectiv ăpentruăperioadaăacoperit ădeăprescrip iaămedical . 

    (3)ă Pentruă bolnaviiă cuă boliă croniceă stabilizateă şiă cuă schem ă terapeutic ă stabil ,ă mediciiă deă
specialitateădinăspecialit ileăcliniceăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur ri deăs n tateăpotă
prescrieămedicamenteăpentruăoăperioad ădeăpân ălaă90/91/92ădeăzile,ăperioadaăfiindăstabilit ădeăcomunăacordădeă
mediculă prescriptoră şiă asiguratulă beneficiară ală prescrip ieiă medicale.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 iaămedical . 

    (4)ă Prescrip iaă medical ă eliberat ă deă mediciiă dină spitaleă laă externareaă bolnavuluiă - în urma unui 
episodă deă spitalizareă continu /spitalizareă deă zi,ă cuprindeă medica iaă pentruă maximumă 30/31ă deă zile,ă cuă
respectarea prevederilor alin. (1). 

    (5)ă Prescrip iaă medical ă pentruă afec iunileă croniceă esteă valabil ă maximumă 30ă deă zileă deă laă dataă
emiteriiăacesteia,ăiarăînăafec iunileăacuteăşiăsubacuteăprescrip iaămedical ăesteăvalabil ămaximumă48ădeăore.ă
Prescrip iaămedical ăelectronic ăon-lineăpentruă oăperioad ădeăpân ălaă90/91/92ădeăzileăpentruăcareămediculă
prescriptorăareăsemn tur ăelectronic ăextins ,ăşiăcareăseăelibereaz ădeămaiămulteăfarmaciiăatâtăînăceeaăceă
priveşteănum rul,ăcâtăşiăcantitateaădinăfiecareămedicament,ăesteăvalabil ămaximumă92ăzileădeălaădataăemiteriiă
acesteiaăînăfunc ieădeănum rulădeăzileăpentruăcareăs-aăf cutăprescrierea. 

    ART. 3 
    Num rulă medicamenteloră careă potă fiă prescriseă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă

ambulatoriuă pentruă ună asigurată esteă prev zută înă anexaă nr.ă 2ă laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ăCantitateaădeămedicamenteăpentruăfiecareăprodusăseănoteaz ăînăcifreă
şiălitere. 

    ART. 4 
    (1)ă Prescrip iaă medical ă seă completeaz ă înă modă obligatoriuă cuă toateă informa iileă solicitateă înă

formularulădeăprescrip ieămedical ăelectronic ăaprobatăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
Casei Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate/înă prescrip iaă cuă regimă specială pentruă substan eleă şiă preparateleă
psihotropeăşiăstupefiante. 

    (2)ăMedicamenteleăcuprinseăînăprescrip iileămedicaleăelectronice/prescrip iileăcuăregimăspecialăpentruă
substan eleăşiăpreparateleăpsihotropeăşiăstupefianteăcareănuăcon inătoateădateleăobligatoriiăaăfiăcompletateă
deă medic,ă prev zuteă înă formularulă deă prescrip ieă medical ,ă nuă seă elibereaz ă deă c treă farmaciiă şiă nuă seă
deconteaz ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 5 
    (1) Înă sistemulă asigur riloră socialeă deă s n tateă prescriereaă medicamenteloră seă faceă deă medici,ă caă

urmareă aă actuluiă medicală propriu,ă înă limitaă competen eloră legaleă peă careă leă auă şiă înă concordan ă cuă
diagnosticulămen ionatăpeăformularulădeăprescrip ieămedical ăemis. 

    Mediciiă deă familieă potă prescrieă medicamenteă atâtă caă urmareă aă actuluiă medicală propriu,ă câtă şiă caă oă
consecin ăaăactuluiămedicalăprestatădeăal iămediciăînăurm toareleăsitua ii: 

    a)ăcândăpacientulăurmeaz ăoăschem ădeătratamentăstabilit ăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoareă
pentruă oă perioad ă maiă mareă deă 30ă deă zileă calendaristice,ă ini iat ă prină prescriereaă primeiă re eteă pentruă
medicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăşi,ădup ăcaz,ăpentruăuneleămaterialeăsanitare,ădeăc treămediculă
de specialitateă aflată înă rela ieă contractual ă cuă oă cas ă deă asigur riă deă s n tate,ă comunicat ă numaiă prină
scrisoareă medical ă cuă respectareaă restric iiloră deă prescriereă prev zuteă înă protocoaleleă terapeutice.ă Înă
situa iaăînăcareăînăscrisoareaămedical /biletulădeăieşireădinăspitalănuăexist ămen iuneaăprivindăeliberareaă
prescrip ieiă medicale,ă laă externareaă dină spitală sauă urmareă aă unuiă actă medicală propriuă laă nivelulă
ambulatoriuluiă deă specialitate,ă mediculă deă familieă poateă prescrieă medicamenteleă prev zuteă înă scrisoareaă



medical /biletulădeăieşireădinăspital,ăcuărespectareaărestric iilorădeăprescriereăprev zuteăînăprotocoaleleă
terapeutice. 

    b)ălaărecomandareaămediculuiădeămedicinaămuncii,ărecomandareăcomunicat ăprinăscrisoareămedical ; 
    c) în cadrul "Programului pentru compensareaă înă procentă deă 90%ă aă pre uluiă deă referin ă ală

medicamentelorăacordateăpensionarilorăcuăvenituriărealizateănumaiădinăpensiiădeăpân ălaă700ăleiăpeălun ",ăpeă
bazaă scrisoriiă medicaleă transmis ă deă al iă mediciă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă de asigur riă deă
s n tate. 

    (2)ăMediciiădinăspitaleăsuntăobliga iăs ăprescrieăasigura ilor,ălaăexternare,ămedicamenteăînălimitaă
specialit iiă şiă aă consulta iiloră interdisciplinareă eviden iateă înă foaiaă deă observa ie,ă luându-se în 
considerareămedica iaăprescris ăanteriorăşiăînăcoroborareăcuăschemaădeătratamentăstabilit ălaăexternare,ădac ă
seăimpuneăeliberareaăuneiăprescrip iiămedicale. 

    (3)ă Înă situa iaă înă careă ună asigurat,ă cuă oă boal ă cronic ă confirmat ,ă esteă internată înă regimă deă
spitalizareăcontinu ăîntr-o sec ieădeăacu i/sec ieădeăcroniciăînăcadrulăuneiăunit iăsanitareăcuăpaturiăaflat ă
înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă mediculă deă familie/mediculă dină ambulatoriulă deă
specialitateă poateă eliberaă prescrip ieă medical ă pentruă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă dină programeleă
na ionaleădeăs n tate,ăpentruămedicamenteleăaferenteăbolilorăpentruăcareăesteănecesar ăaprobareaăcomisiilorădeă
laă nivelulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate/caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă pentruă
medicamenteleăaferenteăafec iunilorăcroniceăalteleădecâtăceleăcuprinseăînălistaăcuăDCI-urile pe care o depune 
spitalulă laă contractare,ă înă condi iileă prezent riiă unuiă documentă eliberată deă spital,ă c ă asiguratulă esteă
internat,ăcuărespectareaăcondi iilorădeăprescriereădeămedicamenteăpentruăbolileăcroniceăşiăaărestric iilorădeă
prescriere din protocoalele terapeutice. 

    (4)ăMediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizoriiădeăîngrijiriămedicaleălaădomiciliu/îngrijiriă
paliative la domiciliu pot prescrie substan eăşiăpreparateăstupefianteăşiăpsihotropeăpentruăterapiaădurerii,ă
cuărespectareaăprevederilorălegaleăînăvigoareăprivindăcondi iileădeăprescriereăaămedicamentelor. 

    (5)ă Mediciiă prescriuă medicamenteleă subă formaă denumiriiă comuneă interna ionaleă (DCI),ă iar în cazuri 
justificateămedical,ăprecumăşiăînăcazulăproduselorăbiologice,ăprescriereaăseăfaceăpeădenumireăcomercial ,ăcuă
precizareaă peă prescrip ieă şiă aă denumiriiă comuneă interna ionaleă corespunz toare.ă Înă cazulă prescrieriiă
medicamentelor pe denumire comercial ,ă cuă excep iaă produseloră biologice,ă justificareaă medical ă vaă aveaă înă
vedereăreac iiăadverseăraportateăprinăsistemulăna ionalădeăfarmacovigilen ,ăineficacitateaăaltorămedicamenteă
dinăcadrulăaceleiaşiăDCIăsauăparticularizareaăschemeiăterapeutice,ăinclusiv pentru DCI - Combina ii. 

    ART. 6 
    Prescrip iileămedicaleăpeăbazaăc roraăseăelibereaz ămedicamenteleăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînă

tratamentul ambulatoriu constituie documente financiar-contabile,ă peă bazaă c roraă seă întocmescă borderourileă
centralizatoare. 

    ART. 7 
    (1)ăEliberareaămedicamentelorăseăfaceădeăc treăfarmacie,ăindiferentădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateă

laă careă esteă luată înă eviden ă asiguratul,ă înă condi iileă înă careă furnizorulă deă medicamenteă respectivă areă
contractăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînăcontract/conven ieămediculăprescriptor. 

    (2)ăPentruăprescrip iaămedical ăelectronic ăon-lineăşiăoff-line în care medicul prescriptor are sau nu 
areă semn tur ă electronic ă extins ,ă înă situa iaă înă careă primitorul renun ă laă anumiteă DC-iuri/medicamente 
cuprinseăînăprescrip ie,ăfarmacistulăvaăcompletaăcomponentaăeliberareădinăprescrip ieănumaiăcuămedicamenteleă
eliberateăşiăvaălistaăunăexemplarăalăacesteiaăpeăcareăprimitorulăsemneaz ,ăcuăprecizareaăpozi iei/pozi iilor 
dinăcomponentaăprescriereăaămedicamentelorălaăcareărenun ,ăşiăcareăseăp streaz ăînăeviden aăproprieăîmpreun ă
cuă prescrip iaă medical ă (componentaă prescriere),ă urmândă aă fiă prezentat ă caseiă deă asigur riă deă s n tateă laă
solicitareaă acesteia.ă Înă aceast ă situa ieă medicamenteleă neeliberateă nuă potă fiă eliberateă deă nicioă alt ă
farmacie. 

    Pentruăprescrip iaămedical ăelectronic ăon-lineăînăcareămediculăprescriptorăareăsemn tur ăelectronic ă
extins ,ăpentruăDCI-urile/medicamenteleăneeliberateădeăfarmacieăşiălaăcareăasiguratulănuărenun ,ăşiăcareăpotă
fi eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamente va lista un exemplar al componentei 
eliberareăpentruăpacientăcuămedicamenteleăeliberateăşiăcareăvaăfiăînmânatăasiguratului/primitoruluiăînănumeleă
acestuia pentruă aă seă prezentaă laă alt ă farmacie,ă precumă şiă ună exemplară ală componenteiă eliberareă - cu 
respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) - careă seă p streaz ă înă eviden aă proprieă împreun ă cuă prescrip iaă
medical ă (componentaă prescriere)ă urmândă aă fiă prezentat ă caseiă deă asigur riă deă s n tateă laă solicitareaă
acesteia. 

    Pentruăprescrip iaămedical ăelectronic ăon-lineăînăcareămediculăprescriptorăareăsemn tur ăelectronic ă
extins ,ăemis ăpentruăbolnaviiăcuăboliăcroniceăstabilizateăpentruăoăperioadaădeăpân ălaă90/91/92 de zile, la 
cerereaă asiguratului/persoaneiă careă ridic ă medicamenteleă înă numeleă acestuia,ă cantitateaă deă medicamenteă
prescriseăseăpoateăeliberaăfrac ionatădeăc treăunaăsauămaiămulteăfarmacii.ăPrimaăeliberareăseăvaăfaceăînămaximă
30 de zile de la data emiteriiăcomponenteiăprescriere.ăFiecareăeliberareăfrac ionat ăseăvaăfaceăcuărespectareaă
cantit iiălunareădinăfiecareămedicamentădeterminat ăînăfunc ieădeăcantitateaăînscris ădeămedicăînăcomponentaă
prescriere. Farmacia/farmaciile care a/au eliberat medicamente frac ionată va/voră listaă ună exemplară ală
componenteiăeliberareăpentruăpacientăcuămedicamenteleăeliberateăşiăcareăvaăfiăînmânatăasiguratului/persoaneiă
careă ridic ă medicamenteleă înă numeleă acestuiaă pentruă aă seă prezentaă ulterior,ă înă termenulă deă valabilitateă aă
prescrip ieiă laă aceeaşiă sauă laă oă alt ă farmacie,ă precumă şiă ună exemplară ală componenteiă eliberareă - cu 
respectareaă prevederiloră art.ă 1ă alin.ă (3)ă careă seă p streaz ă înă eviden aă proprieă împreun ă cuă prescrip iaă
medical ă (componentaă prescriere)ă urmândă aă fiă prezentat  caseiă deă asigur riă deă s n tateă laă solicitareaă
acesteia.ă Farmaciaă careă elibereaz ă ultimaă frac iuneă dină medicamenteleă prescriseă nuă vaă maiă listaă componentaă
eliberare pentru pacient. 

    Pentruă prescrip iaă medical ă electronic ă off-line sau on-line în care medicul prescriptor nu are 
semn tur ăelectronic ,ăprescrip iaăseăpoateăeliberaănumaiădeăc treăoăsingur ăfarmacie. 



    Furnizoriiădeămedicamenteăelibereaz ămedicamenteleădinăsublisteleăA,ăB,ăCă- sec iunileăC1ăşiăC3,ăaleă
c rorăpre uriăpeăunitateaăterapeutic ăsuntămaiămiciăsauăegaleăcuăpre ulădeăreferin ,ăcuăexcep iaăcazurilorăînă
careămediculăprescrieămedicamenteleăpeădenumireăcomercial .ăÎnăcazulăînăcareămedicamenteleăeliberateăauăpre ă
peăunitateaăterapeutic ămaiămareădecâtăpre ulădeăreferin ,ăfarmaciaătrebuie s ăob in ăacordulăinformatăşiăînă
scrisăalăasiguratului/persoaneiăcareăridic ămedicamenteleăpeăprescrip ieă- componenta eliberare. În cazul în 
careămedicamenteleăeliberateăînăcadrulăaceluiaşiăDCIăauăpre ulădeăvânzareăcuăam nuntulămaiămareădecâtăpre ulă
de referin ,ăfarmaciaătrebuieăs ăob in ăacordulăinformatăşiăînăscrisăalăasiguratului/persoaneiăcareăridic ă
medicamenteleă peă prescrip ieă - componentaă eliberare.ă Înă toateă situa iileă farmaciaă elibereaz ă medicamenteleă
corespunz toareăformeiăfarmaceuticeăaferenteăc iiădeăadministrareăşiăconcentra ieiăprescriseădeămedic. 

    (3)ă Înscriereaă pre uriloră deă vânzareă cuă am nuntulă seă faceă deă c treă farmacistă pentruă medicamenteleă
eliberateăpeăcomponentaăeliberareăaăprescrip ieiămedicale. 

    (4)ăFarmacistulănoteaz ăpre urile deăvânzareăcuăam nuntul,ăsumeleăaferenteăceăurmeaz ăs ăfieădecontateă
deăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpentruăfiecareămedicamentăşiăsumeleăceăreprezint ăcontribu iaăpersonal ăaă
asiguratului,ăpeăcareăleătotalizeaz . 

    (5)ă Farmaciaă areă dreptulă 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 compensareă aă
medicamenteloră corespunz toareă DCI-uriloră prev zuteă înă sublisteleă Aă şiă Bă asupraă pre uluiă deă referin ,ă
respectivădiferen aădintreăpre ulădeăvânzareăcuăam nuntulăşiăpre ulădeăreferin ăalămedicamentelorădecontateă
deăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    (6)ăFarmaciileăauăobliga iaăs ăasigureăacoperireaăcereriiădeăproduseăcomercialeăaleăaceluiaşiăDCI, cu 
prioritateă laă pre urileă celeă maiă miciă dină listaă cuă denumirileă comercialeă aleă medicamentelor;ă s ă seă
aprovizioneze,ălaăcerereaăscris ăaăasiguratului,ăînregistrat ălaăfurnizor,ăînămaximumă24ădeăoreăpentruăbolileă
acuteă şiă subacuteă şiă 48ă deă oreă pentruă bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri 
comercialeăaleămedicamentelor,ădac ăacesta/acesteaănuăexist ălaămomentulăsolicit riiăînăfarmacie.ăSolicitareaă
deăc treăasiguratăseăfaceăînăscris,ăiarăfarmaciaătrebuieăs ăfac ădovadaădemersurilor efectuate în acest sens. 

    Faceăexcep ieădeălaă obliga iaăfarmacieiădeăaăseăaprovizionaăînămaximumă24/48ădeăoreăcuămedicamenteă
situa iaăînăcareăfarmaciaăseăafl ăînăimposibilitateaăaprovizion riiăcuămedicamente,ădinămotiveăindependenteădeă
aceastaăşiăpeăcare le poate justifica cu documente în acest sens. 

    ART. 8 
    Prescrip iileă cuă destina ieă pediatric ă seă deconteaz ă numaiă pentruă medicamenteleă deă folosin ă

pediatric ,ă conformă indica iiloră produc toruluiă deă medicamente,ă cuă excep iaă cazuriloră justificate în care 
vârstaă şiă greutateaă pacientuluiă impună utilizareaă uneiă alteă formeă farmaceuticeă adecvateă sauă aă unuiă altă
medicamentăadecvat,ădup ăcaz. 

    ART. 9 
    Caseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ănumaiămedicamenteleăcuădenumirileăcomercialeăprev zuteăîn 

Listaă cuă medicamenteă (denumiriă comerciale),ă elaborat ă peă bazaă Listeiă cuprinzândă denumirileă comuneă
interna ionaleă - DCIă aleă medicamenteloră dină Nomenclatorulă medicamenteloră deă uză 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
aprobat ăprinăhot râreăaăGuvernului. 

    ART. 10 
    (1)ă Farmaciileă întocmescă ună borderouă centralizatoră cuă eviden ă distinct ă pentruă fiecareă sublist .ă

Farmaciile întocmesc borderouri centralizatoare distincteă pentruă medicamenteleă corespunz toareă DCI-urilor 
aferenteă grupeloră deă boliă croniceă aprobateă prină comisiileă deă exper iă aleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate,ă aă medicamenteloră corespunz toareă DCIă - urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-
volum/cost volum-rezultat,ă precumă şiă pentruă medicamenteleă corespunz toareă DCI-urilor din sublista B pentru 
pensionariiăcareăbeneficiaz ădeăprescrip iiămedicaleăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă144ăalin.ă(3)ădinăanexaă
nr. 2 la Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă careă seă
completeaz ăprescrip iiădistincte. 

    (2)ă Înă borderourileă centralizatoareă seă specific ă sumaă ceă urmeaz ă s ă fieă încasat ă deă laă caseleă deă
asigur riădeăs n tate. Pe baza borderourilor centralizatoare, farmaciile vor întocmi facturi distincte pentru 
fiecare borderou centralizator. 

    (3)ă Modelulă borderouriloră centralizatoareă seă aprob ă prină ordină ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tate. 

    ART. 11 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă contracteaz ă şiă deconteaz ă contravaloareaă medicamenteloră cuă şiă

f r ă contribu ieă personal ă eliberateă deă farmaciileă cuă careă seă afl ă înă rela ieă contractual ,ă înă limitaă
fonduriloră aprobateă cuă aceast ă destina ie.ă Sumeleă aprobateă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă
aceast ădestina ieăseădefalcheaz ăpeătrimestreăşiăluni. 

    (2)ăAcordareaămedicamentelorăşiăaăunorămaterialeăsanitareăspecificeăpentruătratamentulăînăambulatoriuă
alăbolnavilorăincluşiăînăuneleăprogrameăna ionaleădeăs n tateăcuăscopăcurativăseărealizeaz ăînăconformitateăcuă
prevederileăHot râriiăGuvernuluiăprivindăaprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăînăvigoareăşiăaănormeloră
tehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăcurativeăaprobateăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    (3)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră încheiaă acteă adi ionaleă lunareă pentruă sumeleă reprezentândă
contravaloareaămedicamentelorăeliberateăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ădeăc tre fiecare farmacie în parte, 
înălimitaăfondurilorălunareăaprobateăcuăaceast ădestina ie,ălaănivelulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 12 
    Înă vedereaă decont riiă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă

farmaciile transmită caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă lunaă urm toareă celeiă pentruă careă sauă eliberată
medicamentele,ăpân ălaădataăprev zut ăînăcontractulădeăfurnizareădeămedicamenteăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riă
deăs n tate,ăfacturileăşiăborderourileăcentralizatoareăînăformatăelectronicăcuăsemn tur ăelectronic ăextins ă



şiă înainteaz ă componentaă prescriereă şiă eliberareă pentruă prescrip iileă electroniceă off-line,ă precumă şiă
prescrip iileămedicaleăcuăregimăspecialăpentruăpreparateăpsihotropeăşiăstupefiante. 

Pentru furnizoriiădeămedicamenteăcareăauăînăstructur ămaiămulteăfarmacii,ădocumenteleămaiăsus 
men ionateăseăîntocmescădistinctăpentruăfiecareădintreăacestea. 
    ART. 13 
    Farmaciileăr spundădeăexactitateaădatelorăcuprinseăînădecontăşiăînăacteleăjustificative,ăiarăcasele de 

asigur riădeăs n tate,ădeălegalitateaăpl ilorăefectuate. 
    ART. 14 
    (1)ăListaăpre urilorădeăreferin ăpeăunitateăterapeutic ăaferenteămedicamenteloră(denumiriăcomerciale)ă

dină catalogulă na ională ală pre uriloră medicamenteloră deă uză umană autorizateă deă punereă peă pia ă (CANAMED),ă
aprobatăprinăordinăalăministruluiăs n t ii,ăelaborat ădeăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăşiămetodaă
de calcul pentru sublistele A, B, C - sec iunileăC1ăşiăC3ădinăsublist ,ăaprobat ăprinăordinăalăpreşedinteluiă
Casei Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă seă public ă peă paginaă deă webă aă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateălaăadresaăwww.cnas.ro.ăşiăseăactualizeaz ăînăurm toareleăcondi ii: 

    a)ă laă actualizareaă Listeiă cuprinzândă denumirileă comuneă interna ionaleă (DCI)ă ale medicamentelor din 
Nomenclatorulă deă produseă medicamentoaseă deă uză umană deă careă beneficiaz ă asigura iiă peă baz ă deă prescrip ieă
medical ăînătratamentulăambulatoriuăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ; 

    b)ă caă urmareă aă actualiz riiă CANAMEDă prină completarea/modificarea listei de medicamente - denumiri 
comerciale;ă listaă seă elaboreaz ă deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă înă termenă deă 15ă zileă deă laă
actualizareaăCANAMEDăşiăintr ăînăvigoareălaădataădeă1ăaăluniiăurm toareăceleiăînăcareăaăfostăelaborat ; 

    c) înăsitua iaăînăcareăînăintervalulădintreădou ăactualiz riăaleăCANAMEDăunămedicamentăcuăaprobareădeă
punereă peă pia ă careă aă ob inută aprobareaă Ministeruluiă S n t iiă pentruă ună pre ă deă vânzareă cuă am nuntulă peă
unitateăterapeutic ămaiămicădecâtăpre ulădeăreferin ăpentruămedicamenteleădinăsublisteleăA,ăB,ăCă- Sec iunileă
C1ăşiăC3. 

    De in torulăautoriza ieiădeăpunereăpeăpia ăaămedicamentuluiăprinăreprezentantulăs uălegalădeclar ăpeă
propriaă r spundereă c ă asigur ă medicamentulă peă pia ă înă cantit iă suficienteă pentru asigurarea nevoilor de 
consumăaleăpacien ilorăşiăareăcapacitateaădeăa-lădistribuiăînăfarmaciileăaflateăînărela ieăcontractual ăcuă
caseleădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăexcep iaăavizelorădeădiminuareădeăpre ăpentruămedicamenteleăexistenteăînă
listaămen ionat ălaăalin.ă(1)ăşiăaămedicamentelorăautorizateăpentruănevoiăspeciale. 

    d)ăPentruăsitua iileăprev zuteălaălit.ăa)-c) se au în vedere prevederile art. 144 alin. (5)-(8) din 
anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    (2)ăFarmaciileăvorăeliberaămedicamenteleălaăpre urileădeăreferin ăstabiliteăînăcondi iileăprev zuteă
laăalin.ă(1),ăindiferentădeădataălaăcareăaăfostăcompletat ăprescrip iaămedical ădeăc treămedic,ăcuărespectareaă
prevederilor art. 2 alin. (5). 

    ART. 15 
    Eliberareaăşiădecontareaămedicamentelorăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ădinăparteaăasigura ilorăseă

facăînălimitaăfonduluiăaprobatăcuăaceast ădestina ie. 
    ART. 16 
    Laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă voră func ionaă comisiiă pentruă DCI-urileă prev zuteă înă

Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 720/2008 pentruă aprobareaă Listeiă cuprinzândă denumirileă comuneă interna ionaleă aleă
medicamenteloră deă careă beneficiaz ă asigura ii,ă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ,ă peă baz ă deă prescrip ieă
medical ,ă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă
careăesteănecesar ăaprobareaăcomisiilorăconstituiteălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tate. 

Comisiile vor fi constituiteădinăreprezentan iăaiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ădirec ieiădeăs n tate 
public ăşiăaiămedicilorăprescriptori. 
    Fiecareăcomisieăvaăfiăconstituit ădină3ăsauă5ăpersoane,ăastfel: 
    - mediculă şefă ală caseiă deă asigur riă deă s n tateă sauă oă persoan ă desemnat ă deă c treă acestaă dină

structurileăsubordonateămediculuiăşef; 
    - medicădesemnatădintreămediciiăprescriptoriădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiădeădirec iaădeă

s n tateăpublic ; 
    - unămedicăreprezentantăalădirec ieiădeăs n tateăpublic ; 
    - secretariatulăcomisieiăvaăfiăasiguratădeăpersoaneădinăcadrulăstructurilorăsubordonateămediculuiăşefă

alăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 
    Pentru comisiile formate din 5 persoane, vor mai face parte din comisie: 
    - 1 medic din cadrul casei de asigur riădeăs n tate; 
    - 1 medic prescriptor. 
    Atribu iileăcomisiei: 
    - asigur ă aplicareaă criteriiloră deă includere/excludereă în/dină tratamentă înă conformitateă cuă

protocoaleleăterapeuticeăelaborateădeăcomisiileădeăspecialitateăaleăMinisteruluiăS n t ii; 
    - stabileşteăcriteriiădeăprioritizareăaăpacien ilorăeligibiliăînăvedereaăincluderiiălorăînătratamentă

şiăîntocmeşteălisteădeăaşteptare,ădac ăesteăcazul; 
    - emiteă deciziiă deă aprobare/respingereă aă ini ieriiă sauă continu riiă tratamenteloră cuă medicamente ce 

necesit ă aprobareaă comisiiloră deă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă conformă criteriiloră deă
includere/excludereăîn/dinătratament,ăaăc rorăvalabilitateăîncepeălaădataădeăemitereăaădecizieiăşiăseătermin ă
laăsfârşitulăintervaluluiăînscrisăpeădecizie.ăOăcopieăaădecizieiădeăaprobareăemis ădeăc treăcomisiileădeălaă
nivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăsauăcomisiileădeălaănivelulăCNASăseăvaăataşaălaăprescrip iaămedical ă
pentruă prescrip iileă medicaleă offă - lineă depuseă laă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă pentruă prescrip iileă
medicale electronice on - lineă cuă sauă f r ă semn tur ă electronic ă extins ă copiaă decizieiă seă p streaz ă laă
farmacieăşiăseăprezint ălaăsolicitareaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 



    - secretariatulă comisieiă ineă eviden aă informatic  aă pacien iloră afla iă înă tratamentă precumă şiă
tratamentulăaprobatăcuăindicareaădateiălaăcareăauăintratăînătratament,ăaădateiăultimeiăaprob riăşiăaăperioadeiă
pentru care au primit ultima aprobare. 

    Casaădeăasigur riădeăs n tateăpuneălaădispozi iaăcomisiei,ătrimestrial,ăunăraportăcareăcon ineănum rulă
deăpacien iăafla iăînătratamentăprecumăşiăcostulămediuăpeăpacient. 

    ART. 17 
    (1)ăDecontareaăpentruăactivitateaăcurent ăaăanuluiă2015ăseăefectueaz ăînăordineăcronologic ăpân ălaă60ă

de zile calendaristice deă laă dataă verific riiă prescrip iiloră medicaleă eliberateă asigura iloră şiă acord riiă
vizeiă"bunădeăplat "ăfacturilorăcareăleăînso esc,ădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăînălimitaăfonduriloră
aprobateăcuăaceast ădestina ie. 

    (2)ăDurataămaxim ădeăverificareăaăprescrip iilorămedicaleăprev zuteălaăalin.ă(1)ănuăpoateădep şiă30ădeă
zileă calendaristiceă deă laă dataă transmiterii/depuneriiă acestoraă deă c treă farmacieă laă casaă deă asigur riă deă
s n tate.ăÎnăsitua iaăînăcare,ăurmareăaăverific riiădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăseăconstat ăuneleă
erori materiale în centralizatoarele de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 
zileă lucr toareă deă laă dataă comunic riiă deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă respectiveloră eroriă
constatate;ăcomunicareaăseăfaceădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăformatăelectronic. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăoăfactur ănuăesteăvalidat ăînăsensulăînăcareănuăseăacord ăvizaă"bunădeăplat ",ă
casaădeăasigur riădeăs n tateăesteăobligat ăcaăînătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaăconstatareăs ăcomuniceă
furnizorului,ă înă scris,ă motiveleă neaviz rii,ă acordândă furnizoruluiă ună termenă deă 5ă zileă lucr toareă pentruă
remediereaăeventualelorăerori,ăf r ăaăseădep şiătermenulăprev zutălaăalin.ă(2). 

    ART. 18 
    Caseleădeăasigur riădeăs n tateăşiădirec iileădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureştiă

auăobliga iaădeăaăorganizaătrimestrialăsauăoriădeăcâteăoriăesteănevoieăîntâlniriăcuăfurnizoriiădeămedicamenteă
pentru a analiza aspecte privind eliberarea medicamentelor cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă dină parteaă
asigura iloră înă tratamentulă ambulatoriu,ă precumă şiă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă înă vigoare.ă
Acesteaăvorăinformaăasupraămodific rilorăap ruteăînăacteleănormativeăşiăvorăstabiliăîmpreun ăcuăfurnizoriiăde 
medicamenteă m surileă ceă seă impună pentruă îmbun t ireaă activit ii.ă Neparticipareaă furnizoriloră laă acesteă
întâlniriănuăîiăexonereaz ădeăr spundereaănerespect riiăhot rârilorăluateăcuăacestăprilej. 

 
 
    ANEXA 37 
    - model - 
 
                                    CONTRACT 
                         de furnizare de medicamente cu 
          şiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,ăîn 
                   cadrulăsistemuluiădeăasigur riădeăs n tate 
 
    I.ăP r ileăcontractante: 
    Casaă deă asigur riă deă s n tateă .............................,ă cuă sediulă înă municipiul/oraşulă

......................,ă str.ă ......................ă nr.ă ...,ă jude ul/sectorulă ..........................,ă
telefon/faxă....................,ăreprezentat ăprinăpreşedinteă- director general ......................., 

    şi 
    - Societateaă farmaceutic ă ...........................,ă reprezentat ă prină

...................................... 
    - Farmaciileă careă func ioneaz ă înă structuraă unoră unit iă sanitareă dină ambulatoriulă deă specialitate 

apar inândă ministereloră şiă institu iiloră dină domeniulă ap r rii,ă ordiniiă publice,ă siguran eiă na ionaleă şiă
autorit iiăjudec toreştiă....................................,ăreprezentat ăprină...................., 

    avândă sediulă înă municipiul/oraşulă ......................................., str. 
.....................................ă nr.ă ...,ă bl.ă ...,ă sc.ă ...,ă et.ă ...,ă ap.ă ...,ă jude ul/sectorulă
............................, telefon .......... fax ........ e-mailă ...............,ă şiă punctulă înă comunaă
...................................., str. ................................. nr. ............. 

 
    II. Obiectul contractului: 
    ART. 1 
    Obiectulăprezentuluiăcontractăîlăconstituieăfurnizareaădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ă

în tratamentul ambulatoriu,ăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoare. 
 
    III.ăFurnizareaămedicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu: 
    ART. 2 
    Furnizareaă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriuă seă face cu 

respectareaăreglement rilorălegaleăînăvigoareăprivindăListaăcuprinzândădenumirileăcomuneăinterna ionaleă- DCI 
aleă medicamenteloră dină Nomenclatorulă medicamenteloră deă uză 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 aă reglement riloră
Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentruă aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadru 
careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăaăreglement rilorăOrdinuluiă
ministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă................/2015 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 

    ART. 3 



    Furnizareaă medicamenteloră şiă materialeloră sanitareă seă vaă desf şuraă prină intermediulă urm toareloră
farmaciiăaflateăînăstructuraăsociet ii: 

    1. ................. din ....................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., 
sectorul/jude ulă ...............,ă telefon/faxă ...................,ă cuă autoriza iaă deă func ionareă nr.ă
....../.............,ăeliberat ădeă......................,ădovadaădeăevaluareăînăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tateănr.ă....../........,ăfarmacistă......................; 

    2. ................... din ..................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., 
sectorul/jude ulă ...............,ă telefon/faxă ...................,ă cuă autoriza iaă deă func ionareă nr.ă
...../..............,ăeliberat ădeă......................,ădovadaădeăevaluareăînăsistemulăasigur rilorăsociale 
deăs n tateănr.ă....../.........,ăfarmacistă......................; 

    3. .................... din .................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., 
sectorul/jude ulă ...............,ă telefon/faxă ...................,ă cuă autoriza iaă deă func ionareă nr.ă
....../.............,ăeliberat ădeă......................,ădovadaădeăevaluareăînăsistemulăasigur rilorăsocialeă
deăs n tateănr.ă...../..........,ăfarmacistă..................... 

    NOT : 
    Seăvorămen ionaăşiăoficineleălocaleăde distribu ieăcuăinforma iileăsolicitateăanterior. 
 
    IV. Durata contractului: 
    ART. 4 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăluiăpân ălaădataădeă31ădecembrieă2015. 
    ART. 5 
    Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordulăp r ilorăpeătoat ădurataădeăaplicabilitateăaă

H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    V.ăObliga iileăp r ilor: 
    A.ăObliga iileăcaseiădeăasigur riădeăs n tate 
    ART. 6 
    Casaădeăasigur ri deăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteădeăfurnizareădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulă

ambulatoriuă numaiă cuă furnizoriiă deă medicamenteă autoriza iă şiă evalua iă conformă reglement riloră legaleă înă
vigoare şiăs ăfac ăpublice,ăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăcontractelor,ăprină
afişareăpeăpaginaăweb,ălistaăacestora,ăpentruăinformareaăasigura ilor;ăs ăactualizezeăpeăperioadaăderul riiă
contractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ămodific rileăinterveniteă
înălistaăacestora,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăactelorăadi 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 toreştiăesteăobligat ăs ăîncheieăcontracteăcuăcelăpu inăoăfarmacieăînălocalit ileăînăcareăaceastaăareă
contracteă încheiateă cuă furnizoriă deă serviciiă medicale,ă astfelă încâtă s ă seă asigureă accesulă asigura iloră laă
medicamente; 

    c)ă s ă nuă decontezeă contravaloareaă prescrip iiloră medicaleă careă nuă con ină dateleă obligatoriiă privindă
prescriereaăşiăeliberareaăacestora; 

    d)ă s ă decontezeă furnizoriloră deă medicamenteă cuă careă auă încheiată contracteă contravaloareaă
medicamentelorăeliberateăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ălaătermeneleăprev zuteăînăanexaănr.ă2ălaăH.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînăcondi iileăprev zuteăînăOrdinulăministruluiăs n t iiă
şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ................/2015ă pentruă aprobareaă
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 

    e)ă s ă urm reasc ă lunar,ă înă cadrulă aceleiaşiă DCI,ă raportulă dintreă consumulă deă medicamente,ă ală c roră
pre ă peă unitateă terapeutic /pre ă deă vânzareă cuă am nuntul,ă dup ă caz,ă esteă maiă mică sauă egală cuă pre ulă deă
referin ,ă şiă totală consumă medicamente;ă s ă urm reasc ă lunară evolu iaă consumuluiă deă medicamenteă cuă şiă f r ă
contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă comparativă cuă fondulă alocată cuă aceast ă destina ie,ă luândă
m surileăceăseăimpun; 

    f)ăs ăinformezeăfurnizoriiădeămedicamenteăînăprealabil,ăîntr-unănum rădeăzileăsimilarăceluiăprev zută
la art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcuăprivireă
laăcondi iileădeăcontractareăşiălaămodific rileăap ruteăulteriorăcaăurmareăaămodific riiăactelorănormative,ă
prin intermediul paginii webăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail la adresele comunicate 
oficială deă c treă furnizori,ă cuă excep iaă situa iiloră impuseă deă acteleă normative;ă s ă informezeă furnizoriiă deă
medicamente cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şiă despreă acordurile,ă în elegerile,ă
conven iileăsauăprotocoaleleăinterna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaă
caseiădeăasigur riădeăs n tate. 

    g)ă s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controluluiă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
medicamenteă 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;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristiceădeă
laădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    h)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeămedicamenteănumeleăşiăcodulădeăparaf ăaleămedicilorăcareănuă
maiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcelămaiătârziuălaădataăîncet riiărela iiloră
contractualeădintreăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiămediciiărespectivi;ăs ăpubliceăşiăs ăactualizezeăînătimpă
real, pe site-ulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ănumeleăşiăcodulădeăparaf ăaleămedicilorăcareăsuntăînărela ieă
contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 



    i)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    j)ăs  publiceăpeăpaginaăwebăproprieălistaăfarmaciilorăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ăşiăcareă
particip ălaăsistemulăorganizatăpentruăasigurareaăcontinuit iiăprivindăfurnizareaămedicamentelorăcuăşiăf r ă
contribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriuăînăzileleădeăsâmb t ,ăduminic ăşiădeăs rb toriălegale,ăprecumă
şiăpeătimpulănop ii; 

    k)ăs ăaduc ălaăcunoştin aăfurnizorilorădeămedicamente,ăprinăpublicareăzilnic ăpeăpaginaăwebăproprie,ă
situa iaăfondurilorălunareăaprobateăşiăaăfondurilorădisponibileădeăla dataăpublic riiăpân ălaăsfârşitulăluniiă
în curs pentru eliberarea medicamentelor; 

    l)ă s ă publiceă lunar,ă peă paginaă webă proprie,ă totalulă pl iloră efectuateă înă lunaă anterioar ă c treă
furnizorii de medicamente. 

 
    B.ăObliga iileăfurnizorilorădeămedicamente 
    ART. 7 
    Furnizoriiădeămedicamenteăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă seă aprovizionezeă continuuă cuă medicamenteleă corespunz toareă DCI-uriloră prev zuteă înă list ,ă cuă

prioritateăcuămedicamenteleăalăc rorăpre ăpeăunitateaăterapeutic ăesteămaiămicăsauăegalăcuăpre ulădeăreferin ă
- pentruămedicamenteleădinăsublisteleăA,ăBăşiăCă- sec iunileăC1ăşiăC3; 

    b)ăs ăasigureăacoperireaăcereriiădeăproduseăcomercialeăaleăaceleiaşiăDCI,ăcuăprioritateălaăpre urileă
cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor;ăs ăseăaprovizioneze,ăînămaximumă24ădeăoreă
pentruăbolileăacuteăşiăsubacuteăşiă48ădeăoreăpentruăbolileăcronice,ăcuămedicamentul/medicamenteleădinălistaăcuă
denumiriă comercialeă aleă medicamentelor,ă dac ă acesta/acesteaă nuă exist ă laă momentulă solicit riiă înă farmacie;ă
solicitareaădeăc treăasiguratăseăfaceăînăscris,ăiarăfarmaciaătrebuieăs ăfac ădovadaădemersurilorăefectuateăînă
acest sens; 

    c)ăs ăde in ădocumenteăjustificativeăprivindăintr rileăşiăieşirileăpentruămedicamenteleăşiămaterialeleă
sanitareăeliberateăînăbazaăprescrip iilorămedicaleăraportateăspreădecontare;ăs ăpun ălaădispozi iaăorganeloră
deă controlă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă documenteleă
justificative,ă cuă privireă laă tipulă şiă cantitateaă medicamenteloră şiă materialeloră sanitareă achizi ionateă şiă
eviden iateăînăevidentaăcantitativăvaloric ăaăfarmacieiăşiăcareăauăfostăeliberateăînăperioadaăpentruăcareăseă
efectueaz ă controlul;ă refuzulă furnizoruluiă deă aă puneă laă dispozi iaă organeloră deă controlă aleă caselor de 
asigur riădeăs n tate/CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateădocumenteleăjustificativeăanteriorămen ionateă
seă sanc ioneaz ă conformă legiiă şiă conduceă laă reziliereaă deă plină dreptă aă contractuluiă deă furnizareă deă
medicamente.ă Înă situa iaă înă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă sesizeaz ă neconcordan eă întreă
medicamentele/materialeleă sanitareă eliberateă înă perioadaă verificat ă şiă cantitateaă deă medicamente/materialeă
sanitareă achizi ionateă conformă facturilor,ă aceastaă procedeaz ă laă suspendareaă contractuluiă deă furnizare de 
medicamenteă şiă sesizeaz ă maiă departeă institu iileă abilitateă deă legeă s ă efectuezeă controlulă unit iiă
respective; 

    d)ăs ăverificeăprescrip iileămedicaleăoff-lineăşiăceleăpentruăsubstan eleăşiăpreparateleăpsihotropeăşiă
stupefiante în ceea ce priveşteă dateleă obligatoriiă peă careă acesteaă trebuieă s ă leă cuprind ,ă înă vedereaă
eliber riiă acestoraă şiă aă decont riiă contravaloriiă medicamentelor;ă medicamenteleă cuprinseă înă prescrip iileă
medicale electronice off-line/prescrip iileăcuăregimăspecialăpentruăsubstan eleăşiăpreparateleăpsihotropeăşiă
stupefiante,ă careă nuă con ină toateă dateleă obligatoriiă aă fiă completateă deă medic,ă prev zuteă înă formularulă deă
prescrip ieă medical ,ă nuă seă elibereaz ă deă c treă farmaciiă şiă nuă seă deconteaz ă deă caseleă deă asigur riă deă
s n tate. 

    e)ă s ă verificeă dac ă auă fostă respectateă condi iileă prev zuteă înă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ................/2015ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă cuă
privireălaăeliberareaăprescrip iilorămedicaleăoff-lineăşiăceleăpentruăsubstan eleăşiăpreparateleăpsihotropeăşiă
stupefiante,ăreferitoareălaănum rulădeămedicamenteăşiădurataăterapieiăînăfunc ieădeătipulădeăafec iune:ăacut,ă
subacut, cronic; 

    f)ă s ă transmit ă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă solicitate,ă utilizândă platformaă informatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ăunăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieă
compatibilă cuă sistemeleă informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă
furnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor.ăÎncepândăcuădataă
implement rii sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente 
evalua iăpentruăîndeplinireaăacesteiăobliga ii; 

    g)ăs ăîntocmeasc ăşiăs ăprezinte/transmit ăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaădataăprev zut ăînă
contractul deăfurnizareămedicamente,ăînăcondi iileăstabiliteăînăanexaă36ălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiă
alăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă................/2015ăpentruăaprobareaăNormeloră
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
documenteleă necesareă înă vedereaă decont riiă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă
ambulatoriu;ă sumeleă prev zuteă înă factur ă şiă medicamenteleă şiă materialele sanitare din documentele 
justificativeăînso itoare,ăprezentateăcaselorădeăasigur riădeăs n tateădeăfurnizoriiădeămedicamenteăînăvedereaă
decont riiă acestora,ă trebuieă s ă corespund ă cuă dateleă raportateă înă Sistemulă unică integrată şiă cuă dateleă
raportate conform prevederilor lit. v); 

    h)ăs ărespecteămodulădeăeliberareăaămedicamentelorăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulă
ambulatoriu,ăînăcondi iileăstabiliteăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeă
Asigur riădeăS n tateănr.ă......../2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăaăH.G. 
nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare;ă s ă nuă eliberezeă medicamenteă pentruă careă esteă
necesar ăprescrip ieămedical ,ăînălipsaăacesteia; 



    i)ăs ăfunc ionezeăcuăpersonalăfarmaceuticăautorizatăconformălegii; 
    j)ăs ăinformezeăasigura iiăcuăprivireălaădrepturileăşiăobliga iileăceădecurgădinăcalitateaădeăasigurată

privindăeliberareaămedicamentelor,ăprecumăşiălaămodulădeăutilizareăaăacestora,ăconformăprescrip ieiămedicale;ă
s ăafişezeălaălocăvizibilămaterialeleăinformativeărealizateăsubăegidaăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateă
şiăpuseălaădispozi ieădeăc treăaceasta; 

    k)ă s ă respecteă prevederileă Coduluiă deontologic al farmacistului, aprobat prin Deciziaă Adun riiă
GeneraleăNa ionaleăaăColegiuluiăFarmaciştilorădinăRomâniaănr.ă2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului 
FarmaciştilorădinăRomâniaăşiăaăCoduluiădeontologicăalăfarmacistului,ăînărela iileăcuăasigura ii; 

    l)ăs ăîşiăstabileasc ăprogramulădeăfunc ionare,ăpeăcareăs ăîlăafişezeălaălocăvizibilăînăfarmacie;ăs ă
participeălaăsistemulăorganizatăpentruăasigurareaăcontinuit iiăprivindăfurnizareaămedicamentelorăcuăşiăf r ă
contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă înă zileleă deă sâmb t ,ă duminic ă şiă deă s rb toriă legale,ă
precumă şiă peă timpulă nop ii,ă şiă s ă afişezeă laă locă vizibilă listaă farmaciiloră careă asigur ă continuitateaă
furniz riiă deă medicamente,ă publicat ă peă paginaă webă aă caseiă deă asigur riă deă s n tate.ă Acestă programă seă
stabileşteăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare; 

    m)ăs ăeliberezeămedicamenteleădinăprescrip iileămedicaleăasigura ilor,ăindiferentădeăcasaădeăasigur riă
deă s n tateă laă careă esteă luată înă eviden ă asiguratul,ă înă condi iileă înă careă furnizorulă deă medicamenteă areă
contractă cuă aceeaşiă cas ă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă mediculă careă aă eliberată prescrip iaă medical ă aă
încheiată contractă sauă conven ieă înă vedereaă recunoaşteriiă prescrip iiloră medicaleă eliberate,ă înă situa iileă
prev zuteăînăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă
................/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    n)ăs ăanuleze,ăprinăt iereăcuăoălinieăsauăprinăînscriereaămen iuniiă"anulat",ăDCI-urile/medicamentele 
careănuăauăfostăeliberate,ăînăfa aăprimitorului,ăpeăexemplareleăprescrip ieiămedicaleăelectronice off-lineăşiă
pentruă prescrip iileă medicaleă eliberateă pentruă substan eleă şiă preparateleă psihotropeă şiă stupefiante,ă înă
condi iileăstabiliteăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă................/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 
400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă nefiindă permis ă eliberareaă altoră medicamenteă dină
farmacie în cadrul sumei respective; 

    o)ăs ănuăeliberezeămedicamenteleădinăprescrip iileămedicaleăcareăşi-au încetat valabilitatea; 
    p)ăs ăp strezeălaălocăvizibilăînăfarmacieăcondicaădeăsugestiiăşiăreclama ii;ăcondicaăvaăfiănumerotat ă

deă farmacieă şiă ştampilat ă deă casa/caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă furnizorulă seă afl ă înă rela ieă
contractual ; 

    q)ă s ă asigureă prezen aă unuiă farmacistă înă farmacieă şiă laă oficineleă localeă deă distribu ieă peă toat ă
durataăprogramuluiădeălucruădeclaratăşiăprev zutăînăcontractulăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    r)ăs ădepun ,ăînălunaăurm toareăceleiăpentruăcareăs-auăeliberatămedicamenteleăcuăşiăf r ăcontribu ieă
personal ăînătratamentulăambulatoriu,ădocumenteleănecesareăînăvedereaădecont riiăpentruălunaărespectiv ,ăpân ă
laătermenulăprev zutăîn contractul de furnizare de medicamente; 

    s)ăs ăseăinformezeăasupraăcondi iilorădeăfurnizareăaămedicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ă
în tratamentul ambulatoriu; 

    ş)ăs ăeliberezeămedicamenteleădinăsublisteleăA,ăBăşiăCă- sec iunileăC1ăşiăC3,ăaleăc rorăpre uriăpeă
unitateaăterapeutic ăsuntămaiămiciăsauăegaleăcuăpre ulădeăreferin ,ăcuăexcep iaăcazurilorăînăcareămediculă
prescrieă medicamenteleă peă denumireă comercial ă sauă 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
acordulăinformatăşiăînăscrisăalăasiguratului/primitoruluiăpeăprescrip ieă- componenta eliberare. În cazul în 
careămedicamenteleăeliberateăînăcadrulăaceleiaşiăDCIăauăpre ulădeăvânzareăcuăam nuntulămaiămareădecâtăpre ulă
deă referin ,ă farmaciaă trebuieă s ă ob in ă acordulă informată şiă înă scrisă ală asiguratului/primitoruluiă peă
prescrip ieă- componenta eliberare; 

    t)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăprecumăşiă
intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă transmitereă aă tuturoră dateloră cuă
caracter personal; 

    )ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireălaămodificareaăoric reiaădintreăcondi iile care 
au stat la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente în tratamentul ambulatoriu, în maximum 5 
zileălucr toareădeălaădataăproduceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataă
derul riiăcontractelor; 

    u)ă s ă acordeă medicamenteleă prev zuteă înă listaă cuă medicamenteă deă careă beneficiaz ă asigura iiă cuă sauă
f r ăcontribu ieăpersonal ,ăcareăseăaprob ăprinăhot râreăaăGuvernului,ăşiăs ănuăîncasezeăcontribu ieăpersonal ă
pentruămedicamenteleălaăcareănuăsuntăprev zute astfelădeăpl i; 

    v)ăs ătransmit ăzilnicăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăînăformatăelectronic,ăsitua iaămedicamenteloră
eliberateădeăfarmaciileăcareădinămotiveăjustificate,ăcuăavizulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ănuăelibereaz ă
medicamente în sistem on-line,ă precumă şiă situa iaă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă
eliberateădeăfarmacii,ăconformăformularelorădeăraportareăaprobateăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate;ănerespectareaănejustificat ăaăacestei obliga iiăpeăperioadaăderul riiăcontractuluiă
conduce la rezilierea acestuia la a patra constatare; 

    w)ă s ă nuă eliberezeă prescrip iileă medicaleă careă nuă con ină toateă dateleă obligatoriiă peă careă acesteaă
trebuieă s ă leă cuprind ,ă precumă şiă dac ă nuă auă fostă respectateă condi iileă prev zuteă înă Ordinulă ministruluiă
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ................/2015ă pentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ă privindă eliberareaă prescrip iiloră medicale,ă referitoareă laă num rulă deă medicamenteă şiă laă durataă
terapiei, 

    x)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă reală începândă cuă dataă laă careă acestaă esteă pusă în 
func iune; 



    y)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă evaluareă aă farmacieiă şiă
dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă furnizoră - farmacii/oficine,ă precumă şiă
dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil  înă domeniulă medicală pentruă personalulă farmaceutic:ă farmaciştiiă şiă
asisten iiădeăfarmacie,ă careăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareă
urmeaz ăs ăfieăînregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia; 

    z)ă s ă eliberezeă medicamenteleă dină prescrip iileă medicaleă eliberateă deă mediciiă afla iă înă rela ieă
contractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateătitularilorăcarduluiăeuropeanădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spa iuluiăEconomicăEuropean/Confedera ieiăElve ia,ăînă
perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza 
Regulamentuluiă (CE)ă nr.ă 883/2004,ă înă aceleaşiă condi iiă caă şiă persoaneloră asigurate în cadrul sistemului de 
asigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăeliberezeămedicamenteleădinăprescrip iileămedicaleăeliberateădeă
mediciiăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpacien ilorădinăalteăstateăcuăcareă
România a încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă
s n t ii,ăînăcondi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 

    aa)ăs ăîntocmeasc ăeviden eădistincteăpentruămedicamenteleăacordateăşiădecontate din bugetul Fondului 
pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera ieiă Elve ia,ă
titulariă aiă carduluiă europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă respectivă beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emiseă înă bazaă Regulamentuluiă CEă nr.ă 883ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă social ,ă şiă s ă raportezeă
lunar/trimestrială înă vedereaă decont rii,ă caseloră deă asigur riă deă s n tateă cuă careă se afl ă înă rela iiă
contractualeăfacturileăînso iteădeăcopiiăaleădocumentelorăcareăauădeschisădreptulălaămedicamenteăşiădup ăcază
deădocumenteleăjustificative/documenteăînso itoare,ăpre urileădeăreferin ăstabiliteăpentruăcet eniiăromâniă
asigura i. 

    ab)ăs  întocmeasc ăeviden eădistincteăpentruămedicamenteleăacordateăşiădecontateădinăbugetulăFonduluiă
pentruă pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă în elegeri,ă conven iiă sauă protocoaleă
interna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăcareăauădreptulăşiăbeneficiaz ădeămedicamenteăcuăsauăf r ă
contribu ieă personal ă acordateă peă teritoriulă Românieiă şiă raportezeă lunar/trimestrială înă vedereaă decont rii,ă
caseloră deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă rela ieă contractual ă facturileă înso iteă deă copii ale 
documenteloră careă auă deschisă dreptulă laă medicamenteă şiă dup ă cază deă documenteleă justificative/documenteă
înso itoare,ăpre urileădeăreferin ăstabiliteăpentruăcet eniiăromâniăasigura i; 

    ac)ăs ănuăeliberezeămedicamenteăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ăînăcadrulăsistemuluiăasigur riloră
socialeădeăs n tate,ăprinăfarmaciile/oficineleălocaleădeădistribu ieăexcluseădinăcontracteleăîncheiateăîntreă
societ ileăfarmaceuticeăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ădup ădataăexcluderiiăacestoraădinăcontractăsauăprin 
alteăpuncteădeădesfacereămedicamente,ăfarmacii/oficineălocaleădeădistribu ieădecâtăceleăprev zuteăînăcontract. 

    ad)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă
acestădocument/adeverin aădeăasigurată cuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ă
cardulă na ională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin /adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 
pentruăpersoaneleăc roraănuăle-aăfostăemisăcardulăşiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăeliber riiămedicamentelor,ă
dac ă acesteaă seă ridic ă dină farmacieă deă c treă beneficiarulă prescrip iei;ă înă situa iaă înă care ridicarea 
medicamenteloră deă laă farmacieă seă faceă deă c treă ună împuternicit,ă seă solicit ă cardulă na ională deă asigur riă
socialeă deă s n tateă ală împuternicituluiă sauă carteaă deă identitate/buletinulă deă identitate/paşaportul,ă dac ă
împuternicitul nu poate prezentaăcard;ămedicamenteleădinăpachetulădeăbaz ăacordateăînăalteăcondi iiădecâtăceleă
men ionateăanteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    ae)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăîn vigoare; 
    af)ă s ă foloseasc ă sistemulă na ională ală carduluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină platformaă

informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăasumareaămedicamentelorăeliberateăseăfaceăprinăsemn tur ăelectronic ă
extins ăpotrivitădispozi iilorăLegii nr. 455/2001 privindăsemn turaăelectronic ,ărepublicat . 

 
    VI.ăModalit iădeăplat : 
    ART. 8 
    (1)ăDecontareaămedicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăeliberateăseăfaceăpeăbazaăurm toareloră

documente:ă facturiă şi borderourileă centralizatoareă înă formată electronică cuă semn tur ă electronic ă extins ,ă
componentaăprescriereăşiăeliberareăpentruăprescrip iileăelectroniceăoff-line,ăprecumăşiăprescrip iileămedicaleă
cuă regimă specială pentruă preparateă psihotropeă şiă stupefiante. Înă situa iaă înă careă înă acelaşiă formulară deă
prescrip ieă seă înscriuă medicamenteă dină maiă multeă subliste,ă farmaciileă întocmescă borderouă centralizatoră cuă
eviden ădistinct ăpentruăfiecareăsublist .ăÎnăborderouriăvorăfiăeviden iateădistinctăprescrip iileăîntocmite 
de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Farmaciile întocmesc 
borderouriăcentralizatoareădistincteăpentruămedicamenteleăcorespunz toareăDCI-urilor aferente grupelor de boli 
cronice aprobate prin comisiile de exper iă aiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă aă medicamenteloră
corespunz toareăDCIă- urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost volum-rezultat,ăprecumăşiă
pentruă medicamenteleă corespunz toareă DCI-urilor din sublista B pentru pensionariiă careă beneficiaz ă deă
prescrip iiă înă condi iileă prev zuteă laă art.ă 144ă alin.ă (3)ă dină anexaă nr.ă 2ă laă H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăcareăseăcompleteaz ăprescrip iiădistincte. 

    În vedereaă decont riiă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă
farmaciileă transmită caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă lunaă urm toareă celeiă pentruă careă s-au eliberat 
medicamenteleăpân ălaădataăprev zut ăînăcontractulădeăfurnizareădeămedicamenteăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riă
deăs n tate,ăfacturileăşiăborderourileăcentralizatoareăînăformatăelectronicăcuăsemn tur ăelectronic ăextins ă
şiă înainteaz ă componentaă prescriereă şiă eliberareă pentruă prescrip iileă electroniceă offline,ă precum şiă
prescrip iileămedicaleăcuăregimăspecialăpentruăpreparateăpsihotropeăşiăstupefiante. 



    Pentruă furnizoriiă deă medicamenteă careă auă înă structur ă maiă multeă farmacii/oficineă localeă deă
distribu ie,ădocumenteleămaiăsusămen ionateăseăîntocmescădistinctăpentruăfiecare dintre acestea. 

    (2)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă contracteaz ă şiă deconteaz ă contravaloareaă medicamenteloră cuă şiă
f r ă contribu ieă personal ă eliberateă deă farmaciileă cuă careă seă afl ă înă rela ieă contractual ,ă înă limitaă
fondurilor aprobate cu aceast ădestina ie. 

    Sumeleă aprobateă laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă aceast ă destina ieă seă defalcheaz ă peă
trimestreăşiăluni. 

    (3)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră încheiaă acteă adi ionaleă lunareă pentruă sumeleă reprezentândă
contravaloarea medicamentelorăeliberateăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ădeăc treăfiecareăfarmacieăînăparte,ă
înălimitaăfondurilorălunareăaprobateăcuăaceast ădestina ie,ălaănivelulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 9 
    (1)ăDocumenteleăpeăbazaăc roraăseăfaceădecontareaăseădepun/transmitălaăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă

pân ălaădataădeă..........ăaăluniiăurm toareăceleiăpentruăcareăs-au eliberat medicamentele. 
    (2)ă Documenteleă necesareă decont riiă respectiv,ă facturileă şiă borderourileă centralizatoareă înă formată

electronic,ăseăcertific ăpentruărealitateaăşiăexactitateaădatelorăraportateăprinăsemn turaăelectronicaăextins ă
aăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 

    ART. 10 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaădeăc treăoăfarmacie/oficinaălocal ădeădistribu ie,ăînă

modănejustificatăaăprogramuluiădeălucruăcomunicatăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăşiăprev zutăînăcontract,ăseă
aplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a) la prima constatare diminuarea cu 5% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste 
situa ii; 

    b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat 
acesteăsitua ii; 

    c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat 
acesteăsitua ii. 

    (2) Înă cazulă înă careă seă constat ă nerespectareaă deă c treă oă farmacie/oficin ă local ă deă distribu ieă aă
obliga iilorăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăa)-f), h), j)-x), z)-ab)ăşiăae)ăseăaplic ăurm toareleăsanc iuni: 

    a) la prima constatare avertisment scris; 
    b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat 

acesteăsitua ii; 
    c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat 

acesteăsitua ii. 
    Pentruănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăb)ănuăseăaplic ădiminu riăaleăsumeiăcuveniteă

pentru luna în care s-aăînregistratăaceast ăsitua ie,ădac ăvinaănuăesteăexclusivăaăfarmaciei,ăfaptăadusălaă
cunoştin aăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăprintr-oădeclara ieăscris . 

    (3)ăRe inereaăsumeiăpotrivităalin.ă(1)ăşiă(2)ăseăfaceădinăprimaăplat ăceăurmeaz ăaăfiăefectuat ăpentruă
furnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 

    (4)ăRecuperareaăsumeiăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ăşiă(2)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauăexecutareă
silit ăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (5)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă
utilizeaz ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcuăaceeaşiădestina ie. 

    ART. 11 
    (1)ăDecontareaăpentruăactivitateaăcurent ăaăanuluiă2015ăseăefectueaz ăînăordineăcronologic ,ăpân ălaă

60ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăverific riiăprescrip iilorămedicaleăeliberateăasigura ilorăşiăacord riiă
vizeiă"bunădeăplat "ăfacturilorăcareăleăînso esc,ădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăînălimitaăfonduriloră
aprobateăcuăaceast ădestina ie. 

    (2)ăDurataămaxim ădeăverificareăaăprescrip iilorămedicaleăprev zut ălaăalin.ă(1)ănuăpoateădep şiă30ădeă
zileă calendaristiceă deă laă dataă depunerii/transmiteriiă acestora,ă dup ă caz,ă deă c treă farmacieă laă casaă deă
asigur riădeăs n tate.ăPrescrip iileămedicaleăonălineăseăp streaz ădeăc treăfarmaciiăşiăseăvorăprezentaăcaseiă
deăasigur riădeăs n tateădoarălaăsolicitareaăacesteia.ăÎnăsitua iaăînăcare,ăurmareăaăverific riiădeăc treăcasaă
deă asigur riă deă s n tate,ă seă constat ă uneleă eroriă materialeă înă borderourileă centralizatoareă deă raportare,ă
acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maxim 5 zile lucr toareădeălaădataăcomunic riiădeăc treăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăaărespectivelorăeroriăconstatate;ăcomunicareaăseăfaceădeăc treăcasaădeăasigur riădeă
s n tateăînăformatăelectronic. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăoăfactur ănuăesteăvalidat ăînăsensulăînăcareănuăseăacord ăvizaă"bunădeăplat ",ă
casaă deă asigur riă deă s n tateă esteă obligat ă caă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă expirareaă termenuluiă
prev zutălaăalin.ă(2)ăs ăcomuniceăfurnizorului,ăînăscris,ămotiveleăneaviz rii,ăacordândăfurnizoruluiăunătermenă
de 5 zileălucr toareăpentruăremediereaăeventualelorăerori. 

    ART. 12 
    Plata se face în contul nr. ..........................., deschis la Trezoreria Statului. 
 
    VII.ăR spundereaăcontractual : 
    ART. 13 
    Pentruăneîndeplinireaăobliga iilorăcontractualeăparteaăînăculp ădatoreaz ădaune-interese. 
    ART. 14 
    Farmaciaă esteă directă r spunz toareă deă corectitudineaă dateloră cuprinseă înă decontă şiă înă acteleă

justificative,ăiarăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădeălegalitateaăpl ilor. 
 
    VIII.ăClauz ăspecial : 
    ART. 15 



    (1)ăOriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractului,ăşiă
careă împiedic ă executareaă acestuiaă esteă considerat ă for ă major ă şiă exonereaz ă deă r spundereă parteaă careă oă
invoc .ă Suntă considerateă caă for ă major ,ă înă sensulă acesteiă clauze,ă împrejur riă ca:ă r zboi,ă revolu ie,ă
cutremur,ămarileăinunda ii,ăembargo. 

    (2)ă Parteaă careă invoc ă for aă major ă trebuieă s ă anun eă cealalt ă parteă înă termenă deă 5ă zileă
calendaristiceă deă laă dataă apari ieiă respectivuluiă cază deă for ă major ă şiă s ă prezinteă ună actă confirmativă
eliberată deă autoritateaă competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă municipiulă Bucureşti,ă prină careă s ă seă
certificeărealitateaăşiăexactitateaăfaptelorăşiăîmprejur rilorăcareăauăcondusălaăinvocareaăfor eiămajoreăşi,ă
de asemenea, de la încetarea acestui caz. 

    (3)ăDac ănuăprocedeaz ălaăanun areaăînătermeneleăprev zuteămaiăsusăaăînceperiiăşiăîncet riiăcazuluiădeă
for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă celeilalteă p r iă prină neanun area în 
termen. 

    (4)ă Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereăreziliereaăcontractului. 

 
    IX.ăRezilierea,ăîncetareaăşiăsuspendareaăcontractului: 
    ART. 16 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriuă

seăreziliaz ădeăplinădreptăprintr-oănotificareăscris ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeămaximumă5ă
zile calendaristiceădeălaădataăaprob riiăacesteiăm suriăcaăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ădac ăfarmaciaăevaluat ănuăîncepeăactivitateaăînătermenădeăcelămultă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaă
dataăsemn riiăcontractului; 

    b)ădac ,ădinămotiveăimputabileăfarmacieiăevaluate,ăaceastaăîşiăîntrerupeăactivitateaăpeăoăperioad ămaiă
mare de 30 de zile calendaristice; 

    c)ăînăcazulăexpir riiăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaăretragereaădeăc treăorganeleăînă
dreptăaăautoriza ieiădeăfunc ionare; 

    d)ălaăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treăorganeleăînădreptăaă
dovezii de evaluare a farmaciei; 

    e)ă dac ă farmaciaă evaluat ă înlocuieşteă medicamenteleă şi/sauă materialeleă sanitareă neeliberateă dină
prescrip iaămedical ăcuăorice alte medicamente sau produse din farmacie; 

    f)ă odat ă cuă primaă constatare,ă dup ă aplicareaă m suriloră prev zuteă laă art.ă 10ă alin.ă (1);ă pentruă
societ ileăfarmaceuticeăînăcadrulăc roraăfunc ioneaz ămaiămulteăfarmacii/oficineălocaleădeădistribu ie,ăodat ă
cuăprimaăconstatare,ădup ăaplicareaălaănivelulăsociet iiăaăm surilorăprev zuteălaăart.ă10ăalin.ă(1)ăpentruă
nerespectareaă programuluiă deă lucruă deă c treă fiecareă farmacie/oficin ă local ă deă distribu ieă dină structuraă
societ iiăfarmaceutice;ădac ălaănivelulăsociet iiăseăaplic ăm surileăprev zuteălaăart.ă10ăalin.ă(1)ăpentruă
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 ă deă
distribu ieălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua iiăşiăseămodific ăcorespunz torăcontractul; 

    g)ăînăcazulănerespect riiătermenelorădeădepunereăaăfacturilorăînso iteădeăborderouriăşiăprescrip iiă
medicale privind eliberarea de medicamenteă conformă contractului,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă
asigur riădeăs n tate,ăpentruăoăperioad ădeădou ăluniăconsecutiveăînăcadrulăunuiătrimestru,ărespectivă3ăluniă
într-un an; 

    h)ă odat ă cuă primaă constatare,ă dup ă aplicareaă m suriloră prev zute la art. 10 alin. (2); pentru 
nerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăb)ănuăseăreziliaz ăcontractulăînăsitua iaăînăcareăvinaănuă
esteăexclusivăaăfarmaciei,ăfaptăadusălaăcunoştin aăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădeăc treăaceastaăprintr-o 
declara ieăscris ; 

    i)ăînăcazulărefuzuluiăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleădeă
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 materialelor sanitareă eliberateă conformă contracteloră încheiateă şiă documenteleă
justificativeăprivindăsumeleădecontateădinăFond,ăprecumăşiădocumenteleămedicaleăşiăadministrativeăexistenteălaă
nivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiădeăcontrol; 

    j) la prima constatareăînăcazulănerespect riiăobliga ieiăprev zut ălaăart.ă7ălit.ăac). 
    (2)ăPentruăsociet ileăfarmaceuticeăînăcadrulăc roraăfunc ioneaz ămaiămulteăfarmacii/oficineălocaleădeă

distribu ie,ăcondi iileădeăreziliereăaăcontractelorăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(1)ălit.ăf),ăg),ăh)ăşiăj)ă- 
pentruănerespectareaăprevederilorăart.ă7ălit.ăf),ăg),ăr),ă ),ăv)ăşiăac)ă- seăaplic ălaănivelădeăsocietate;ă
restulăcondi iilorădeăreziliereăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(1)ăseăaplic ăcorespunz torăpentruăfiecareădintreă
farmaciile/oficineleălocaleădeădistribu ieălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsitua ii,ăprinăexcludereaălorădină
contractăşiămodificareaăcontractuluiăînămodăcorespunz tor. 

    ART. 17 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentul ambulatoriu 

înceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ă furnizorulă deă medicamenteă seă mut ă dină razaă administrativ-teritorial ă aă caseiă deă asigur riă deă

s 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 treăreprezentantulălegalăalăfarmacieiăsauăalăcaseiădeă

asigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ăşiămotivat ,ăînăcareăseăvaăprecizaătemeiulălegal,ăcuă30ădeă
zileăcalendaristiceăanterioareădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului; 



    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă
s n tateăprintr-oănotificareăscris ăprivindăexpirareaătermenuluiădeăsuspendareăaăcontractuluiăînăcondi iileă
art.ă18ăalin.ă(1)ălit.ăa),ăcuăexcep iaărevoc riiădoveziiădeăevaluareăaăfurnizorului. 

    (2)ă Prevederileă referitoareă laă condi iileă deă încetareă seă aplic ă societ iiă farmaceuticeă sauă
farmaciilor, respectiv oficinelor locale deădistribu ie,ădup ăcaz. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăîncetatăprină
reziliereăcaăurmareăaănerespect riiăobliga iilorăcontractualeăasumateădeăfurnizoriăprinăcontractulăîncheiat,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăcontractului. 

    (4)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăînăcontractulăîncheiatăcuă
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
din motiveăimputabileăacestoraăşiăcareăauăcondusălaănerespectareaăobliga iilorăcontractualeădeăc treăfurnizor,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră acceptaă înregistrareaă înă niciună altă contractă deă acelaşiă tipă aă
persoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torul termenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaă
dataămodific riiăcontractului. 

    (5)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoulăcontractăseăreziliaz /seămodific ,ăînă
condi iileă alin.ă (3)ă şiă (4),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nu vor mai încheia contracte cu furnizorii 
respectivi,ărespectivănuăvorămaiăacceptaăînregistrareaăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(4)ăînăcontracteleădeă
acelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriăsauăcuăal iăfurnizoriăpentruăacesteăpersoaneăcareăprinăactivitatea 
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 

    (6)ăÎnăcazulăînăcareăfurnizoriiăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateă
pentruămaiămulteăfarmacii/oficineălocaleădeădistribu ie,ănominalizateăînăcontract,ăprevederile alin. (3), (4) 
şiă(5)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreăacestea. 

    ART. 18 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriuă

seăsuspend ăcuădataălaăcareăaăintervenităunaădintre urm toareleăsitua ii: 
    a)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiă actă dintreă

documenteleăprev zuteălaăart.ă140ăalin.ă(1)ălit.ăa)-d) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modific rileă
şiăcomplet rileăulterioareăşiănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă7ălit.ăy),ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulă
s ăfac ădovadaădemersurilorăîntreprinseăpentruăactualizareaăacestuia;ăsuspendareaăopereaz ăpentruăoăperioad ă
deămaximumă30ădeăzileălucr toareădeălaădataăîncet riiăvalabilit ii/revoc riiăacestuia; 

    b)ă înă cazurileă deă for ă major ă confirmateă deă autorit ileă publiceă competente,ă pân ă laă încetareaă
cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 

    c)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă
obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcazăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 

    d)ănerespectareaădeăc treăfurnizoriiădeămedicamenteăaătermenelorădeăplat ăaăcontribu ieiălaăFondădeălaă
dataăconstat riiăacestuiăfaptădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuate de 
c treă acesteaă laă furnizoriă pân ă laă dataă laă careă aceştiaă îşiă achit ă obliga iileă laă ziă oriă pân ă laă dataă
ajungeriiălaătermenăaăcontractului;ăsuspendareaăseăfaceădup ă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălaăcareăcasaă
deăasigur riădeăs n tateăaăefectuat ultimaăplat ăc treăfurnizor. 

    (2)ă Prevederileă referitoareă laă condi iileă deă suspendareă seă aplic ă societ iiă farmaceuticeă sauă
farmaciilor,ărespectivăoficinelorălocaleădeădistribu ie,ădup ăcaz. 

    ART. 19 
    Înăsitua iaăînăcareăprinăfarmaciile/oficinele localeădeădistribu ieăexcluseădinăcontracteleăîncheiateă

întreăsociet ileăfarmaceuticeăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcontinu ăs ăseăeliberezeămedicamenteăcuăsauă
f r ă contribu ieă personal ă înă cadrulă sistemuluiă asigur riloră socialeă deă s n tate,ă casaă deă asigur riă deă
s n tateăvaăreziliaăcontracteleăîncheiateăcuăsociet ileărespectiveăpentruătoateăfarmaciile/oficineleălocaleă
deădistribu ieăcuprinseăînăacesteăcontracte. 

    ART. 20 
    (1)ăSitua iileăprev zuteălaăart.ă16ăşiălaăart.ă17ăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- subpct.ăa2,ăa3ăşiălit.ăc)ăseă

constat ,ădinăoficiu,ădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateăprinăorganeleăsaleăabilitateăsauălaăsesizareaă
oric reiăpersoaneăinteresate. 

    (2)ăSitua iileăprev zuteălaăart.ă17ăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- subpct.ăa1ăşiălit.ăd)ăseănotific ăcasei de 
asigur riădeăs n tateăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaă
contractului. 

 
    X.ăCoresponden a: 
    ART. 21 
    (1)ă Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentuluiă contractă seă vaă efectuaă înă scris,ă prin scrisori 

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăsauălaăsediulăp r iloră- sediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăşiălaă
sediul farmaciei declarat în contract. 

    (2)ăFiecareăparteăcontractant ăesteăobligat ăcaăînătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaămomentulăîn care 
intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentulăcontractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteă
schimbareaăsurvenit . 

 
    XI. Modificarea contractului: 
    ART. 22 



    (1)ă Prezentulă contractă seă poateă modificaă prină negociereă şiă acordă bilateral,ă laă ini iativaă oric reiă
p r iăcontractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăaăinten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareă
cuăcelăpu ină........ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea. 

    (2) Modificarea se va face printr-unăactăadi ionalăsemnatădeăambeleăp r iăcareăvaăconstituiăanex ălaă
prezentul contract. 

    ART. 23 
    Înăcondi iileăapari ieiăunorănoiăacteănormativeăînămaterie,ăcareăintr ăînăvigoareăpeădurataăderul riiă

prezentului contract, clauzele contrare se vor modificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 24 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit  printr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiăbineăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

 
    XII.ăSolu ionareaălitigiilor: 
    ART. 25 
    (1)ă Litigiileă legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduri prealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur ri deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă deă
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIII. Alte clauze: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Prezentulă contractă deă furnizareă deă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă

ambulatoriu,ăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riădeăs n tate,ăaăfostăîncheiatăast ziă..................ăînădou ă
exemplareăaăcâteă.................ăpaginiăfiecare,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparteăcontractant . 

 
*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFURNIZORăDEăMEDICAMENTE 
                                                        MATERIALE SANITARE 
    Preşedinte - director general,                      Reprezentant legal, 
    ..............................                     ................... 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiăeconomice, 
    .............................. 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiărela ii 
    contractuale, 
    .............................. 
                Vizat 
         Juridic, Contencios 
         ................... 
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    ANEXA 38 
 
           CONDI IILEăACORD RIIăPACHETULUIăDEăBAZ ăPENTRUăDISPOZITIVE 
          MEDICALE DESTINATEăRECUPER RIIăUNORăDEFICIEN EăORGANICEăSAU 
                           FUNC IONALEăÎNăAMBULATORIU 
 
    A.ă PACHETă DEă BAZ ă PENTRUă DISPOZITIVELEă MEDICALEă DESTINATEă RECUPER RIIă UNORă DEFICIEN Eă ORGANICEă SAUă

FUNC IONALEăÎNăAMBULATORIU 
 
    1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L. 
*T* 
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 │CRT.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ÎNLOCUIRE│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăC4ăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăă1ă│Protez ăauditiv ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă5ăaniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăă2ă│Protez ăfonatorieăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăVibratorălaringianăăăăăăă│ăăă5ăaniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăă                       ├────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăButonăfonatorăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(shuntă- ventile)ăăăăăăăăăăă│ăăă2/anăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăă3ă│Protez ătraheal ăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăCanul ătraheal ăsimpl ăăă│ăăă4/anăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăCanul ătraheal ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 



 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Montgomeryăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2/anăă│ 
 └────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┘ 
*ST* 
 
    1.1.ă Pentruă copiiiă înă vârst ă deă pân ă laă 18ă aniă seă potă acordaă 2ă protezeă auditiveă dac ă mediciiă deă

specialitateărecomand ăprotezareăbilateral . 
    1.2.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăani,ăseăpoateăacordaăoăalt ăprotez ăînainteădeătermenulădeă

înlocuire,ă prev zută înă col.ă C4,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă caă urmareă aă modific riiă dateloră
avute în vedere la ultima protezare. 

 
    2. Dispozitive pentru protezare stomii 
*T* 
 ┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUIăMEDICAL│ăăăăăăă      TIPULăăăăăăăăăă│TERMENăDE│ 
 │CRT.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎNLOCUIRE│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăă     │ăăăăC4ăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăă1ă│A.ăSistemăstomicăunitară(sacăăăă│a)ăsacăcolectorăpentruăăăăăă│1ăset*)/ă│ 
 │ăăăă│stomicădeăunic ăutilizare)ăăăăăă│colostomie/ileostomieăăăăăăă│lun ăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(30ăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│buc i)ăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăă                        │b)ăsacăcolectorăpentruăăăăăă│1ăset*)/ă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│urostomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lun ăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(15ăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│buc i)ăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăă2ă│B.ăSistemăstomicăcuădou ăăăăăăăă│a)ăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăset**)/│ 
 │ăăăă│componenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│colostomie/ileostomieăăăăăăă│lun ăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(flanş ăsuportăşiăsacăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│colector)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────────┼─────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăpentruăurostomieă(flanş ă│1ăset**)/│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│suportăşiăsacăcolector)ăăăăă│lun ăăăăă│ 
 └────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ăÎnăsitua iiăspeciale,ăavândăînăvedereăstareaăfizic ,ăocupa ia,ăgradulădeămobilitateăaăasiguratuluiă

şiă complexitateaă dispozitivului,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitateă şiă cuă acordulă asiguratuluiă
consemnată peă prescrip iaă medical ,ă atâtă peă exemplarulă depusă laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă câtă şiă peă
exemplarulă predată furnizoruluiă deă dispozitiveă medicale,ă componen aă setuluiă poateă fiă modificat ă înă limitaă
pre uluiădeăreferin ădecontatălunarăpentruăunăset. 

    **)ăUnăsetădeăreferin ăesteăalc tuitădină4ăflanşeăsuportăşiă15ăsaciăcolectori.ăÎnăsitua iiăspeciale,ă
laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă componen aă setuluiă deă referin ă poateă fiă modificat ă înă limitaă
pre uluiădeăreferin ădecontatălunarăpentruăunăsetădeăreferin . 

────────── 
 
    2.1. Se va prescrie doar unul din sisteme A sau B, pentru fiecare tip. 
    2.2.ăPentruăasigura iiăcuăurostomieăcutanat ădubl ,ălaărecomandareaămedicilorădeăspecialitateăseăpotă

acordaă2ăseturi/lun ădeăsistemeăstomiceăpentruăurostomie. 
    2.3. Pentruăasigura iiăcuăcolostomie/ileostomieădubl ălaărecomandareaămedicilorădeăspecialitateăseăpotă

acordaă2ăseturi/lun ădeăsistemeăstomiceăpentruăcolostomie/ileostomie. 
 
    3.ăDispozitiveăpentruăincontinen ăurinar  
*T* 
 ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUIăMEDICAL│ăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Condomăurinarăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăset*)/ăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lun ăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(30ăbuc i)│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă2ă│Sacăcolectorădeăurin ***)ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăset*)/ăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lun ăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(6ăbuc i)ă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă3ă│SondaăFoleyăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăset*)/ăăă│ 



 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lun ăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(4ăbuc i)ă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă4ă│Cateterăurinar**)ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăset*)/ăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă           │lun ăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(120ăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│buc i)ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă5ă│Bandaăpentruăincontinen ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│urinar ****)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ăÎnăsitua iiăspeciale,ăavândăînăvedereăstareaăfizic ,ăocupa ia,ăgradulădeămobilitateăaăasiguratuluiă

şiă complexitateaă dispozitivului,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitateă şiă cuă acordulă asiguratuluiă
consemnată peă prescrip iaă medical ,ă atât peă exemplarulă depusă laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă câtă şiă peă
exemplarulă predată furnizoruluiă deă dispozitiveă medicale,ă componen aă setuluiă poateă fiă modificat ă înă limitaă
pre uluiădeăreferin ădecontatălunarăpentruăunăset. 

    **)ăseărecomand ănumaiăpentruăreten ieăurinar ,ăpentruăvezic ăneurogen ăşiăobstruc ieăcanalăuretral,ă
laărecomandareaămediculuiădeăspecialitateăneurologie,ăurologie,ăreabilitareămedical ,ăoncologieăşiăchirurgieă
pediatric . 

    ***)ă Pentruă asigura iiă cuă urostomieă cutanat ă dubl ă şiă nefrostomieă bilateral ,ă laă recomandareaă
medicilorădeăspecialitateăseăpotăacordaă2ăseturi/lun ădeăsaciăcolectoriădeăurin . 

    ****)ăSeăacord ăoăsingur ădat ăînăvia . 
────────── 
 
    4. Proteze pentru membrul inferior 
*T* 
 ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUIăMEDICAL│ăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Protez ăpar ial ădeăpiciorăăăăăă│a)ăLISEFRANCăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăCHOPARTăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ă                               │c)ăPIROGOFFăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă2ă│Protez ăpentruădezarticula iaăde│SYMEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│glezn ăăăăăăăăăăă               │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă3ă│Protez ădeăgamb ăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăconven ional ,ădinăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│materialăplastic,ăcuăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│contactătotalăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăgeriatric ăăă          │ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ămodular ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă4ăaniăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă4ă│Protez ăpentruădezarticula iaăde│modular ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă4ăaniăăă│ 
 │ăăăă│genunchiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă5ă│Protez ădeăcoaps ăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăcombinat ăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ădinăplasticăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă               ├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăcuăvacuumăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăgeriatric ăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│e)ămodular ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă4ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│f)ămodular ăcuăvacuumăăăăă│ăăă4ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│g)ămodular ăcuămanşonădeăă│ăăă4ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│siliconăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă6ă│Protez ădeăşoldăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăconven ional ăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ă                               ├──────────────────────────┼───────────┤ 



 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ămodular ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă4ăaniăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă7ă│Protez ăpar ial ădeăbazinăăăăăăă│a)ăconven ional ăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│hemipelvectomieăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ămodular ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă4ăaniăăă│ 
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    4.1.ă Termenulă deă înlocuireă deă 2,ă respectivă 4ă aniă seă consider ă deă laă momentulă înă careă asiguratulă aă

intratăînăposesiaăprotezeiădefinitive,ădac ăacestaăaăbeneficiatăşiădeăprotez ăprovizorie. 
    4.2. Pentru copiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăani,ăseăpoateăacordaăoăalt ăprotez ăînainteădeătermenulădeă

înlocuire,ă prev zută înă col.ă C4,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă caă urmareă aă modific riiă dateloră
avute în vedere la ultima protezare. 

    4.3. Pentru un asigurată seă potă acordaă dou ă dispozitiveă medicaleă deă acelaşiă tipă (stânga-dreapta); 
termenulădeăînlocuireăpentruăfiecareădispozitivădinăceleădou ă(stânga-dreapta)ăesteăcelăprev zutăînăcoloanaă
C4. 

    4.4ă Protezaă deă coaps ă modular ă cuă manşonă deă siliconă seă acord ă pentruă amputa ieă caă urmareă aă
complica iiloră diabetuluiă zaharată şiă caă urmareă aă afec iuniloră neoplaziceă laă nivelulă membruluiă inferior,ă laă
recomandareaămediculuiădeăspecialitateăortopedieăşiătraumatologieăşiăortopedieăpediatric . 

    NOT :ă Pre ulă deă referin ă pentruă protezaă deă coaps ă modular ă cuă manşonă deă siliconă seă vaă stabiliă cuă
îndeplinireaăobliga ieiăfurnizorilor,ăprev zut ălaăart.ă153ălit.ăf)ădinăanexaănr.ă2ălaă HG nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    5. Proteze pentru membrul superior 
*T* 
 ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUIăMEDICAL│ăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Protez ăpar ial ădeămân ăăăăăăăă│a)ăfunc ional ăsimpl ăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăfunc ional ăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă2ă│Protez ădeădezarticula ieădeăăăă│a)ăfunc ional ăsimpl ăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│încheietur ăaămâiniiăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă               │b)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pasivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinăcabluăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mioelectricăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă3ă│Protez ădeăantebra ăăăăăăăăăăăăă│a)ăfunc ional ăsimpl ăăăăă│ăăăă2 aniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pasivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ă                               ├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinăcabluăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă               ├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mioelectricăcuăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pro-supina ieăpasiv ăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mioelectricăcuăă          │ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pro-supina ieăactiv ăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă4ă│Protez ădeădezarticula ieădeăcot│a)ăfunc ional ăsimpl ăăăăă│ăăăă2 aniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pasivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ă                               ├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinăcabluăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă               ├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăfunc ional ăatipicăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 



 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│electricăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│e)ăfunc ional ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mioelectric ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă5ă│Protez ădeăbra ăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăfunc ional ăsimpl ăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăă      │ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pasivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ă                               │prinăcabluăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăfunc ional ăatipicăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă               │electricăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│e)ăfunc ional ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mioelectric ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă6ă│Protez ădeădezarticula ieădeăăăă│a)ăfunc ional ăsimpl ăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│um răăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pasivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinăcabluăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ă                               │d)ăfunc ional ăatipicăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│electricăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă               │e)ăfunc ional ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mioelectric ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă7ă│Protez ăpentruăamputa ieăăăăăăăă│a)ăfunc ional ăsimpl ăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│inter-scapulotoracic ăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pasivăăăăăăăăăăă          │ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăfunc ional ăac ionat ăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinăcabluăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă2 aniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăfunc ional ăatipicăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│electricăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă8ăaniăă│ 
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    5.1.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăani,ăseăpoateăacordaăoăalt ăprotez ăînainteădeătermenulădeă

înlocuire,ă prev zută înă col.ă C4,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă caă urmareă aă modific riiă dateloră
avute în vedere la ultima protezare. 

    5.2.ă Pentruă ună asigurată seă potă acordaă dou ă dispozitiveă medicaleă deă acelaşiă tipă (stânga-dreapta); 
termenulădeăînlocuireăpentruăfiecareădispozitivădinăceleădou ă(stânga-dreapta) este celăprev zutăînăcoloanaă
C4. 

    NOT :ăPre ulădeăreferin ăseăvaăstabiliăcuăîndeplinireaăobliga ieiăfurnizorilor,ăprev zut ălaăart.ă153ă
lit. f) din anexa nr. 2 la HG nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    6. Orteze 
    6.1ăpentruăcoloanaăvertebral  
*T* 
 ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUIăMEDICAL│ăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă                       │ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Ortezeăcervicaleăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăcolarăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăPhiladelphia/ăMinervaăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăSchanzăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă2ă│Ortezeăcervicotoraciceăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 



 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă3ă│Ortezeătoraciceăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă4ă│Ortezeătoracolombosacraleăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăcorsetăCheneauăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăcorsetăBostonăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăcorsetăEurobostonăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăcorsetăHessingăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│e)ăcorsetădeăhiperextensie│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăă                            │f)ăcorsetăLyonnaisăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│g)ăcorsetădeăhiperextensie│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │înătreiăpuncteăptr.ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│scolioz ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă5ă│Ortezeălombosacraleăăăăăăăăăăăăă│ăăă                       │ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lombostatăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă6ă│Ortezeăsacro-iliaceăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă7ă│Ortezeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăcorsetăStagnaraăăăăăăăă│ăăăă2ăaniăă│ 
 │ăăăă│cervicotoraco-lombosacraleăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăcorsetăMilwaukeeăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    Pentruă copiiiă înă vârst ă deă pân ă laă 18ă ani,ă seă poateă acordaă oă alt ă ortez ă înainteă deă termenulă deă

înlocuire,ă prev zută înă col.ă C4,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă caă urmareă aă modific riiă dateloră
avute în vedere la ultima ortezare. 

 
    6.2. pentru membrul superior 
*T* 
 ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUIăMEDICAL│ăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Ortezeădeădegetăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă2ă│Ortezeădeămân ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăcuămobilitatea/ăfixarea│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           │degetuluiămareăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ădinamic ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă3ă│Ortezeădeăîncheieturaămâiniiă-  │a)ăfix ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│mân ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ădinamic ăăăăăăăăă      │ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă4ă│Ortezeădeăîncheieturaămâiniiă-  │fix /mobil ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│mân ă- degetăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă  │ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă5ă│Ortezeădeăcotăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăatel /f r ăatel ăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă6ă│Orteze de cot - încheieturaăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│mâiniiă- mân ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă7ă│Ortezeădeăum răăăăăăă           │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă8ă│Ortezeădeăum ră- cotăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă9ă│Ortezeădeăum ră- cot -          │a)ăfix ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă12ăluniă│ 
 │ăăăă│încheieturaămâiniiă- mân ăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ădinamic ăăăăăăăăă      │ăăă12ăluniă│ 



 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    6.2.1.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăani,ăseăpoateăacordaăoăalt ăortez ăînainteădeătermenulădeă

înlocuire,ă prev zută înă col.ă C4,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă caă urmareă aă modific riiă dateloră
avute în vedere la ultima ortezare. 

    6.2.2.ă Pentruă ună asigurată seă potă acordaă dou ă dispozitiveă medicaleă deă acelaşiă tipă (stânga-dreapta); 
termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din celeădou ă(stânga-dreapta)ăesteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 

 
    6.3. pentru membrul inferior 
*T* 
 ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUIăMEDICAL│ăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Ortezeădeăpiciorăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă12ăluniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă2ă│Ortezeăpentruăglezn ă- piciorăăă│fix ă/mobil ăăăăăăăăăăăăăă│ăă12ăluniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă3ă│Ortezeădeăgenunchiăăăăăăăăăăăăăă│a)ăfix ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă12ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ămobil ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă12ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăBalantăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă4ă│Ortezeădeăgenunchiă- glezn ă-   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă12ăluniăă│ 
 │ăăăă│piciorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăpentruăscurtareaăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│membruluiăpelvinăăăăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă5ă│Ortezeădeăşoldăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă12ăluniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă6ă│Ortezeădeăşoldă- genunchiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă12ăluniăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă7ă│Ortezeădeăşoldă- genunchi -     │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă12ăluniăă│ 
 │ăăăă│glezn ă- piciorăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăcoxalgier ă(aparat)ăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăHessingă(aparat)ăăăăăăă│ăăă2ăaniăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă8ă│Ortezeăpentruăluxa iiădeăşoldăăă│a)ăhamăPavlikăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă*ăăăăă│ 
 │ăăăă│congenitaleălaăcopiiăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ădeăabduc ieăăăăăăăăăăăă│ăăăăă*ăăăăă│ 
 │    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăDr.ăFettwiesăăăăăăăăăăă│ăăăăă*ăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăă                     │d)ăDr.ăBehrensăăăăăăăăăăăă│ăăăăă*ăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│e)ăBeckerăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă*ăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     ├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│f)ăDr.ăBernauăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă*ăăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă9ă│Ortezeăcorectoareădeăstatic ăaăă│a)ăsus in toriăplantariăcu│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│picioruluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nr.ăpân ălaă23ăinclusivăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăsus in toriăplantariăcu│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nr.ămaiămareădeă23,5ăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăPesăVar/Valgăăăăăăăăăăă│ăă12ăluniăă│ 
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    6.3.1.ă Pentruă ortezeleă corectoareă deă static ă aă piciorului,ă tipurileă a),ă b)ă şiă c)ă seă prescriuă numaiă

perechi. 
    6.3.2.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăani,ăseăpoateăacordaăoăalt ăortez ăînainteădeătermenulădeă

înlocuire,ă prev zută înă col.ă C4,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă caă urmareă aă modific riiă dateloră
avute în vedere la ultima ortezare. 

    6.3.3. * se poate acorda, ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului de specialitate, ca 
urmareăaămodific riiădatelorăavuteăînăvedereălaăultimaăortezare. 



    6.3.4.ăPentruăunăasiguratăseăpotăacordaădou ădispozitiveămedicaleădeăacelaşiătipă(stânga-dreapta), cu 
excep iaăcelorăprev zuteălaăpct.ă6.3.1;ătermenulădeăînlocuireăpentruăfiecareădispozitivădinăceleădou ă(stânga-
dreapta)ăesteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 

 
    7.ăÎnc l minteăortopedic  
*T* 
 ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUI│ăăăăă            TIPULăăăăăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăMEDICALăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC3             │ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Gheteăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ădiformit iăcuănumereăpân ălaăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│23ăinclusivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă 6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ădiformit iăcuănumereămaiămariă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă23,5ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăcuăarcăcuănumereăpân ălaă23ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│inclusivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă          ├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăcuăarcăcuănumereămaiămariădeăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│23,5ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│e)ăamputa iiădeămetatarsăşiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│falangeăcuănumereăpân ălaă23ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│inclusivăăăăăăăăăăăăă             │ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│f)ăamputa iiădeămetatarsăşiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│falangeăcuănumereămaiămariădeă23,5│ăă 6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│g)ăscurt riăpân ă10ăcm,ăcuănumereă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pân ălaă23ăinclusivăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│h)ăscurt riăpân ălaă10ăcm,ăcuăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│numereămaiămariădeă23,5ăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă          ├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│i)ăscurt riăpesteă10ăcm,ăcuănumere│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pân ălaă23ăinclusivăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│j)ăscurt riăpesteă10ăcm,ăcuănumere│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│maiămariădeă23,5ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă2ă│Pantofiăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ădiformit iăcuănumereăpân ălaăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│23ăinclusivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ădiformit iăcuănumereămaiămariă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă23,5ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăamputa iiădeămetatarsăşiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│falangeăcuănumereăpân ălaăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│23ăinclusivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă          ├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│d)ăamputa iiădeămetatarsăşiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│falangeăcuănumereămaiămariădeă23,5│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│e)ăscurt riăpân ă8ăcm,ăcuănumereăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pân ălaă23ăinclusivăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│f)ăscurt riăpân ălaă8ăcm,ăcuăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│numereămaiămariădeă23,5ăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│g)ăscurt riăpesteă8ăcm,ăcuănumereă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pân ălaă23ăinclusivăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│h)ăscurt riăpesteă8ăcm,ăcuănumereă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│maiămariădeă23,5ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă6ăluniăă│ 
 └────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 



    7.1. Pentru copiiiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăani,ăseăpoateăacordaăoăalt ăperecheădeăînc l minteăînainteă
deă termenulă deă înlocuireă prev zută înă col.ă C4,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitateă caă urmareă aă
modific riiădatelorăavuteăînăvedereălaăacordareaăultimeiăperechi. 

    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 
*T* 
 ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUI│ăăăăăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăMEDICALăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăă      C2ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Lentileăintraoculare*)ăă│a)ăptr.ăcameraăanterioar ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    ├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăptr.ăcameraăposterioar ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 └────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *) Se poate acorda o lentil ăintraocular ăpentruăcel laltăochiădup ăcelăpu ină6ăluni. 
────────── 
 
    9.ăEchipamenteăpentruăoxigenoterapieăşiăventila ieănoninvaziv  
*T* 
 ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUI│ăăăăăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăMEDICAL*)ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă     C3ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Aparatăpentruăăăăăăăăăăă│concentratorădeăoxigenăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│administrareaăcontinu ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│cuăoxigen**)ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă2ă│Aparatădeăventila ieăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│noninvaziv ***)ăăăăăăăăă│aparatădeăventila ieăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 └────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ăAparateleăseăacord ănumaiăprinăînchiriere. 
    **) Aparatele de administrareăcontinu ăcuăoxigenăseăacord ănumaiăprinăînchiriereăpentruăurm toareleă

afec iuni: 
    Oxigenoterapieădeălung ădurat ă- durataăadministr riiăcotidieneăesteă>/ţă15ăore/zi 
    Indica ii: 
    a.ăpacien iăcuăinsuficien ărespiratorieăcronic ,ăcuăhipoxieăsever /grav ăînărepaosăpentru: 
    a.1 BPOC - cuăunaădinăcondi iile: 
    - PaO2ăŢă55ămmHGă(sauăSatăO2ăŢ/ţă88%),ăm surat ălaădistan ădeăunăepisodăacut 
    - PaO2 55 - 59ămmHGă(sauăSatO2ăŢă90%)ăm surat ălaădistan ădeăunăepisodăacut,ăşi/sauăsemneăcliniceădeă

cordăpulmonarăcronicăşi/sauăsemneăcliniceădeăhipertensiuneăpulmonar ,ăşi/sauăpoliglobulieă(Htă>ă55%) 
    - VEMSăpostbronhodilatatorăŢă50%ădinăvaloareaăpredictibil  
    Durataă prescrip ieiă - dină 3ă înă 3ă luni,ă înă func ieă deă stareaă clinic ă şiă evolu iaă afec iunii pentru 

persoaneleăcareănuăsuntăîncadrateăînăgradădeăhandicapăşiădeă12ăluniăpentruăpersoaneleăcareăsuntăîncadrateăînă
grad de handicap accentuat sau grav. 

    Mediciăcuran iăcareăfacărecomandarea: 
    - pneumologiăcareăsuntăînăcontractăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpentruăfurnizareaădeăserviciiă

medicale 
    a.2ă alteă afec iuniă cuă insuficien ă respiratorieă cronic ă obstructiv ă sauă restrictiv ,ă cuă unaă dină

condi iile: 
    - pentruăsindromulăobstructivăPaO2ăŢă60ămmHGă(sauăsatăO2ăŢă90%)ăşi/sauăsemneăcliniceăde cord pulmonar 

cronic,ăşi/sauăsemneăcliniceădeăhipertensiuneăpulmonar ,ăşi/sauăpoliglobulieă(Htă>ă55%) 
    - pentruăsindromulărestrictiv,ăcapacitateaăpulmonar ătotal ăŢ/ţă60%ădinăvaloareaăteoretic ănormal ăşiă

semne clinice de hipoxie 
    Durataăprescrip iei - dină3ăînă3ăluniăînăfunc ieădeăstareaăclinic ăşiăevolu iaăafec iunii 
    Mediciăcuran iăcareăfacărecomandarea: 
    - pneumologiăcareăsuntăînăcontractăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpentruăfurnizareaădeăserviciiă

medicale, cardiologi, oncologi. 
    ***)ăAparateleădeăventila ieănoninvaziv ăseăacord ănumaiăprinăînchiriereăpentruăurm toareleăafec iuni: 
    - boal ătoracic ărestrictiv ă(scoliozaăgrav ,ăpectusăexcavatumă - stern înfundat, pectus carinatum - 

toraceăînăcaren ,ăboalaăBechterew,ădeformareaăpostoperatorieăsauăposttraumatic ,ăboalaăpleural ărestrictiv ) 
    - boal ăneuromuscular  



    - fibrozaăchistic  
    Pentruă boalaă toracic ă restrictiv ă şiă boalaă neuromuscular ,ă al turiă deă simptomeleă deă insuficien ă

respiratorieăşiăalterareaăcalit iiăvie ii,ătrebuieăîndeplinităcelăpu inăunulădintreăcriteriileădeămaiăjos: 
    - hipercapnieăcronic ădiurn ăcuăPaCO2ă>/ţă45ămmăHg 
    - hipercapnieănocturn ăcuăPaCO2ă>/ţă50ămmăHg 
    demonstrat ăprinăanalizaăgazelorăsanguineăimediatădup ămomentulătrezirii 
    - normocapnieădiurn ăcuăcreştereaăniveluluiăPTCO2ăcuă>/ţă10ămmăHgăpeătimpădeănoapte,ăcomparativăcuă

valoareaădiurn ,ădemonstrat ăprinăcapnometrieătranscutanat ăsauărespiratorie 
    Pentruă fibrozaă chistic ,ă al turiă deă simptomeleă deă insuficien ă respiratorieă şiă alterareaă calit iiă

vie ii,ălaăpacientătrebuieăîndeplinităcelăpu inăunulădintreăcriteriileădeămaiăjos: 
    - hipercapnieăcronic ădiurn ăcuăPaCO2ă>/ţă60ămmăHg 
    - hipercapnieănocturn ăcuăPaCO2ă>/ţă65ămmăHgădemonstrat ăprinăanalizaăgazelorăsanguineăimediatădup ă

momentul trezirii 
    - hipercapnieăcronic ădiurn ăcuăPaCO2ă>/ţă60ămmăHgăşiăcreştereaănocturn ăaăniveluluiăPTCO2ăcuă>/ţă10ă

mmăHgăpeătimpădeănoapte,ăcomparativăcuăvaloareaădeălaăculcare,ădemonstrat ăprinăcapnometrieătranscutanat ăsauă
respiratorie 

    - hipercapnieăcronic ădiurn ăcuăPaCO2ă>/ţă55ă- 60ămmăHgăşiăcelăpu ină2ăexacerb riăacuteăcuăacidoz ă
respiratorie care au necesitat spitalizare în ultimele 12 luni 

    - caă urmareă direct ă aă uneiă exacerb riă acuteă careă necesit ă ventila ieă invaziv ă sauă neinvaziv ,ă dac ă
valoareaăPaCO2ă>ă55ămmăHgăpersist ăchiarăşiădup ăstabilizareaăst rii. 

    Durataăprescrip ieiă- dină3ăînă3ăluniăînăfunc ieădeăstareaăclinic ăşiăevolu iaăafec iunii. 
    Mediciăcuran iăcareăfacărecomandarea: 
    - medic pneumolog cu atestat în Managementulă general,ă clinică şiă terapeutică ală tulbur riloră

respiratoriiăSomnologieă(nivelăIăşiăII)ăşiăînăVentila ieănon-invaziv ă(nivelăIII)ăcareăsuntăînăcontractăcuă
caseleădeăasigur riădeăs n tateăpentruăfurnizareaădeăserviciiămedicale. 

    - medicului cu specialitateaăanestezieăşiăterapieăintensiv ăcuăatestatăînăManagementulăgeneral,ăclinică
şiăterapeuticăalătulbur rilorărespiratoriiănivelăIIIă(ventila ieănon-invaziv )ăcareăsuntăînăcontractăcuăcaseleă
deăasigur riădeăs n tateăpentruăfurnizareaădeăserviciiămedicale. 

────────── 
 
    10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli 
*T* 
 ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUI│ăăăăăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăMEDICAL*)ăăăăăăăă│ăă                                │ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ă1.ă│Inhalatorăsalinăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│particuleăuscateădeăsare│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│cuăfluxădeăaerăsauăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│oxigen*)ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăădou ăluni│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ă2.ă│Nebulizatoră**)ăăăăăăăăă│Nebulizatorăcuăcompresor**)ăăăăăăă│ăă5ăaniăăăă│ 
 └────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ă Seă acord ă copiiloră cuă vârstaă pân ă laă 5ă aniă cuă bronşit ă astmatiform ă sauă astmă bronşic,ă laă

recomandareaămediculuiăpediatru.ăDispozitivulăincludeăşiăsistemulădeăeliberareăautomat . 
    **)ăSeăacord ăcopiilorăcuămucoviscidoz ăcuăvârstaăpân ălaă18ăani,ălaărecomandareaămediculuiăpneumologă

şiăpediatru; 
────────── 
 
    NOTA:ăPre urileădeăreferin ăseăvorăstabiliăcuăîndeplinireaăobliga ieiăfurnizorilor,ăprev zut ălaăart. 

153 lit. f) din anexa nr. 2 la HG nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    11. Dispozitive de mers 
*T* 
 ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUI│ăăăăăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăMEDICAL*)ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Bastonăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă3ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă2ă│Bastonăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuătrei/patruăpicioareăăăăăăăăăăăă│ăăăă3ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă3ă│Cârj ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăcuăsprijinăsubaxilarădinălemnăă│ăăăă1ăanăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăcuăsprijinăsubaxilarămetalic ăă│ăăăă3ăaniăă│ 



 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăcuăsprijinăpeăantebra ămetalic │ăăăă3ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă4ă│Cadruădeămersăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă3ăaniăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă5ă│Fotoliuărulantăăăăăăăăăă│perioad ănedeterminat ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │a)ăcuăantrenareămanual /electric ă│ăăăă5ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ătricicluăpentruăcopiiăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│perioad ădeterminat *)ăăăăăăăăăăăă│ăăăă3ăaniăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăcuăantrenareămanual ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ătricicluăpentruăcopiiăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 └────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ăseăacord ăprinăînchiriere. 
────────── 
 
    Pentru un asiguratăseăpotăacordaădou ădispozitiveămedicaleădeăacelaşiătipă(stânga-dreapta) din cele 

prev zuteălaăpct.ă1,ă2ăşiă3;ătermenulădeăînlocuireăpentruăfiecareădispozitivădinăceleădou ă(stânga-dreapta) 
esteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 

 
    12.ăProtez ăextern ădeăsân 
*T* 
 ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐ 
 │NR.ă│DENUMIREAăDISPOZITIVULUI│ăăăăăăăăăăăăăăăăăTIPULăăăăăăăăăăăă│ăTERMENăDEă│ 
 │CRT.│ăăăăăăăMEDICALăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăÎNLOCUIREă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăC1ă│ăăăăăăăăăăC2ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC3ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăC4ăăăă│ 
 ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤ 
 │ăă1ă│Protez ăextern ădeăsânăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăă│şiăaccesoriiă(sutien)ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă3ăaniăă│ 
 └────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    Seăacord ăpentruăfemeiăcareăauăsuferităinterven iiăchirurgicaleă- mastectomieătotal ;ăseăpotăacordaă

dou ă dispozitiveă medicaleă deă acelaşiă tipă (stânga-dreapta),ă dup ă caz;ă termenulă deă înlocuireă pentruă fiecareă
dispozitivădinăceleădou ă(stânga-dreapta)ăesteăcelăprev zutăînăcol.ăC4. 

    Medici curan iă careă facă recomandarea:ă chirurgieă general ,ă chirurgieă plastic ,ă estetic ă şiă
microchirurgieăreconstructiv ăşiăoncologieămedical . 

    NOTA:ăPre ulădeăreferin ăseăvaăstabiliăcuăîndeplinireaăobliga ieiăfurnizorilor,ăprev zut ălaăart.ă153ă
lit. f) din anexa nr. 2 la HG nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    B.ă Pachetulă deă serviciiă 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 
Regulamentuluiă CEEă nr.ă 883/2004ă ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă
coordonareaă sistemeloră deă securitateă social ă şiă pentruă pacien iiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiat 
acorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleăinterna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii 

 
    1.ăPentruăpacien iiădinăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene/dinăSpa iulăEconomicăEuropean/Confedera iaă

Elve ian ,ăbeneficiariăaiăformularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 se 
acord ădispozitiveămedicaleăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăpersoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riă
socialeădeăs n tateădinăRomânia,ărespectivădispozitiveleăprev zuteălaălit.ăAădinăprezentaăanex . 

    2.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 seă acord ă dispozitiveă medicaleă înă aceleaşiă
condi iiă caă şiă persoaneloră asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România,ă
respectivă dispozitiveleă medicaleă prev zuteă laă lit.ă Aă dină prezentaă anex ,ă înă condi iileă prev zuteă deă
respectiveleădocumenteăinterna ionale. 

 
 
    ANEXA 39 
 
                                  MODALITATEA 
                            de prescriere, procurare 
        şiădecontareăaădispozitivelorămedicaleădestinateărecuper riiăunor 
               deficien eăorganiceăsauăfunc ionaleăînăambulatoriu 
 
 



    ART. 1 
    (1) Dispozitivele medicale destinateă recuper riiă unoră deficien eă organiceă sauă func ionaleă înă

ambulatoriuăseăacord ăpentruăoăperioad ădeterminat ăoriănedeterminat ,ăînăbazaăuneiăprescrip iiămedicaleăsubă
formaăuneiărecomand riămedicaleătipizateăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă39ăD la Ordinul ministrului 
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă .............../2015ă pentruă
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de 
serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă
cadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare, eliberate de medicul deă specialitateă aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate,ădirectăsauăprinăreprezentantulălegal,ăînăcondi iileăprezentelorănorme. 

    (2)ă Prescrip iaă medical ă seă elibereaz ă înă 3ă exemplare,ă dintreă careă ună exemplară r mâneă laă medic,ă ună
exemplarăînso eşteăcerereaăşiăseădepuneălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiăunăexemplarăr mâneălaăasigurat,ăpeă
careăîlăpred ăfurnizoruluiădeădispozitiveămedicaleăîmpreun ăcuădeciziaădeăaprobareăaădispozitivuluiămedicală
eliberat ă deă casaă deă asigur riă deă s n tate.ă Prescrip iaă medical ă trebuieă s ă con in ă denumireaă şiă tipulă
dispozitivuluiămedicalădinăListaădispozitivelorămedicaleădinăanexaănr.ă38ălaăordin.ăPrescrip iaămedical ăvaă
con ineăînămodăobligatoriuănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareămediculăcareăelibereaz ăprescrip 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
limitaăcompeten eiămediculuiăprescriptor. 

    (3)ă Prescrip iaă medical ă pentruă protezareaă auditiv ă trebuieă s ă fieă înso it ă de audiogramaă tonal ă
liminar ă şiă audiogramaă vocal ,ă eliberateă deă ună furnizoră autorizată şiă evaluată careă seă afl ă înă rela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate.ă Pentruă copii,ă laă recomandareaă mediculuiă deă specialitate,ă
audiogramaăvocal ăseăpoateăexcepta.ăAudiogrameleăcon inănumeleăşiăprenumeleăasiguratului,ăCNP-ul/ codul unic 
deă asigurareă ală acestuia,ă dataă şiă loculă efectu rii,ă dovadaă calibr rii/etalon riiă anualeă aă audiometreloră
utilizate. 

    (4)ăPrescrip iaămedical ăpentruăprotezareaăvizual ă- implant cu lentile intraoculare - trebuieăs ăfieă
înso it ădeăbiometriaăeliberat ădeăunăfurnizorădeăserviciiămedicaleăautorizatăşiăevaluat,ăaflată înărela ieă
contractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (5)ă Înă cazulă protez riiă membruluiă inferior,ă dup ă oă interven ieă chirurgical ,ă ună asigurată poateă
beneficiaă înainteaă protez riiă definitive,ă deă oă protez ă provizorie.ă Înă aceast ă situa ieă mediculă careă faceă
recomandareaăvaămen ionaăpeăprescrip iaămedical ămodulădeăprotezareăşiătipulăprotezeiădefinitive.ăÎnăsitua iiă
speciale,ăpentruăacelaşiăsegmentăanatomicămediculăspecialistăpoateăprescrieăoăalt ăprotezareăcareăs ăcuprind ă
atâtăprotez ăprovizorieăcâtăşiăprotez ădefinitiv ăsauădirectăprotez ădefinitiv . 

    (6)ă Pentruă dispozitiveleă deă protezareă stomiiă înă cazulă pacien iloră cuă stomeă permanenteă şiă pentruă
dispozitiveă pentruă incontinen /reten ieă urinar ,ă înă cazulă pacien iloră cuă incontinen ă urinar ă permanent ,ă
mediculăvaămen ionaăpeăprescrip iaămedical ă"stom ăpermanent "ărespectivă"incontinen ăurinar ăpermanent ". 

    (7) Pentruădispozitiveleădeăprotezareăstomiiăşiăincontinen ăurinar ,ăcuăexcep iaăcateteruluiăurinar,ă
recomandareaăseăpoateăfaceăşiădeăc treămediculădeăfamilieăpeălistaăc ruiaăseăafl ăînscrisăasiguratul,ăaflatăînă
rela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăînăeviden ăşiăasiguratul,ăînăbazaă
scrisoriiă medicale/biletă deă ieşireă dină spitală transmis ă deă c treă mediculă deă specialitateă aflată înă rela ieă
contractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.ăPrescrip iaămedical ăvaăcon ineăînămodăobligatoriu în acest 
cază şiă numeleă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă mediculă deă specialitate,ă careă aă transmisă scrisoareaă
medical /biletulă deă ieşireă dină spital,ă seă afl ă înă rela ieă contractual ă şiă num rulă contractuluiă încheiată deă
c treăacestaăsauăreprezentantulălegal;ăbiletulădeăieşireădinăspitalăvaăcon ineăobligatoriuăşiăexplicitătoateă
elementeleăprev zuteăînămodelulădeăscrisoareămedical . 

    (8)ă Prescrip iileă medicaleă pentruă echipamenteleă pentruă oxigenoterapieă şiă ventila ieă noninvaziv ă
trebuieăs ăfieăînso iteădeădocumenteămedicaleădinăcareăs ărezulteăîndeplinireaăcondi iilorăpentruărecomandareaă
acestorădispozitiveămedicale,ăcondi iiăprev zuteălaăpunctulă9ădinăanexaănr.ă38ălaăordin. 

    (9)ăÎnăprescrip iaămedical ăseăvaămen ionaăobligatoriuăc ădeficien aăorganic ăsauăfunc ional ănuăesteă
caăurmareăaăuneiăboliăprofesionaleăsauăaăunuiăaccidentădeămunc ăoriăsportiv.ăÎnăacestăsens,ăseăsolicit ăoă
declara ieăaăasiguratuluiăpeăpropriaăr spundereădinăcareăs ărezulteăc ădeficien aăorganic ăsauăfunc ional ănuă
aăap rutăînăurmaăuneiăboliăprofesionale,ăaăunuiăaccidentădeămunc ăsauăsportiv;ădeclara iaăr mâneălaămediculă
careăîntocmeşteăprescrip ia. 

    ART. 2 
    (1)ă Pentruă ob inereaă dispozitivuluiă medical,ă asiguratul,ă unulă dină membriiă deă familieă (p rinte,ă

so /so ie,ă fiu/fiic ),ă oă persoan ă împuternicit ă legală înă acestă sensă deă acestaă sauă reprezentantulă legală ală
asiguratuluiă depuneă oă cerereă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă eviden eleă c reiaă seă afl ă asiguratulă
beneficiar al dispozitivului, actul de identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de 
asigurare,ă prescrip iaă medical ă pentruă dispozitivulă medical,ă declara iaă peă propriaă r spundereă dină careă s ă
rezulteăc ădeficien aăorganic ăsauăfunc ional ănuăaăap rutăînăurmaăuneiăboliăprofesionale,ăaăunuiăaccidentădeă
munc ă sauă sportivă şiă certificatulă deă încadrareă înă gradă şiă tipă deă handicapă pentruă echipamenteleă pentruă
oxigenoterapie,ădup ăcaz.ăPentruăcopiiiăînăvârst ădeăpân ălaă14ăaniăseăataşeaz ăprescrip iaămedical ăpentruă
dispozitivul medical recomandat, cu specificareaă domiciliuluiă copilului,ă şiă certificatulă deă naştereă (înă
copie), cu codul numeric personal - CNP/codă unică deă asigurare.ă Copiileă seă vizeaz ă deă casaă deă asigur riă deă
s n tateăpeăbazaăoriginalelor. 

    (2)ă Prescrip iileă medicaleă îşiă pierdă valabilitateaă dac ă nu suntă depuseă laă casaă deă asigur riă deă
s n tateăînătermenădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăemiterii.ăNuăsuntăacceptateăprescrip iileămedicaleă
în care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de 
specialitateă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă şiă careă reprezint ă intereseleă
unui furnizor de dispozitive medicale evaluat (reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau 
persoan ăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăîntr-o form ălegal ădeăexercitareăaăprofesieiălaăfurnizor). 



    (3)ăÎnăsitua iaăpacien ilorăcuăstomeăpermanenteăpentruăob inereaădispozitivelorădeăprotezareăstomii,ă
prescrip iaămedical ăpeăcareăesteăcompletat ămen iuneaă"stom ăpermanent "ăseădepuneăîmpreun ăcuăprimaăcerere 
laă casaă deă asigur riă deă s n tateă oă singur ă dat ă pentruă ună intervală deă 12ă luniă consecutive.ă Înă situa iaă
pacien iloră cuă incontinen /reten ieă urinar ă permanent ă pentruă ob inereaă dispozitiveloră deă incontinen ă
urinar ,ă prescrip iaă medical ă peă careă este completat ă men iuneaă incontinen /reten ieă urinar ă permanent ă seă
depuneăîmpreun ăcuăprimaăcerereălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăoăsingur ădat ,ăpentruăunăintervalădeă12ăluniă
consecutive. 

    (4)ăPrescrip iaămedical ăpentruăinhalatorulăsalinăparticuleăuscate de sare cu flux de aer sau oxigen 
seădepuneăîmpreun ăcuăprimaăcerereălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăoăsingur ădat ăpentruăunăintervalădeă6ă
luni consecutive. 

    ART. 3 
    (1)ăCasaădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeăcelămultă3ăzileălucr toareădeălaădataăînregistr riiă

cererii,ă esteă obligat ă s ă iaă oă hot râreă privindă acceptareaă sauă respingereaă cererii.ă Respingereaă cereriiă deă
c treăcasaădeăasigur riădeăs n tateăseăfaceăînăscrisăşiămotivat,ăcuăindicareaătemeiuluiălegal. 

    (2)ă Înă cazulă accept rii,ă cererileă suntă supuseă aprob riiă şi,ă respectiv,ă emiteriiă uneiă deciziiă deă
aprobareă pentruă procurarea/închiriereaă dispozitivuluiă medicală înă limitaă fonduluiă aprobată cuă aceast ă
destina ie.ăDeciziaăseăridic ădeălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateădeăc treăbeneficiar, unul din membrii de 
familieă (p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ),ă oă persoan ă împuternicit ă legală înă acestă sensă deă acestaă sauă
reprezentantulălegalăalăasiguratului,ăsauăseăexpediaz ăprinăpoşt ăînămaximumă2ăzileădeălaăemitereăînăcazulăînă
careă asiguratulă solicit ă prină cerere.ă Înă situa iaă înă careă cererileă pentruă dispozitiveă medicaleă conducă laă
dep şireaă fonduluiă lunară aprobată seă întocmescă listeă deă prioritateă pentruă asigura i,ă peă categoriiă deă
dispozitive medicale. În acest caz decizia se emite în momentul în care fondulăaprobatăcuăaceast ădestina ieă
permiteă decontareaă dispozitivuluiă medical,ă înă ordineaă listeiă deă prioritate,ă casaă deă asigur riă deă s n tateă
fiindăobligat ăs ătransmit ăasiguratuluiăprinăadres ăscris ,ăexpediat ăprinăpoşt ,ădeciziaăînătermenădeă2ăzileă
lucr toareă deă laă dataă emiteriiă acesteiaă sauă necesitateaă revizuiriiă prescrip ieiă medicaleă - numai pentru 
situa iileăînăcareăseăimpuneărevizuireaăprescrip iei.ăModelulăunicădeădecizieăpentruăaprobareaăacord riiăunuiă
dispozitivă medicală esteă prev zută înă anexaă nr.ă 39 Aă laă ordin.ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă întocmescă ună
centralizatoră zilnică ală deciziiloră emiseă careă vaă con ineă înă modă obligatoriuă semn turileă conducerii,ă vizaă
juridic ăşiăvizaădeăcontrolăfinanciarăpreventiv,ăpeăfiecareăpagin . 

    (3) Criteriile de prioritateă precumă şiă celeă pentruă solu ionareaă listeloră deă prioritateă ină contă deă
dataăînregistr riiăcererilorălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiădeănivelulădeăurgen ăstabiliteădeăserviciulă
medicalăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăavizulăConsiliuluiădeăadministra ieăşiăseăaprob ăprinădecizieădeă
c treăpreşedintele-directorăgeneralăşiăseăpublic ăpeăpaginaăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 

    (4)ăFiecareădecizieăseăemiteăpentruăunăsingurădispozitivămedicalăşiăseăelibereaz ăînădou ăexemplare,ă
dintre careă ună exemplară pentruă asigurat,ă transmisă deă casaă deă asigur riă deă s n tateă prină poşt ă sauă careă seă
ridicaădirectădeălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiăunăexemplarăr mâneălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (5) Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelorădeăprotezareăstomiiăşiăincontinen ăurinar ă
esteăvalabil ăpentruăperioadaăprev zut ăînăprescrip iaămedical ,ăcareănuăpoateăfiămaiămareădeă90ă/91/92ădeă
zileăcalendaristice.ăDeciziaădeăaprobareăpentruăprocurareaădispozitivelorădeăprotezareăstomiiăşiăincontinen ă
urinar ăesteăînso it ădeăoăanex ăcuă3ătaloane,ăcorespunz torăperioadelorălunare,ăpentruăperioadaăprev zut ăînă
prescrip iaămedical ,ăconformămodeluluiăprezentatăînăanexaănr.ă39ăBălaăordin. 

    (6) În cazul protezelor pentru membrul inferior, caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă ună singură
dispozitivă medicală emită deciziiă distincteă pentruă acelaşiă tipă deă protez ă pentruă ambeleă etapeă deă protezareă
(protezaă provizorieă şiă protezaă definitiv ).ă Deciziaă pentruă protezaă definitiv ,ă seă emite,ă laă solicitareaă
asiguratului,ădup ăminimumă3ăluniădeălaădataălaăcareăacestaăaăbeneficiatădeăprotezaăprovizorie. 

    (7)ăÎnăcazulăfotoliilorărulante,ăacesteaăseăvorăacordaăasigura ilorăpeăoăperioad ănedeterminat ăsauă
determinat ă- prin închiriere, iar echipamentele pentru oxigenoterapieăşiăventila ieănoninvaziv ăseăvorăacordaă
peă oă perioad ă determinat ă prină închiriere,ă peă bazaă deciziiloră deă aprobareă pentruă procurarea/închiriereaă
dispozitiveloră medicale.ă Perioadaă deă închiriereă nuă poateă dep şiă dataă laă careă înceteaz ă valabilitatea 
contractelorădeăfurnizareădeădispozitiveămedicaleăîncheiateăîntreăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiăfurnizori.ă
Laă încheiereaă contractelor,ă pentruă dispozitiveleă medicaleă ceă seă acord ă pentruă oă perioad ă determinat ,ă
furnizoriiăprezint ălistaăcuprinzândătipurileădeădispozitiveăşiănum rulăacestoraăpeăfiecareătip. 

    (8)ăDeciziaădeăaprobareăpentruăînchiriereaăfotoliilorărulanteăesteăvalabil ăpentruăperioadaăprev zut ă
înăprescrip iaămedical ă careănuăpoateăfiămaiămareădeă90/91/92ădeăzileăcalendaristice.ăPentruăechipamentele 
pentruă oxigenoterapieă deciziaă deă aprobareă esteă valabil ă pentruă perioadaă prev zut ă înă prescrip iaă medical ,ă
respectivămaximumă90/91/92ădeăzileăcalendaristiceăsauămaximumă12ăluniăconsecutive,ădup ăcaz.ăPentruăaparateleă
deăventila ieănoninvaziv ădeciziaădeăaprobareăesteăvalabil ăpentruăperioadaăprev zut ăînăprescrip iaămedical ă
şiănuăpoateăfiămaiămareădeă90/91/92ădeăzileădeăzileăcalendaristice.ăDeciziaădeăaprobareăpentruăînchiriereaă
fotoliiloră rulante,ă aparateloră pentruă administrareaă continu ă cuă oxigenă şiă ventila ieă noninvaziv ,ă esteă
înso it ădeăoăanex ăcuă3ăsauă12ătaloane,ădup ăcaz,ăcorespunz torăperioadelorălunare,ăpentruăperioadaăprev zut ă
înăprescrip iaămedical ,ăconformămodeluluiăprezentatăînăanexaănr.ă39ăDălaăordin. 

    (9) Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 
30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăemiteriiăacesteiaădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăexcep iaă
situa iiloră prev zuteă laă alin.ă (5)ă şiă (8).ă Înă cazulă dispozitivuluiă efectuată laă comand ,ă furnizorulă deă
dispozitiveă medicaleă înştiin eaz ă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă primireaă deciziiloră deă aprobareă aă
acestorădispozitiveămedicale,ăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiăacestora. 

    ART. 4 
    (1) Pentruăprocurareaădispozitivuluiămedical,ăasiguratul,ăînăcazulădispozitivelorălaăcomand ă(inclusivă

pentruăprotezeleăauditive),ăsau,ăînăcazulădispozitivelorămedicaleăcareănuăsuntălaăcomand ,ăasiguratulăsauăunulă
dintreămembriiăfamilieiă(p rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ),ăoăpersoan ăîmputernicit ălegalăînăacestăsensădeăc treă
asiguratăsauăreprezentantulălegalăalăasiguratuluiăseăadreseaz ,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaădeciziei,ăunuiaă



dintreă furnizoriiă dină listaă furnizoriloră deă dispozitiveă medicaleă evalua i,ă cuă careă casaă deă asigur riă deă
s n tateă aă încheiată contract,ă cuă urm toareleă documente:ă deciziaă emis ă deă casaă deă asigur riă deă s n tateă şiă
prescrip iaă medical .ă Împuternicitulă legală ală asiguratuluiă nuă poateă fiă reprezentantă legal,ă asociat,ă
administrator, angajat sau persoan ă careă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă deă exercitareă aă
profesieiălaăfurnizorulădeădispozitiveămedicaleăoriălaăfurnizorulădeăserviciiămedicaleălaăcareăîşiădesf şoar ă
activitatea medicul prescriptor. 

    (2)ă Pentruă pacien iiă cuă stomeă permanenteă careă înă intervalulă deă 12ă luniă consecutive,ă dup ă expirareaă
termenuluiă deă valabilitateă aă uneiă decizii,ă dorescă s ă seă adresezeă altuiă furnizoră deă dispozitiveă pentruă
protezareă stomiiă decâtă celă laă careă auă depusă prescrip iaă medical ă cuă men iuneaă "stom ă permanent ",ă esteă
necesar ăob inereaăuneiăalteăprescrip iiămedicaleăcuămen iuneaă"stom ăpermanent "ăcareăs ăînso easc ădeciziaă
emis ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate.ăAceast ăprevedereăseăaplic ăînămodăcorespunz torăşiăpacien ilorăcuă
incontinen /reten ieăurinar ăpermanent . 

    (3)ăÎnăcazulădispozitivelorădeăprotezareăstomii,ăincontinen ăurinar ,ăfotoliiărulanteăşiăechipamenteă
pentruă oxigenoterapieă şiă ventila ieă noninvaziv ă deciziaă vaă fiă înso it ă deă talonulă corespunz toră perioadeiă
lunare aferente, urmând caăpentruăfiecareăperioad ălunar ăs ăpredeaăaceluiaşiăfurnizorăşiăcelelalteătaloane. 

    ART. 5 
    Listaă dispozitiveloră medicaleă destinateă recuper riiă deficien eloră organiceă sauă func ionaleă înă

ambulatoriu,ăprev zut ăînăanexaănr.ă38ălaăordin,ăconformăpachetuluiădeăserviciiădeăbaz ,ăcuprindeătermeneleădeă
înlocuireăaleădispozitivelorămedicale.ăTermenulădeăînlocuireăîncepeăs ăcurg ădinămomentulăînăcareăasiguratulăaă
beneficiat de dispozitivul medical. 

    ART. 6 
    (1) Decontarea dispozitivelor medicale care se acord ă peă oă perioad ă nedeterminat ă seă faceă deă c treă

caseleădeăasigur riădeăs n tate,ăfurnizorilor,ălaănivelulăpre uluiădeăreferin ăvalabilăînămomentulăemiteriiă
deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care 
au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale. 

    (2)ă Decontareaă dispozitiveloră medicaleă careă seă acord ă peă oă perioad ă determinat ă seă faceă deă c treă
caseleădeăasigur riădeăs n tate,ăfurnizorilor,ălaănivelulăsumeiădeăînchiriereăvalabil ăînămomentulăemiteriiă
deciziei de aprobare pentru închirierea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care 
au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale. 

    (3)ăÎnăvedereaădecont riiăfurnizorulădeădispozitiveămedicaleădepuneălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ă
facturileăînso iteăde: 

    - copiaăcertificatuluiădeăgaran ie, 
    - declara ieăprivindădispozitiveleăcuăscopuriăspecialeăpentruădispozitiveleăfabricateălaăcomand ,ădup ă

caz, conform prevederilor legale în vigoare, 
    - audiogrameleăefectuateădup ăprotezareaăauditiv ădeăc treăunăfurnizorăautorizatăşiăevaluat. 
    Audiogrameleăcon inănumeleăşiăprenumeleăasiguratului,ăCNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data 

şiăloculăefectu rii,ădovadaăcalibr rii/etalon riiăanualeăaăaudiometrelorăutilizate. 
    - taloaneleăcorespunz toareăperioadelorălunare,ăînăoriginal,ăpentruădispozitiveleădeăprotezareăstomii,ă

incontinen ă urinar ,ă fotoliiă rulanteă şiă echipamenteă pentruă oxigenoterapieă şiă ventila ieă noninvaziv ,ă dup ă
caz, 

    - dovadaăverific riiătehnice,ădup ăcaz,ăînăcazulăînchirieriiăunorădispozitiveămedicaleăcareăauăfostă
utilizate,ărespectivăfotoliiărulanteăşiăechipamenteăpentruăoxigenoterapieăşiăventila ieănoninvaziv . 

    - confirmarea primirii dispozitivului medicală expediată deă c treă furnizoră prină poşt ,ă curierat,ă
transportă propriuă oriă închiriată şiă primireaă laă domiciliu,ă seă faceă subă semn turaă beneficiaruluiă sauă aă unuiă
membru al familiei acestuia - p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ,ă împuternicită legal,ă reprezentantă legal - cu 
specificarea domiciliului la care s-aă f cută livrarea,ă aă actuluiă deă identitateă şiă aă coduluiă numerică
personal/codulăunicădeăasigurareăaleăpersoaneiăcareăsemneaz ădeăprimire,ăsitua iiăînăcareănuăesteănecesar ă
utilizareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate; 

    Înă situa iaă înă careă dispozitivulă medicală seă ridic ă deă laă furnizoră deă c treă beneficiar,ă confirmareaă
primiriiădispozitivuluiămedicalăînăvedereaădecont riiăacestuiaăseăfaceăutilizândăcardulăna ionalădeăasigur riă
socialeădeăs n tateăalăbeneficiaruluiă/ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiă
pentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ionalădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruă
ceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăartă212ăalin.ă(1)ădină
Legea nr. 95/2006 pentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul. 

    Înă situa iaă înă careă ridicareaă dispozitivuluiă medicală deă laă furnizoră seă faceă deă c treă ună membruă ală
familiei beneficiarului - p rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ,ăîmputernicitălegal,ăreprezentantălegală-,ăseăsolicit ă
cardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăsauăcarteaădeăidentitate/buletinulădeăidentitate/paşaportulă
acestuia; 

    (4) Decontarea în cazul protez rilorăpentruămembrulăsuperiorăşi/sauăinferiorăseăfaceădup ădepunereaădeă
c treăasigurat,ăunulădinămembriiăfamilieiă(p rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ),ăoăpersoan ăîmputernicit ălegalădeă
acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare 
esteăvalidat ă(confirmat )ădeămediculădeăspecialitate.ăÎnăcazulăînăcareăasiguratul,ăunulădinămembriiăfamilieiă
(p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ),ă oă persoan ă împuternicit ă legală deă acestaă sauă reprezentantulă legală ală
asiguratului,ă nuă seă prezint ă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă acestă documentă înă termenă deă 15ă zileă
lucr toareădeălaăridicareaădispozitivuluiămedical,ăcasaădeăasigur riădeăs n tateăvaăvalidaă(vaăconfirma)ădină
oficiuăprotezareaărespectiv . 

    (5) În cazul protezeloră pentruă membrulă inferior,ă dup ă oă interven ieă chirurgical ,ă dac ă asiguratulă
beneficiaz ă înainteaă protez riiă definitive,ă deă oă protez ă provizorie,ă decontareaă seă faceă pentruă acelaşiă
furnizor,ă cumulată pentruă ambeleă etapeă deă protezare,ă pân ă laă nivelulă de 125%ă ală pre uluiă deă referin ă ală
protezei.ăPentruăprotezaăprovizorieăvaloareaădecontat ăvaăfiăpân ălaănivelulăpre uluiădeăreferin ăvalabilăînă
momentulăemiteriiădecizieiădeăprocurare,ăiarăvaloareaădecontat ăpentruăprotezaădefinitiv ăreprezint ăvaloareaă



r mas ăpân ălaănivelulădeă125%ăalăpre uluiădeăreferin ăalăprotezeiărespectiveăvalabilăînămomentulăemiteriiă
decizieiădeăprocurareăaă protezeiădefinitive.ăPrinăexcep ie,ăînăsitua iaă înăcareăfurnizorulăcareă aăefectuată
protezareaăprovizorieănuăseămaiăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaădataăemiteriiă
decizieiă deă procurareă aă protezeiă definitiveă acestaă seă poateă adresaă unuiă altă furnizoră autorizată şiă evaluată
aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă decontareaă protezei definitive se face în 
aceleaşiăcondi ii,ărespectivăpân ălaănivelulădeă125%ăalăpre uluiădeăreferin ăalăprotezei. 

    (6)ă Decontarea,ă înă cazulă protezeloră auditive,ă seă faceă dup ă depunereaă deă c treă asigurat,ă unulă dină
membriiăfamilieiă(p rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ),ăoăpersoan ăîmputernicit ălegalădeăacestaăsauăreprezentantulă
legală ală asiguratului,ă aă unuiă documentă deă validareă întocmită deă c treă ună medică deă specialitateă
otorinolaringologie, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele 
testelorăaudiometrieiăprotetice,ărealizateăprinădiferiteămetodeă(audiometrieătonal ăşiăvocal ăînăcâmpăliberă
etc.),ăefectuateăînainteăşiădup ăprotezare.ăÎnăcazulăînăcareăasiguratul,ăunulădinămembriiăfamilieiă(p rinte,ă
so /so ie,ăfiu/fiic ),ăoăpersoan ăîmputernicit ălegalădeăacestaăsauăreprezentantulălegalăalăasiguratului,ănuă
seăprezint ălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăacestădocumentăînătermenădeă15ăzileălucr toareădeălaăridicareaă
dispozitivuluiă medical,ă casaă deă asigur riă deă s n tateă va valida (va confirma) din oficiu protezarea 
respectiv . 

    (7)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăauăobliga iaăs ă in ăeviden eădistincteăpentruăsumeleădecontateă
reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale acordate beneficiarilor formularelor/documentelor europene 
emiseăînăbazaăRegulamentuluiăCEănr.ă883/2004,ărespectivăpacien ilorădină stateleăcuăcareăRomâniaă aăîncheiată
acorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleăinterna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii. 

    ART. 7 
    (1)ă Peă toat ă perioada deă închiriereă aă dispozitivuluiă medical,ă furnizorul,ă careă r mâneă proprietarulă

dispozitivuluiă medical,ă vaă monitorizaă utilizareaă acestuia,ă avândă obliga iaă caă înă cazulă recuper riiă
dispozitivuluiădup ăîncetareaăperioadeiădeăînchiriereălaătermen/înainteă deătermenăs ăanun eăînătermenădeă5ă
zileălucr toareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăaăîncheiatăcontract. 

    (2)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă par ială sumaă deă închiriereă aă dispozitivuluiă medicală
corespunz toareăperioadeiălunare,ăpropor ionalăcuănum rulădeăzileăcalendaristiceădeăutilizareăaădispozitivuluiă
medical, raportat la 30 de zile calendaristice. 

    ART. 8 
    (1)ăCertificatulădeăgaran ieăpredatădeăc treăfurnizorăasiguratuluiăpentruădispozitiveleăcareăseăacord ă

peăperioad ănedeterminat ,ătrebuieăs ăprecizeze:ăelementeleădeăidentificareăaădispozitivuluiămedicală(numeleă
produc torului,ă numeleă reprezentantuluiă autorizată ală produc toruluiă sauă numeleă distribuitorului,ă dup ă caz;ă
tipul;ănum rulălotuluiăprecedatădeăcuvântulă"lot"ăsauănr.ădeăserie,ădup ăcaz);ădataăfabrica ieiăşi,ădup ăcaz,ă
dataăexpir rii;ătermenulădeăgaran ie. 

    (2)ă Înă cadrulă termenuluiă deă garan ieă asigura iiă potă sesizaă furnizorulă înă leg tur ă cuă eventualeleă
deficien eăaleădispozitivuluiămedicalăcareăconducălaălipsaădeăconformitateăa acestuia,ădac ăaceastaănuăs-a 
produs din vina utilizatorului. În acest caz repararea sau înlocuirea dispozitivului medical cu altul 
corespunz torăvaăfiăasigurat ăşiăsuportat ădeăc treăfurnizor. 

 
 
    ANEXA 39 A 
 
                                   - model - 
 
    CasaădeăAsigur riădeăS n tateă............................... 
    Decizia nr. ........... din data ............................ 
    Preşedinteleă- DirectorăGeneralăalăCaseiădeăAsigur riădeăS n tateă............... 
 
    Având în vedere: 
    - prevederile Legii nr. 95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă

ulterioare; 
    - prevederile H.G. nr. 400/2014 pentruăaprobareaăpachetelorădeăserviciiămedicaleăşi a Contractului-

cadruăcareăreglementeaz ăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeă
s n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăprecumăşiăprevederileăOrdinuluiă
ministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă................/2015ă
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea 
pacheteloră deă serviciiă medicaleă şi a Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă
medicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă - 2015,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare. 

    V zândăcerereaănr.ă................ăînregistrat ălaăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă....................ă
înădataădeă................ădepus ădeăbeneficiar,ănumeăşiăprenumeă..................ăsauădeăunulădinămembriiă
deă familieă (p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ),ă oă persoan ă împuternicit ă legală înă acestă sensă de acesta sau 
reprezentantulă legală ală asiguratuluiă (Nume,ă prenume,ă CNP/codă unică deă asigurare,ă Adres ă complet ,ă telefon)ă
..................... beneficiar domiciliat în ............................. CNP/cod unic de asigurare 
...................,ăprescrip iaămedical ăpentruăacordareaădeădispozitiveămedicaleădestinateărecuper riiăunoră
deficien eă organiceă sauă func ionaleă eliberat ă deă mediculă deă specialitateă dr.ă .........................,ă dină
unitateaăsanitar ă...................................,ădeclara iaăpeăproprieăr spundereădinăcareăs ărezulteăc ă
deficien aăorganic ăsauăfunc ional ănuăaăap rutăînăurmaăuneiăboliăprofesionale,ăaăunuiăaccidentădeămunc ăsauă
sportiv; 

    Înă temeiulă prevederiloră Ordinuluiă pentruă numireaă preşedinteluiă - director general al Casei de 
Asigur riădeăS n tateănr.ă................... 



 
                                     DECIDE 
 
    ART. 1 
    Seă aprob ă procurarea/închiriereaă urm toruluiă dispozitivă medicală destinată recuper riiă unoră deficien eă

organiceăsauăfunc ionale 
    ........................................................................... 
    ........................................................................... 
    peă oă perioad ă deă ..............ă termenă deă înlocuireă deă ..............ă pentruă numitulă

.............................................. . 
    ART. 2 
    Pre ulădeăreferin /sumaădeăînchiriereăsuportat/ ădeăc treăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă..........ă

este: .................. 
    ART. 3 
    Prezenta decizie are o valabilitate de ........... zile calendaristice de la data de 

................... 
    ART. 4 
    Prezenta decizie s-aă întocmită înă dou ă exemplare,ă dintreă careă ună exemplară pentruă asigurată iară ună

exemplarăr mâneălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
 
 
                         Preşedinteă- Director General, 
                         .............................. 
 
    DECIZIE VERSO 
 
    LISTAă FURNIZORILORă DEă DISPOZITIVEă MEDICALEă EVALUA Iă AFLA Iă ÎNă RELA IEă CONTRACTUAL ă CUă CASAă DEă

ASIGUR RIă DEă S N TATEă ................................ă CAREă FURNIZEAZ /ÎNCHIRIAZ ă DISPOZITIVULă MEDICAL 
....................... TIP ................... 

*T* 
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ 
 │Furnizorădeădispozitiveăă│Adres ăcomplet ăsediuăăăă│Adres ăcomplet ăpunctăde│ 
 │medicaleăăăăăăăăăăăăăăăăă│social/ălucrativăăăăăăăăă│lucruăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(adres ,ătelefon,ăfax,ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pagin ăweb)ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ 
 │ă1ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ 
 │ă2ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă        │ 
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ 
 │ă...ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ 
*ST* 
 
 
    ANEXA 39 B 
 
                                   - model - 
 
                                    ANEXA 1 
            LA DECIZIA DE PROCURARE DISPOZITIVE DE PROTEZARE STOMII 
            ŞIăINCONTINEN ăURINAR ăNR.ă.........../................ 
 
    - Prezentaăanex ăseăpred ăîmpreun ăcuădecizia; 
    - CASăvaăştampilaărubricaăaferent ăfiec reiăperioadeălunareăpentruăcareăesteăvalabil ădecizia; 
    - Se începe completarea taloanelor de jos în sus; 
    - Asiguratulăpred ăfurnizoruluiădeciziaăîmpreun ăcuătalonul corespunz torăperioadeiălunareăaferente,ă

urmândăcaăpentruăfiecareăperioad ălunar ăs ăpredeaăaceluiaşiăfurnizorăşiăcelelalteătaloane. 
    - Înăcazulăexpedieriiăprinăpoşt ăaătalonului,ăcoloanaăC6ănuăseăcompleteaz ,ăluându-se în considerare 

documentele ce confirm ăexpediereaăprinăpoşt ăşiăprimireaălaădomiciliu; 
*T* 
 ┌─────┬─────┬───────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────────┐ 
 │Nr.ăă│Peri-│Numeăşiăprenume│Actăăăăăăă│Decizieă│Dataăşiăsemn turaădeăăăăăăă│ 
 │talon│oadaă│CNP/codăunicăde│identitate│nr./data│primireăaădispozitivuluiăăă│ 
 │ăăăăă│zi/ăă│asigurareăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│medicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│luna/│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│anăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăă                   │ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăC1ă│ăC2ăă│ăăăăăăC3ăăăăăăă│ăăăăC4ăăăă│ăăăC5ăăă│ăăăăăăăăăăăăăC6ăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă3ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă2ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă    │ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă1ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă                      │ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └─────┴─────┴───────────────┴──────────┴────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 
 
 
    ANEXA 39 C 
 
                                   - model - 
 
                                    ANEXA 1 
 
       LAăDECIZIAăDEăÎNCHIRIEREăAăFOTOLIILORăRULANTEăŞIăAăECHIPAMENTELOR 
                PENTRUăOXIGENOTERAPIEăŞIăVENTILA IEăNONINVAZIV  
                          NR. ....../................ 
 
    - Prezentaăanex ăseăpred ăîmpreun ăcuădecizia; 
    - CASăvaăştampilaărubricaăaferent ăfiec reiăperioadeălunareăpentruăcareăesteăvalabil ădecizia; 
    - Se începe completarea taloanelor de jos în sus; 
    - Asiguratulăpred ăfurnizoruluiădeciziaăîmpreun ăcuătalonulăcorespunz tor perioadei lunare aferente, 

urmândăcaăpentruăfiecareăperioad ălunar ăs ăpredeaăaceluiaşiăfurnizorăşiăcelelalteătaloane. 
 
    PENTRU FOTOLII RULANTE 
*T* 
 ┌─────┬─────┬───────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────────┐ 
 │Nr.ăă│Peri-│Numeăşiăprenume│Actăăăăăăă│Decizieă│Dataăşiăsemn turaădeăăăăăăă│ 
 │talon│oadaă│CNP/codăunicăde│identitate│nr./data│primireăaădispozitivuluiăăă│ 
 │ăăăăă│zi/ăă│asigurareăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│medicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│luna/│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăă      │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│anăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăC1ă│ăC2ăă│ăăăăăăC3ăăăăăăă│ăăăăC4ăăăă│ăăăC5ăăă│ăăăăăăăăăăăă C6ăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă3ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │     │ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă2ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă1ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └─────┴─────┴───────────────┴──────────┴────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    PENTRU ECHIPAMENTE PENTRU OXIGENOTERAPIE 
 
    A. ACORDATE PENTRU 12 LUNI CONSECUTIVE 
*T* 
 ┌─────┬─────┬───────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────────┐ 
 │Nr.ăă│Peri-│Numeăşiăprenume│Actăăăăăăă│Decizieă│Dataăşiăsemn turaădeăăăăăăă│ 
 │talon│oadaă│CNP/codăunicăde│identitate│nr./data│primireăaădispozitivuluiăăă│ 
 │ăăăăă│zi/ăă│asigurareăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│medicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│luna/│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│anăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăC1ă│ăC2ăă│ăăăăăăC3ăăăăăăă│ăăăăC4ăăăă│ăăăC5ăăă│ăăăăăăăăăăăăăC6ăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăă12ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă    │ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăă11ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă                      │ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăă10ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă9ă│ăăăăă│               │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă8ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăă                         │ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă7ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      │ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă6ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăă  ├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă5ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│          │ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă4ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă3ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│     │ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă2ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă1ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăă   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └─────┴─────┴───────────────┴──────────┴────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    B. ACORDATE PENTRU 90/91/92 DE ZILE 
*T* 
 ┌─────┬─────┬───────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────────┐ 
 │Nr.ăă│Peri-│Numeăşiăprenume│Actăăăăăăă│Decizieă│Dataăşiăsemn turaădeăăăăăăă│ 
 │talon│oadaă│CNP/codăunicăde│identitate│nr./data│primireăaădispozitivuluiăăă│ 
 │ăăăăă│zi/ăă│asigurareăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│medicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│luna/│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│anăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă                        │ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăC1ă│ăC2ăă│ăăăăăăC3ăăăăăăă│ăăăăC4ăăăă│ăăăC5ăăă│ăăăăăăăăăăăăăC6ăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă3ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă2ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ă         │ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă1ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│                           │ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └─────┴─────┴───────────────┴──────────┴────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 



 
    PENTRUăECHIPAMENTEăDEăVENTILA IEăNONINVAZIV  
*T* 
 ┌─────┬─────┬───────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────────┐ 
 │Nr.ăă│Peri-│Numeăşiăprenume│Actăăăăăăă│Decizieă│Dataăşiăsemn turaădeăăăăăăă│ 
 │talon│oadaă│CNP/codăunicăde│identitate│nr./data│primireăaădispozitivuluiăăă│ 
 │ăăăăă│zi/ăă│asigurareăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│medicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│luna/│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│anăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăC1ă│ăC2ăă│ăăăăăăC3ăăăăăăă│ăăăăC4ăăăă│ăăăC5ăăă│ăăăăăăăăăăăăăC6ăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă3ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă2ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├─────┼─────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────┤ 
 │ăăă1ă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă├───────────────┤ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăă    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └─────┴─────┴───────────────┴──────────┴────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 
 
 
    ANEXA 39 D 
 
                                   - model - 
 
              PRESCRIP IEăMEDICAL ă- RECOMANDARE PRIVIND ACORDAREA 
         DISPOZITIVELORăMEDICALEăDESTINATEăRECUPER RIIăUNORăDEFICIEN E 
                            ORGANICEăSAUăFUNC IONALE 
 
                           Nr. ......./...........*) 
────────── 
    *)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulădinăregistrulădeăconsulta ii/foaieădeăobserva ie 
────────── 
 
*T* 
    Unitateaămedical ă...........................ă[]ăMF 
    Adresa ..................................     [] Ambulatoriu 
                                                  [] Spital 
*ST* 
 
    Stat membru: ROMÂNIA 
    CUI ..................... 
 
    Nr.ă contractă ....../(pentruă mediculă careă întocmeşteă prescrip iaă medical ă - recomandarea)........ 

încheiatăcuăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă.......................... 
 
    Nr.ă contractă ............................ă încheiată cuă Casaă deă Asigur riă deă S n tateă

............................ă seă completeaz ă cuă dateleă mediculuiă deă specialitate,ă careă aă transmisă scrisoareaă
medical /biletulădeăieşireădinăspitală(numaiăpentruăsitua iileăînăcareămediculădeăfamilieăpeălistaăc ruiaăseă
afl ăînscrisăasiguratul,ăîntocmeşteăprescrip ieămedical ă- recomandare) 

 
    Nume,ă prenumeă medică ..............................................ă Codă paraf ă medică

.................................... 
    Specialitatea medicului prescriptor...................... 
    Date contact medic prescriptor: 
    - telefon/faxămedicăprescriptoră......................ă(seăvaăcompletaăinclusivăprefixulădeă ar ) 
    - e-mail medic prescriptor .............................. 
 
    1.ă Numeleă şiă prenumeleă asiguratuluiă .........../(seă vaă completaă înă întregimeă numeleă şiă prenumeleă

asiguratului).................... 
    2.ă Dataă Naşteriiă

........................................................................................ 
    3. Domiciliul .................................................................... 
    4. Codul numeric personal/cod unic de asigurare al asiguratului ............... 



    5.ă Diagnosticulă medicală şiă diagnostică boliă asociate:ă
........................................................... 

    6.ăDeficien aăorganic ăsauăfunc ional  
*T* 
    - nu esteăcaăurmareăaăuneiăboliăprofesionaleăăăăăă[]ă(seăbifeaz ăc su a) 
    - nuăesteăcaăurmareăaăunuiăaccidentădeămunc ăăăăăă[]ă(seăbifeaz ăc su a) 
      ori sportiv. 
*ST* 
    7.ăPentruăstomiiăşiăincontinen ăurinar ăseăbifeaz ăunaădinăc su ele: 
    [] permanent  
    []ătemporar  
    8.ăPentruăechipamenteleăpentruăoxigenoterapieăseăbifeaz ăunaădintreăc su ele: 
    - cu certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat   [] 
    - f r ăcertificatădeăîncadrareăînăgradădeăhandicapăgravăsauăaccentuată[] 
    9.ăDenumireaăşiătipulădispozitivuluiămedicalărecomandat: 
    (din anexa 38 la ordin**) 
────────── 
    **)ăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă

............/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru 
aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă
asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare 

────────── 
 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Ştampilaăfurnizoruluiădeăserviciiămedicale 
 
    Dataăemiteriiăprescrip ieiă........................... 
 
       Semn turaă(olograf ăsauăelectronic ,ădup ăcaz)ăşiăparafaămedicului 
                        ................................ 
 
 
    Recomandareaă seă elibereaz ă numaiă dac ă deficien aă organic ă sauă func ional ă nuă esteă caă urmareă aă uneiă

boliăprofesionaleăsauăaăunuiăaccidentădeămunc ăoriăsportiv. 
 
 
    ANEXA 40 
 
                                   - model - 
 
                                    CONTRACT 
                      de furnizare de dispozitive medicale 
               destinateărecuper riiăunorădeficien eăorganiceăsau 
                           func ionaleăînăambulatoriu 
 
    I.ăP r ileăcontractante 
    Casaă deă asigur riă deă s n tateă ..............................,ă cuă sediulă înă municipiul/oraşulă

..........................,ă str.ă .................ă nr.ă ...,ă jude ul/sectorulă .................,ă telefon/faxă

.................,ăreprezentat ăprinăpreşedinteă- director general ............................... 
    şi 
    Furnizorul de dispozitive medicale ..................., prin reprezentantul legal ................. 

sauăîmputernicitulălegalăalăacestuiaă.................,ădup ăcaz, 
    - având sediul social în localitatea ...................................., jude ul/sectorulă

.................. str. .......................... nr. ....., telefon ............., fax .............., 
    - seăvaămen ionaăşiăpunctul/puncteleădeălucruădinăjude ăcuăinforma iileăsolicitateăanterior,ădup ăcaz. 
 
    II. Obiectul contractului 
    ART. 1 
    Obiectulăprezentuluiăcontractăîlăconstituieăfurnizareaădeădispozitiveămedicaleădestinateărecuper riiă

unoră deficien eă organiceă sauă func ionaleă înă ambulatoriu,ă conformă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014 pentru 
aprobareaă pacheteloră deă serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă
asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă aniiă 2014ă - 2015, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateănr.ă................/2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă
2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
    III. Dispozitive medicale furnizate 
    ART. 2 



    Dispozitiveleămedicaleăfurnizateăînăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tateăsuntăprev zuteăînăanexaă
nr.ă 38ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
................/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăconstauăîn: 

    a) ......................................................................; 
    b) ......................................................................; 
    c) ..................................................................... . 
    Lista de dispozitive medicale se va detalia pe categorii,ădenumiriăşiătipuri. 
 
    IV. Durata contractului 
    ART. 3 
    Prezentulăcontractăesteăvalabilădeălaădataăîncheieriiăpân ălaă31ădecembrieă2015. 
    ART. 4 
    Durataăprezentuluiăcontractăseăpoateăprelungiăprinăacordulăp r ilorăpeătoat ădurataăde aplicabilitate 

a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    V.ăObliga iileăp r ilor 
    A.ăObliga iileăcaseiădeăasigur riădeăs n tate 
 
    ART. 5 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ăîncheieăcontracteăcuăfurnizoriiădeădispozitiveămedicaleăautoriza iăşiăevalua i,ăastfelăîncâtăs ă

se asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentului contract-cadru,ăşiăs ăseăfac ăpublic ăînătermenădeă
maximumă 10ă zileă lucr toareă deă la data încheierii contractelor, inclusiv pe site-ulă caseiă deă asigur riă deă
s n tate,ălistaăînăordineăalfabetic ăaăacestora,ăcuăindicareaădatelorădeăcontactăpentruăsediulăsocialălucrativă
şiă punctulă deă lucru,ă pentruă informareaă asiguratului;ă s ă actualizezeă toateă modific rileă f cuteă laă contracteă
prinăacteăadi ionale,ăpeăperioadaăderul riiăcontractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiădeă
asigur riădeăs n tateăaălisteiăacestoraăşiăaădatelorădeăcontact,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaă
dataăîncheieriiăactelorăadi ionale; 

    b)ăs ăinformezeăînăprealabilăîntr-unănum rădeăzileăsimilarăceluiăprev zutălaăart. 10 alin. (1) din 
H.G. nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă furnizoriiă deă dispozitive medicale asupra 
condi iilorădeăcontractare,ăprecumăşiăînăcazulămodific rilorăap ruteăulteriorăcaăurmareăaămodific riiăacteloră
normative,ăprinăintermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprecumăşiăprinăe-mail la adresele 
comunicate oficial deă c treă furnizori,ă cuă excep iaă situa iiloră impuseă deă acteleă normative;ă s ă informezeă
furnizoriiă deă dispozitiveă medicaleă cuă privireă laă documenteleă comunitareă înă vigoare,ă precumă şiă despreă
acordurile,ăîn elegerile,ăconven iileăsauăprotocoaleleăinterna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăprină
intermediulăpaginiiăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 

    c)ă s ă emit ă deciziiă privindă aprobareaă procur rii/închirieriiă dispozitivuluiă medical,ă conformă
prevederilorălegaleăşiăînălimitaăbugetuluiăaprobat;ămodelulădecizieiăpentruăaprobareaăprocur rii/închirieriiă
deădispozitiveămedicaleăesteăprev zutăînăanexaănr.ă39ăAălaăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă................/2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologice de 
aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    d)ăs ăprecizezeăînădeciziaădeăprocurare/închiriereăaădispozitivuluiămedicalăpre ulădeăreferin /sumaă
de închiriere suportat/suportat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateădinăFondăpentruădispozitivulămedicalăşiăs ă
specificeă peă versoulă deciziei,ă înă ordineă alfabetic ,ă listaă furnizoriloră deă dispozitiveă medicaleă careă
furnizeaz ădispozitivulămedicalăaprobatăînădecizie,ăcuăcareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăseăafl ăînărela iiă
contractuale,ă cuă indicareaă dateloră deă contactă pentruă sediulă socială lucrativă şiă punctulă deă lucru,ă pentruă
informarea asiguratului; 

    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 obligatoriiă careă leă înso esc.ă
Validareaă documenteloră justificativeă seă efectueaz  înă termenă deă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă primiriiă
documentelor; 

    g)ă s ă verificeă dac ă emitentulă prescrip ieiă medicaleă seă afl ă înă rela iiă contractualeă cuă oă cas ă deă
asigur riă deă s n tate.ă Prină emitentă seă în elegeă furnizorulă deă serviciiă medicale,ă şiă nuă cel de dispozitive 
medicale; 

    h)ă s ă deduc ă spreă solu ionareă organeloră abilitateă situa iileă înă careă seă constat ă neconformitateaă
documentelorădepuseădeăc treăfurnizori,ăpentruăaăc rorăcorectitudineăfurnizoriiădepunădeclara iiăpeăpropriaă
r spundere; 

    i) s ă înmânezeă laă dataă finaliz riiă controlului,ă procesele-verbale de constatare furnizorilor de 
dispozitiveămedicaleăsau,ădup ăcaz,ăs ăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmiteăînătermenădeămaximumăoă
ziă lucr toareă deă laă dataă finaliz riiă controlului;ă în cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă
Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă dispuseă seă
transmiteăfurnizoruluiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînătermenădeămaximumă10ăzileăcalendaristice de 
laădataăprimiriiăraportuluiădeăcontrolădeălaăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ălaăcasaădeăasigur riădeă
s n tate; 

    j)ăs ăpubliceăpeăpaginaăwebăproprieăfondulăanualăalocatălaănivelulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuă
destina iaădispozitiveămedicaleăînăambulatoriu,ăprecumăşiăoriceămodificareăaăacestuiaăpeăparcursulăanului. 

    k)ăs ăactualizezeătoateămodific rileăf cuteălaăcontracteăprinăacteăadi ionale,ăpeăperioadaăderul riiă
contractelor,ăprinăafişareăpeăpaginaăwebăşiălaăsediulăcaseiăde asigur riădeăs n tateăaălisteiăacestoraăşiăaă
datelorădeăcontact,ăînătermenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăîncheieriiăactelorăadi ionale. 



 
    B.ăObliga iileăfurnizoruluiădeădispozitiveămedicale 
    ART. 6 
    Furnizorul de dispozitive medicale areăurm toareleăobliga ii: 
    a)ăs ărespecteăprevederileălegaleăprivindăcondi iileădeăintroducereăpeăpia ,ădeăcomercializareăşiădeă

punereăînăfunc iuneăaădispozitivelorămedicale; 
    b)ă s ă livrezeă dispozitivulă medicală înă conformitateă cuă recomandareaă mediculuiă şiă s ă asigureă serviceă

pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul dispozitivelor medicale 
careănecesit ăservice; 

    c)ăs ălivrezeădispozitiveleămedicaleăşiăs ădesf şoareăactivit iădeăprotezareănumaiălaăsediulăsocial 
lucrativăsauălaăpunctul/puncteleădeălucruăpentruăcareăde inădovadaădeăevaluare; 

    d)ăs ăverificeălaălivrare,ădup ăcaz,ăadaptabilitateaăşiăbunaăfunc ionareăaădispozitivuluiămedical; 
    e)ăs ălivrezeădispozitivulămedicalăcomandatălaătermenulăspecificatăînănotaădeăcomand ,ăastfelăîncâtă

dateleăavuteăînăvedereădeăc treămediculăspecialistălaăemitereaărecomand riiămedicaleăs ănuăsufereămodific ri,ă
înă condi iileă înă careă asiguratulă respect ă programareaă pentruă prob ă şiă predareaă dispozitivuluiă medicală laă
comand ; 

    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
dispozitivelorămedicaleăcareătrebuieăs ăfieăaceleaşiăcuăceleăprev zuteălaăart. 152 alin. (1) lit. g) din H.G. 
nr. 400/2014,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înso iteă deă certificateleă deă înregistrareă aă
dispozitiveloră medicaleă emiseă deă Ministerulă S n t iiă şi/sauă deă declara iileă deă conformitateă CEă emiseă deă
produc tori,ădup ăcaz; 

    g)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura iăprecumăşiă
intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă înă procesulă deă transmitereă aă tuturor datelor cu 
caracter personal; 

    h)ăs ăîntocmeasc ăşiăs ădepun ălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaădataăprev zut ăînăcontractulă
deă furnizareă deă dispozitiveă medicale,ă facturileă înso iteă deă documenteleă necesareă înă vedereaă decont riiă
dispozitivelorămedicaleăînăambulatoriu,ăconformăşiăînăcondi iileăstabiliteăînăanexaănr.ă39ăOrdinulăministruluiă
s n t iiă şiă preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr........../2015ă pentruă aprobareaă
Normelor Metodologice de aplicare în anul 2015 a HG nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ă
Cheltuielileăcuătransportulădispozitivuluiămedicalălaădomiciliulăasiguratuluiănuăseădeconteaz ădeăcaseleădeă
asigur riă deă s n tate;ă împuternicitulă legală ală asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, 
administrator,ă angajată sauă persoan ă careă îşiă desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă deă exercitareă aă
profesieiălaăfurnizorulădeădispozitiveămedicaleăoriălaăfurnizorulădeăserviciiămedicaleălaăcareăîşiădesf şoar  
activitatea medicul prescriptor; 

    i)ă s ă respecteă dreptulă asiguratuluiă deă aă alegeă furnizorulă deă dispozitiveă medicaleă înă modă
nediscriminatoriu; 

    j)ă s ă anun eă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă cazulă dispozitiveloră medicaleă laă comand ,ă despreă
primirea deciziilorădeăaprobare,ăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiăacestora; 

    k)ăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate.ăÎnăsitua iaăînăcareăseăutilizeaz ă
unăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibil cuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ă
dinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăînăprocesulădeă
transmitereă aă datelor.ă Începândă cuă dataă implement riiă sistemuluiă deă raportareă înă timpă real,ă acesta va fi 
utilizatădeăfurnizoriiădeădispozitiveămedicaleăevalua iăpentruăîndeplinireaăacesteiăobliga ii; 

    l)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreămodificareaăoric reiaădintreăcondi iileăcareăauăstată
la baza încheierii contractului de furnizareădeădispozitiveămedicale,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ăacesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăcontractelor; 

    m)ă s ă respecteă toateă prevederileă legaleă înă vigoareă privindă certificareaă dispozitivelor medicale, 
prezentândăînăacestăsensăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăîncheieăcontractădocumenteleăjustificative; 

    n)ăs ăreînnoiasc ,ăpeătoat ăperioadaădeăderulareăaăcontractului,ădovadaădeăevaluareăaăfurnizoruluiăşiă
dovadaăasigur riiădeă r spundereăcivil ăpentruăfurnizoră - atâtăpentruăsediulăsocialălucrativ,ăcâtăşiăpentruă
puncteleă deă lucru,ă precumă şiă dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă
medico-sanitarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizorăîntr-oăform ăprev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs ă
fieăînregistratăînăcontractăşiăs ăfunc ionezeăsubăinciden aăacestuia; 

    o)ăs ăasigureăacordareaădispozitivelorămedicale,ăînăbazaăprescrip ieiămedicaleăeliberateădeămediciiădeă
specialitateă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă beneficiariloră
formularelor/documentelorăeuropeneăemiseăînăbazaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă883/2004,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
persoanelorăasigurateăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia;ăs ăasigure,ădup ăcaz,ă
acordareaădispozitivelorămedicale,ăînăbazaăprescrip ieiămedicaleăeliberateădeămediciiădeăspecialitateăafla 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
încheiat acorduri,ăîn elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleăinterna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t ii,ăînă
condi iileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinterna ionale. 

    p)ăs ăîntocmeasc ăeviden eădistincteăpentruădispozitiveleămedicaleăacordateăşiădecontateădinăbugetul 
Fonduluiă pentruă pacien iiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spa iuluiă Economică European/Confedera iaă
Elve ian ,ă beneficiariă aiă formularelor/documenteloră europeneă emiseă înă bazaă Regulamentuluiă CEă nr.ă 883ă ală
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 
social ,ăşiăs ăraportezeălunar/trimestrialăînăvedereaădecont rii,ăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă
afl ă înă rela iiă contractualeă facturile,ă înso iteă deă copiiă aleă documenteloră care au deschis dreptul la 
dispozitiveă medicaleă şiă dup ă cază deă documenteleă justificative/documenteleă înso itoare,ă laă pre urileă deă
referin /sumeleădeăînchiriereăstabiliteăpentruăcet eniiăromâniăasigura i; 



    q)ăs ăîntocmeasc ăeviden eădistincteăpentruădispozitiveleămedicaleăacordateăşiădecontateădinăbugetulă
Fonduluiă 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 servicii 
medicaleăacordateăpeăteritoriulăRomâniei,ăşiăs ăraportezeălunar/trimestrialăînăvedereaădecont rii,ăcaselorădeă
asigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela ieăcontractual ăfacturile,ăînso iteădeăcopiiăaleădocumenteloră
care au deschis dreptul la dispozitiveă medicaleă şiă dup ă cază deă documenteleă justificative/documenteleă
înso itoare,ălaăpre urileădeăreferin /sumeleădeăînchiriereăstabiliteăpentruăcet eniiăromâniăasigura i; 

    r)ăs ăsoliciteăîncepândăcuădataăimplement riiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăacestă
document/ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăceiăcareărefuz ăcardulă
na ionalădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardă
na ională duplicată sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 pentru 
persoaneleăc roraănuăle-aăfostăemisăcardulăşiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăeliber riiădispozitivelorămedicale,ă
cuă excep iaă situa iiloră prev zuteă înă anexaă nr.ă 39ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr........../2015ă pentruă aprobareaă Normeloră Metodologiceă deă aplicareă înă
anul 2015 a HG nr. 400/2014, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ădispozitiveleămedicaleădinăpachetulă
deă baz ,ă acordateă înă alteă condi iiă decâtă celeă men ionateă anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă
caseleădeăasigur riădeăs n tate; 

    s)ăs ăanun eăînătermenădeă5ăzileălucr toareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăaăîncheiatăcontract,ă
recuperareaădeălaăasiguratăaădispozitivuluiămedicalădup ăperioadaădeăînchiriereălaătermen/înainteădeătermen. 

    ş)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăplatformaă
informatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ăînăsitua iiăjustificateăînăcareă nuăseăpoateărealizaăcomunica iaăcuă
sistemulăinformatic,ăseăutilizeaz ăsistemulăoff-line; asumarea dispozitivelor medicale eliberate se face prin 
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispozi iiloră Legii nr. 455/2001 privindă semn turaă electronic ,ă
republicat .ăDispozitiveleămedicaleăeliberateăoff-line,ăseătransmităînăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeă
s n tateăînămaximumă72ădeăoreădeălaămomentulăeliber rii,ăpentruădispozitiveleăeliberateăînălunaăpentruăcareăseă
faceăraportarea.ăDispozitiveleămedicaleădinăpachetulădeăbaz ăeliberateăînăalteăcondi iiădecâtăceleămen ionateă
anteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;ăprevederileăsuntăvalabileăşiă
înă situa iileă înă careă seă utilizeaz ă adeverin aă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă emiteriiă
pentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ionalădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentru 
ceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) 
din Legea nr. 95/2006,ăpentruăpersoaneleăc roraănuăle-aăfostăemisăcardulăînăvedereaăeliber riiădispozitiveloră
medicale. 

 
    VI.ăModalit iădeăplat  
    ART. 7 
    (1)ăDocumenteleăînăbazaăc roraăseăfaceădecontareaăseădepunălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpân ălaă

dataădeă.............................ăaăfiec reiăluniăurm toareăceleiăpentruăcareăseăfaceădecontarea. 
    (2)ă Toateă documenteleă necesareă decont riiă seă certific ă pentruă realitateaă şiă exactitateaă dateloră

raportateăprinăsemn turaăreprezentan ilorălegaliăaiăfurnizorilor. 
    ART. 8 
    (1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă integrală pre ulă deă vânzareă cuă am nuntulă ală

dispozitivuluiă medical,ă dac ă acestaă esteă maiă mică decâtă pre ulă deă referin .ă Dac ă pre ulă deă vânzareă cuă
am nuntulăalădispozitivuluiămedicalăesteămaiămareădecâtăpre ulădeăreferin ,ădiferen aăseăsuport ădeăasigurată
prinăcontribu ieăpersonal ăşi seăachit ădirectăfurnizorului,ăcareăelibereaz ăchitan ăsauăbonăfiscalăsau,ălaă
cerereaăasiguratului,ăşiăfactur . 

    (2)ă Pentruă persoaneleă prev zuteă înă legiă speciale,ă careă beneficiaz ă deă gratuitateă dină Fondă înă
condi iileă prevederiloră legaleă înă vigoare,ă în situa iaă înă careă pentruă ună dispozitivă medicală pre urileă deă
vânzareă cuă am nuntulă aleă tuturoră furnizoriloră deă dispozitiveă medicaleă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă
aceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăsuntămaiămariădecâtăpre ulădeăreferin ăalăacestuiădispozitiv medical, 
casaă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă contravaloareaă dispozitivuluiă medicală laă pre ulă celă maiă mică deă
vânzareăcuăam nuntul.ăÎnăsitua iaăînăcareăpentruăunădispozitivămedical,ăpre urileădeăvânzareăcuăam nuntulăaleă
tuturor furnizorilor de dispozitiveămedicaleăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeă
s n tateă suntă maiă miciă sauă maiă mariă decâtă pre ulă deă referin ,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă
integralăpre ulădeăvânzareăcuăam nuntulăalădispozitivuluiămedical,ădac ăacestaăesteămaiămicădecâtăpre ulădeă
referin ărespectivăpre ulădeăreferin ,ădac ăpre ulădeăvânzareăcuăam nuntulăalădispozitivuluiămedicalăesteă
maiămareădecâtăpre ulădeăreferin . 

    (3)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateădeconteaz ăintegralăsumaădeăînchiriere a dispozitivului medical, 
dac ă aceastaă esteă maiă mic ă decâtă sumaă deă închiriereă stabilit ă conformă metodologieiă aprobateă prină ordină ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate.ăDac ăsumaădeăînchiriereăaădispozitivuluiămedicalăesteă
mai mareădecâtăsumaădeăînchiriereăstabilit ăconformămetodologieiăaprobateăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ădiferen aăseăsuport ădeăasiguratăprinăcontribu ieăpersonal ăşiăseăachit ă
directăfurnizorului,ăcareăelibereaz ăchitan  sauăbonăfiscalăsau,ălaăcerereaăasiguratului,ăşiăfactur . 

    (4)ă Pentruă persoaneleă prev zuteă înă legiă speciale,ă careă beneficiaz ă deă gratuitateă dină Fondă înă
condi iileă prevederiloră legaleă înă vigoare,ă înă situa iaă înă careă pentruă ună dispozitivă medicală sumeleă de 
închiriereăaleătuturorăfurnizorilorădeădispozitiveămedicaleăafla iăînărela ieăcontractual ăcuăaceeaşiăcas ădeă
asigur riădeăs n tateăsuntămaiămariădecâtăsumaădeăînchiriereăaăacestuiădispozitivămedical,ăstabilit ăconformă
metodologieiăaprobat ăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăcasaădeăasigur riă
deă s n tateă deconteaz ă sumaă deă închiriereă ceaă maiă mic .ă Înă situa iaă înă careă pentruă ună dispozitivă medicală
sumeleă deă închiriereă aleă tuturoră furnizoriloră deă dispozitiveă medicaleă afla iă înă rela ieă contractual ă cuă
aceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateăsuntămaiămiciăsauămaiămariădecâtăsumaădeăînchiriereăstabilit ăconformă
metodologieiăaprobat ăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăcaseleădeăasigur riă



deăs n tateădeconteaz ăintegralăsumaădeăînchiriereăaădispozitivuluiămedical,ădac ăaceastaăesteămaiămic ădecâtă
sumaă deă închiriereă stabilit ă conformă metodologieiă aprobat ă prină ordină ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riă deă S n tate,ă respectivă sumaă deă închiriereă stabilit ă conformă metodologieiă aprobat ă prină ordină ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ădac ăsumaădeăînchiriereăaădispozitivuluiămedicalăesteă
mai mare. 

    (5)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă par ială sumaă deă închiriereă aă dispozitivului medical 
corespunz torăperioadeiălunare,ăpropor ionalăcuănum rulădeăzileăcalendaristiceădeăutilizareăaădispozitivuluiă
medical, raportat la 30 de zile calendaristice. 

    ART. 9 
    (1)ă Decontareaă dispozitiveloră medicaleă careă seă acord ă peă oă perioad ă nedeterminat ă seă faceă deă c treă

caseleădeăasigur riădeăs n tate,ăfurnizorului,ălaănivelulăpre uluiădeăreferin ăvalabilăînămomentulăemiteriiă
deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizor. 

    Facturaăemis ădeăfurnizorăesteăînso it ădup ăcaz,ăde: 
    - copiaăcertificatuluiădeăgaran ie, 
    - declara ieăprivindădispozitiveleăcuăscopuriăspecialeăpentruădispozitiveleăfabricateălaăcomand ,ădup ă

caz, conform prevederilor legale în vigoare, 
    - audiogrameleăefectuateădup ăprotezareaăauditiv ădeăc treăunăfurnizorăautorizatăşiăevaluat. 
    Audiogrameleăcon inănumeleăşiăprenumeleăasiguratului,ăCNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data 

şiăloculăefectu rii,ădovadaăcalibr rii/etalon riiăanualeăaăaudiometrelor utilizate. 
    - taloaneleăcorespunz toareăperioadelorălunare,ăînăoriginal,ăpentruădispozitiveleădeăprotezareăstomii,ă

incontinen ăurinar ,ăfotoliiărulanteăşiăaparateăpentruăadministrareăcontinu ăcuăoxigen,ădup ăcaz, 
    - dovadaăverific riiătehnice,ădup ăcaz,ăînăcazulăînchirieriiăunorădispozitiveămedicaleăcareăauăfostă

utilizate,ărespectivăfotoliiărulanteăşiăechipamenteăpentruăoxigenoterapieăşiăventila ieănoninvaziv . 
    - confirmareaă primiriiă dispozitivuluiă medicală expediată deă c treă furnizoră prină poşt ,ă curierat,ă

transportă propriuă oriă închiriată şiă primireaă laă domiciliu,ă seă faceă subă semn turaă beneficiaruluiă sauă aă unuiă
membru al familiei acestuia - p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ,ă împuternicită legal,ă reprezentantă legală - cu 
specificarea domiciliului la care s-aă f cută livrarea,ă aă actuluiă deă identitateă şiă aă coduluiă numerică
personal/codulă unică deă asigurareă aleă persoaneiă careă semneaz ă deă primire,ă situa iiă pentruă înă careă nuă esteă
necesar ăutilizareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate; 

    În situa iaă înă careă dispozitivulă medicală seă ridic ă deă laă furnizoră deă c treă beneficiar,ă confirmareaă
primiriiădispozitivuluiămedicalăînăvedereaădecont riiăacestuiaăseăfaceăutilizândăcardulăna ionalădeăasigur riă
socialeădeăs n tateăalăbeneficiaruluiă/ăadeverin aăde asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii 
pentruăceiăcareărefuz ăcardulăna ionalădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin /adeverin aăînlocuitoareăpentruă
ceiăc roraăliăseăvaăemiteăcardăna ionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) 
din Legea nr. 95/2006 pentruăpersoaneleăc roraănuăle-a fost emis cardul. 

    Înăsitua iaăînăcare,ăridicareaădispozitivuluiămedicalădeălaăfurnizorăseăfaceădeăc treăunămembruăală
familiei beneficiarului - p rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ,ăîmputernicitălegal,ăreprezentantălegală-,ăseăsolicit ă
cardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăsauăcarteaădeăidentitate/buletinulădeăidentitate/paşaportulă
acestuia. 

    (2)ăDecontareaăînăcazulăprotez rilorăpentruămembrulăsuperiorăşi/sauăinferiorăseăfaceădup ădepunereaădeă
c treăasigurat,ăunulădinămembriiăfamilieiă(p rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ),ăoăpersoan ăîmputernicit ălegalădeă
acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare 
esteăvalidat ă(confirmat )ădeămediculădeăspecialitate.ăÎnăcazulăînăcareăasiguratul,ăunulădinămembriiăfamilieiă
(p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ),ă oă persoan ă împuternicit ă legală deă acestaă sauă reprezentantulă legală ală
asiguratului,ă nuă seă prezint ă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă acestă documentă înă termenă deă 15ă zileă
lucr toareădeălaăridicareaădispozitivuluiămedical,ăcasaădeăasigur riădeăs n tateăvaăvalidaă(vaăconfirma)ădină
oficiuăprotezareaărespectiv . 

    (3) În cazul protezelor pentru membrul inferior,ă dup ă oă interven ieă chirurgical ,ă dac ă asiguratulă
beneficiaz ă înainteaă protez riiă definitive,ă deă oă protez ă provizorie,ă decontareaă seă faceă pentruă acelaşiă
furnizor,ă cumulată pentruă ambeleă etapeă deă protezare,ă pân ă laă nivelulă deă 125%ă ală pre uluiă deă referin ă ală
protezei.ăPentruăprotezaăprovizorieăvaloareaădecontat ăvaăfiăpân ălaănivelulăpre uluiădeăreferin ăvalabilăînă
momentulăemiteriiădecizieiădeăprocurare,ăiarăvaloareaădecontat ăpentruăprotezaădefinitiv ăreprezint ăvaloareaă
r mas ăpân ălaănivelulădeă125%ăalăpre uluiădeăreferin ăalăprotezeiărespectiveăvalabilăînămomentulăemiteriiă
decizieiădeăprocurareăaă protezeiădefinitive.ăPrinăexcep ie,ăînăsitua iaă înăcareăfurnizorulăcareă aăefectuată
protezareaăprovizorieănuăseămaiăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaădataăemiteriiă
decizieiă deă procurareă aă protezeiă definitiveă acestaă seă poateă adresaă unuiă altă furnizoră autorizată şiă evaluată
aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate;ă decontareaă protezeiă definitiveă seă faceă înă
aceleaşiăcondi ii,ărespectivăpân ălaănivelulădeă125%ăalăpre uluiădeăreferin ăalăprotezei. 

    (4)ă Decontarea,ă înă cazulă protezeloră auditive,ă seă faceă dup ă depunereaă deă c treă asigurat,ă unulă dină
membriiăfamilieiă(p rinte,ăso /so ie,ăfiu/fiic ),ăoăpersoan ăîmputernicit ălegalădeăacestaăsauăreprezentantulă
legală ală asiguratului,ă aă unuiă documentă deă validareă întocmită deă c treă ună medică deă specialitateă
otorinolaringologie, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele 
testelor audiometrieiăprotetice,ărealizateăprinădiferiteămetodeă(audiometrieătonal ăşiăvocal ăînăcâmpăliberă
etc.),ăefectuateăînainteăşiădup ăprotezare.ăÎnăcazulăînăcareăasiguratul,ăunulădinămembriiăfamilieiă(p rinte,ă
so /so ie,ăfiu/fiic ),ăoăpersoan ăîmputernicit  legal de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, nu 
seăprezint ălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăacestădocumentăînătermenădeă15ăzileălucr toareădeălaăridicareaă
dispozitivuluiă medical,ă casaă deă asigur riă deă s n tateă vaă validaă (vaă confirma)ă dină oficiu protezarea 
respectiv . 

    (5)ă Decontareaă dispozitiveloră medicaleă careă seă acord ă peă oă perioad ă determinat ă seă faceă deă c treă
caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă laă nivelulă sumeiă deă închiriereă valabil ă înă momentulă emiteriiă decizieiă deă



aprobare pentru închirierea dispozitivului medical pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au încheiat 
contracte de furnizare de dispozitive medicale. 

    (6)ă Peă toat ă perioadaă deă închiriereă aă dispozitivuluiă medical,ă furnizorul,ă careă r mâneă proprietarulă
dispozitivului medical,ă vaă monitorizaă utilizareaă acestuia,ă avândă obliga iaă caă înă cazulă recuper riiă
dispozitivuluiădup ăîncetareaăperioadeiădeăînchiriereălaătermen/înainteă deătermenăs ăanun eăînătermenădeă5ă
zileălucr toareăcasaădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăaăîncheiatăcontract. 

    (7)ă Pentruă încadrareaă înă fondulă aprobată pentruă acordareaă deă dispozitiveă medicaleă şiă asigurareaă
accesuluiă asigura iloră laă toateă categoriileă deă dispozitiveă medicale,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră
analizaă lunară num rulă deă cereri,ă respectiv num rulă deă deciziiă privindă aprobareaă procur rii/închirieriiă
dispozitivelorămedicaleăemiseăînălunaăanterioar ,ăalc tuind,ădup ăcaz,ălisteădeăprioritateăpentruăasigura i,ă
pe categorii de dispozitive medicale. 

    (8)ăCriteriileădeăprioritate,ăprecumăşiăcele pentruăsolu ionareaălistelorădeăprioritateă inăcontădeă
dataăînregistr riiăcererilorălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiădeănivelulădeăurgen ,ăseăstabilescădeăc treă
serviciulămedicalăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăcuăavizulăConsiliuluiădeăadministra ie,ăseăaprob ăprină
decizieădeăc treăpreşedintele-directorăgeneralăşiăseăpublic ăpeăpaginaăwebăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 

    ART. 10 
    Plata dispozitivelor medicale se face în contul furnizorului de dispozitive medicale nr. 

.........................ădeschisălaăTrezoreriaăstatului/banc . 
    ART. 11 
    Decontareaădispozitivelorămedicaleăseăfaceăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăvalid riiădocumenteloră

necesareăaăfiădepuseăînăvedereaădecont rii. 
    Validareaă documenteloră deă c treă caseleă deă asigur ri deă s n tateă seă faceă înă termenă deă 10ă zileă

lucr toareădeălaădataădepuneriiăacestora. 
 
    VII.ăR spundereaăcontractual  
    ART. 12 
    Pentruă neîndeplinireaă obliga iiloră contractualeă parteaă înă culp ă datoreaz ă celeilalteă p r iă daune-

interese. 
 
    VIII. Clauz ăspecial  
    ART. 13 
    (1)ăOriceăîmprejurareăindependent ădeăvoin aăp r ilor,ăintervenit ădup ădataăsemn riiăcontractului,ăşiă

careăîmpiedic ăexecutareaăacestuia,ăesteăconsiderat ăfor ămajor ăşiăexonereaz ădeăr spundereăparteaăcareăoă
invoc .ăSuntăconsiderateăfor ămajor ,ăînăsensulăacesteiăclauze,ăîmprejur riăca:ăr zboi,ărevolu ie,ăcutremur,ă
marileăinunda ii,ăembargo. 

    (2)ă Parteaă careă invoc ă for aă major ă trebuieă s ă anun eă cealalt ă parteă înă termenă deă 5ă zileă
calendaristiceă deă laă dataă apari ieiă respectivuluiă cază deă for ă major ă şiă s ă prezinteă ună actă confirmativă
eliberată deă autoritateaă competent ă dină propriulă jude ,ă respectivă Municipiulă Bucureştiă prină careă s ă seă
certificeărealitateaăşiăexactitateaăfaptelorăşiăîmprejur rilorăcareăauăcondusălaăinvocareaăfor eiămajoreăşi,ă
de asemenea, de la încetarea acestui caz. 

    Dac ă nuă procedeaz ă laă anun areaă înă termeneleă prev zuteă maiă susă aă începeriiă şiă încet riiă cazuluiă deă
for ă major ,ă parteaă careă îlă invoc ă suport ă toateă dauneleă provocateă celeilalteă p r iă prină neanun areaă înă
termen. 

    (3)ă Înă cazulă înă careă împrejur rileă careă oblig ă laă suspendareaă execut riiă prezentuluiă contractă seă
prelungescăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăpoateăcereărezolu iuneaăcontractului. 

 
    IX.ăÎncetarea,ăreziliereaăşiăsuspendarea contractului 
    ART. 14 
    Contractulădeăfurnizareădeădispozitiveămedicaleăseăreziliaz ădeăplinădreptăprintr-oănotificareăscris ă

aă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă înă termenă deă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiă
m suriăcaăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă retragereaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
avizuluiădeăfunc ionareăaăfurnizoruluiădeădispozitiveămedicale; 

    b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă
dovezii de evaluare a furnizorului; 

    c)ăfurnizareaădeădispozitiveămedicaleăpentruăcareăfurnizorulănuăde ineăcertificatădeăînregistrareăaă
dispozitivuluiă medical,ă emisă deă Ministerulă S n t ii,ă şi/sauă declara iaă deă conformitateă CEă emis ă deă
produc tor,ădup ăcaz; 

    d)ălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaăart.ă18ăalin.ă(1); 
    e)ărefuzulăfurnizorilorădeăaăpuneălaădispozi iaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă

de S n tateăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tateătoateădocumenteleăjustificativeăşiăpeăceleădeăeviden ă
financiar-contabil ă privindă livrarea,ă punereaă înă func iuneă şiă service-ul dispozitivelor medicale furnizate 
conformăcontractelorăîncheiateăşiădocumenteleăjustificativeăprivindădecontareaădinăFond,ăprecumăşiădocumenteleă
medicaleăşiăadministrativeăexistenteălaănivelulăentit iiăcontrolateăşiănecesareăactuluiădeăcontrol; 

    f)ădac ădinămotiveăimputabileăfurnizoruluiădeădispozitiveămedicaleăacestaăîşiăîntrerupe activitatea pe 
oăperioad ămaiămareădeă30ădeăzileăcalendaristice. 

    ART. 15 
    (1)ăContractulădeăfurnizareădeădispozitiveămedicaleăînceteaz 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) acordul de voin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăcontractuluiădeăc treăreprezentantulălegalăalăfurnizoruluiădeădispozitiveă

medicaleăsauăalăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ăşiămotivat ,ăînăcareăseăvaăprecizaă
temeiul legal, cu 30 deăzileăcalendaristiceăanteriorădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului; 

    e)ă denun areaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală caseiă deă asigur riă deă
s n tateăprintr-oănotificareăscris ăprivindăexpirareaătermenuluiădeăsuspendareăaăcontractuluiăînăcondi iileă
art.ă 16ă lit.ă d),ă cuă excep iaă revoc riiă doveziiă deă evaluareă aă furnizoruluiă şiă aă retrageriiă avizuluiă deă
func ionareăaăfurnizorului. 

    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaă încetat prin 
reziliereăcaăurmareăaănerespect riiăobliga iilorăcontractualeăasumateădeăfurnizoriăprinăcontractulăîncheiat,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă intraă înă rela iiă contractualeă cuă furnizoriiă respectiviă pân ă laă
urm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaădataăîncet riiăcontractului. 

    (3)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădintreăfurnizoriăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseămodific ăprină
excludereaădinăcontractăaăuneiaăsauămaiămultorăpersoaneăînregistrat /înregistrateăîn contractul încheiat cu 
casaădeăasigur riădeăs n tateăşiăcareădesf şoar ăactivitateăsubăinciden aăacestuiaălaăfurnizoriiărespectivi,ă
dină motiveă imputabileă acestora,ă şiă careă auă condusă laă nerespectareaă obliga iiloră contractualeă deă c treă
furnizor, casele de asigur riădeăs n tateănuăvorăacceptaăînregistrareaăînăniciunăaltăcontractădeăacelaşiătipăaă
persoanei/persoanelorărespectiveăpân ălaăurm torulătermenădeăcontractare,ădarănuămaiăpu inădeă6ăluniădeălaă
dataămodific riiăcontractului. 

    (4)ăDup ăreluareaărela ieiăcontractuale,ăînăcazulăînăcareănoulăcontractăseăreziliaz /seămodific ăînă
condi iileă alin.ă (2)ă şiă (3),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă nuă voră maiă încheiaă contracteă cuă furnizoriiă
respectivi,ărespectivănuăvorămaiăacceptaăînregistrareaăpersoanelorăprev zute la alin. (3) în contractele de 
acelaşiătipăîncheiateăcuăaceştiăfurnizoriăsauăcuăal iăfurnizoriăpentruăacesteăpersoaneăcareăprinăactivitateaă
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 

    (5)ăÎnăcazulăînăcareăfurnizoriiăintr ăînărela iiăcontractualeăcuăaceeaşiăcas ădeăasigur riădeăs n tateă
pentruămaiămulteăsediiăsecundare/puncteădeălucru,ănominalizateăînăcontract,ăprevederileăalin.ă(2),ă(3)ăşiă(4)ă
seăaplic ăînămodăcorespunz torăpentruăfiecareădintreăsediileăsecundare/puncteleădeălucru. 

    ART. 16 
    Contractulădeăfurnizareădeădispozitiveămedicaleăseăsuspend ăîncepândăcuădataălaăcareăaăintervenităunaă

dintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ăpentruăcazurileădeăfor ămajor ăconfirmateădeăautorit ileăpubliceăcompetente,ăpân ălaăîncetareaă

cazuluiădeăfor ămajor ,ădarănuămaiămultădeă6ăluni,ăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului; 
    b)ă laă solicitareaă furnizoruluiă sauă laă constatareaă caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă motiveă

obiective,ă independenteă deă voin aă furnizoriloră şiă careă determin ă imposibilitateaă desf şur riiă activit iiă
furnizoruluiăpeăoăperioad ălimitat ădeătimp,ădup ăcazăpeăbaz ădeădocumenteăjustificative; 

    c)ă nerespectareaă deă c treă furnizoriă aă termeneloră deă plat ă aă contribu ieiă laă Fond,ă deă laă dataă
constat riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcaăurmareăaăcontroalelorăefectuateădeăc treăacesteaălaă
furnizori,ăpân ălaădataălaăcareăaceştiaăîşiăachit ăobliga iileălaăziăsauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaă
contractului;ă suspendareaă seă faceă dup ă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă laă careă casaă deă asigur riă deă
s n tateăaăefectuatăultimaăplat ăc treăfurnizor; 

    d)ă încetareaă valabilit iiă sauă revocareaă deă c treă autorit ileă competenteă aă oric ruiaă dintreă
documenteleăprev zuteălaăart.ă152ăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioareăşiănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă6ălit.ăn),ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulă
s ăfac ădovadaădemersurilorăîntreprinseăpentruăactualizarea/dobândireaăacestuia;ăsuspendareaăopereaz ăpentruăoă
perioad ă deă maximumă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă încet riiă valabilit ii/retragerii/revoc riiă
acestuia. 

    ART. 17 
    Situa iileăprev zuteălaăart.ă14ăşiăart.ă15ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăşiăc)ăseăconstat ădinăoficiuădeăc treă

casaădeăasigur riădeăs n tateăprinăorganeleăsaleăabilitateăsauălaăsesizareaăoric reiăpersoaneăinteresate. 
    Situa iaă prev zut ă deă art.ă 15ă alin.ă (1)ă lit.ă d)ă seă notific ă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă celă

pu ină30ădeăzileăcalendaristiceăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăcontractului. 
    ART. 18 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă6ălit.ăa)ă- e), g) - m), 

o) - q)ăşiăs)ăseăaplic ăurm toareleăm suri: 
    a) la prima constatare, avertisment scris; 
    b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat 

acesteăsitua ii; 
    c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat 

acesteăsitua ii. 
    (2)ă Re inereaă sumeiă potrivită alin.ă (1)ă seă faceă dină primaă plat ă ceă urmeaz ă aă fiă efectuat ,ă pentruă

furnizoriiăcareăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate. 
    (3)ăRecuperareaăsumeiăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauăexecutareăsilit ,ă

pentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 
    (4)ăSumeleăîncasateălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăînăcondi iileăalin.ă(1)ăseăutilizeaz ă

conform prevederilor legale în vigoare, cuăaceeaşiădestina ie. 
 
    X.ăCoresponden a 
    ART. 19 



    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezentuluiă contractă seă efectueaz ă înă scris,ă prină scrisoriă
recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r iloră- sediul casei de asigur riădeă
s n tateăşiălaăsediulăfurnizoruluiădeădispozitiveămedicaleădeclaratăînăcontract.ăFiecareăparteăcontractant ă
esteă obligat ă caă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă dină momentulă înă careă intervină modific riă aleă dateloră ceă
figureaz ăînăprezentulăcontractăs ănotificeăceleilalteăp r iăcontractanteăschimbareaăsurvenit . 

 
    XI. Modificarea contractului 
    ART. 20 
    Prezentulăcontractăseăpoateămodificaăprinănegociereăşiăacordăbilateral,ălaăini iativaăoric reiăp r iă

contractante,ăsubărezervaănotific riiăscriseăa inten ieiădeămodificareăşiăaăpropunerilorădeămodificareăcuăcelă
pu ină.....ăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteămodificarea. 

    Modificarea se va face printr-ună actă adi ională semnată deă ambeleă p r iă careă vaă constituiă anex ă laă
prezentul contract. 

    ART. 21 
    Înăcondi iileăapari ieiăunorănoiăacteănormativeăînămaterie,ăcareăintr ăînăvigoareăpeădurataăderul riiă

prezentuluiăcontract,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 22 
    Dac ăoăclauz ăaăacestuiăcontractăarăfiădeclarat ănul ,ăcelelalteăprevederiăaleăcontractuluiănuăvorăfiă

afectateădeăaceast ănulitate.ăP r ileăconvinăcaă oriceăclauz ădeclarat ănul ăs ăfieăînlocuit ăprintr-oăalt ă
clauz ăcareăs ăcorespund ăcâtămaiăbineăcuăputin ăspirituluiăcontractului. 

 
    XII.ăSolu ionareaălitigiilor 
    ART. 23 
    (1)ă Litigiileă legateă deă încheierea,ă derulareaă şiă încetareaă prezentuluiă contractă voră fiă supuseă uneiă

proceduriăprealabileădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil . 
    (2)ă Litigiileă nesolu ionateă peă caleă amiabil ă dintreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tateă

conformăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ădeăc treăComisiaădeăArbitrajăcareăfunc ioneaz ăpeălâng ăCasaăNa ional ădeă
Asigur riă deă S n tate,ă organizat ă conformă reglement riloră legaleă înă vigoareă sauă deă c treă instan eleă de 
judecat ,ădup ăcaz. 

 
    XIII. Alte clauze: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
*T* 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăăăăăăăăăă      FURNIZOR DE DISPOZITIVE 
                                                              MEDICALE 
    Preşedinteă- director general,                      Reprezentant legal, 
    ..............................                     ................... 
 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiăeconomice, 
    .............................. 
 
    DirectorăexecutivăalăDirec ieiărela ii 
    contractuale, 
    .............................. 
 
                Vizat 
         Juridic, Contencios 
         ................... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 41 
 
                                   - model - 
 
                                  CONVEN IE*) 
                privind eliberarea biletelor de trimitere pentru 
               servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de 
               trimitereăpentruăinvestiga iiămedicaleăparaclinice 
                    şi/sauăeliberareaăprescrip iilorămedicale 
                       electronice pentru medicamente cu 
                         şiăf r ăcontribu ieăpersonal  
 
 
    I.ăP r ileăconven iei 
    Casaă deă Asigur riă deă S n tateă ..........................................,ă cuă sediulă înă

municipiul/oraşulă .....................,ă str.ă ...................ă nr.ă ...,ă jude ul/sectorulă
..........................,ă tel./faxă ..............,ă reprezentat ă prină preşedinteă - director general 
..........................,ăşi 



    Medicul (nume, prenume) .................................................. CNP/cod unic de asigurare 
.........................ăcodăparaf ă.........................ăAutoriza iaădeăliber ăpractic /Certificatulădeă
membruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomânia/ăColegiuluiăMedicilorăDentiştiădinăRomâniaănr.ă.../.........ădină
cabinetulă medical/unitateaă sanitar ă ...................,ă avândă sediulă înă municipiul/oraşul/comunaă
...................................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., 
ap.ă...,ăjude ul/sectorulă..............................,ătelefonă..................... 

 
    II.ăObiectulăconven iei 
    ART. 1 
    Obiectulăprezenteiăconven iiăîlăconstituieăeliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale 

clinice,ă eliberareaă bileteloră deă trimitereă pentruă investiga iiă medicaleă paracliniceă şi/sauă eliberareaă
prescrip iilorămedicaleăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăînăvedereaărecunoaşterii acestora 
înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă conformă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 400/2014, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tateănr.ă................/ă2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă
2015 a H.G. nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    ART. 2 
    (1) Eliberarea biletelor de trimitereăpentruăserviciiămedicaleăcliniceăseăfaceădeăc tre: 
    a)ă mediciiă dină cabineteleă medicaleă şcolare/studen eştiă numaiă pentruă elevi,ă respectivă studen i;ă cuă

domiciliulăînăalt ălocalitateădecâtăceaăînăcareăseăafl ăunitateaădeăînv mântărespectiv ; 
    b)ămediciiăcareăacord ăasisten ămedical ădinăinstitu iileăaflateăînăcoordonareaăAutorit iiăNa ionaleă

pentruăPersoaneleăcuăDizabilit i;ănumaiăpentruăpersoaneleăinstitu ionalizateăşiănumaiăînăcondi iileăînăcareă
acestea nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie; 

    c)ămediciiăcareăacord ăasisten ămedical ădinăserviciileăpubliceăspecializateăsauăorganismeleăprivateă
autorizateănumaiăpentruăcopiiiăîncredin a iăoriăda iăînăplasamentăşiănumaiăînăcondi iileăînăcareăaceştiaănuă
suntăînscrişiăpeălistaăunuiămedic de familie; 

    d)ă mediciiă careă acord ă asisten ă medical ă dină alteă institu iiă deă ocrotireă social ,ă numaiă pentruă
persoaneleăinstitu ionalizateăşiănumaiăînăcondi iileăînăcareăacesteaănuăsuntăînscriseăpeălistaăunuiămedicădeă
familie; 

    e) medicii care îşiă desf şoar ă activitateaă înă dispensareă TBC,ă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă
respectivă centreă deă s n tateă mintal ă şiă sta ionară deă ziă psihiatrie,ă cabineteă deă planificareă familial ,ă
cabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăseă
afl ăînăstructuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ; 

    f)ă mediciiă dentiştiă şiă dentiştiiă dină cabineteleă stomatologiceă şcolareă şiă studen eştiă numaiă pentruă
elevi,ă respectivă studen i,ă mediciiă dentişti,ă dentiştiă dină cabineteleă stomatologiceă dină penitenciareă numaiă
pentru persoanele private de libertate; 

    (2)ă Eliberareaă prescrip iiloră medicaleă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă
tratamentulăambulatoriuăseăfaceădeăc tre: 

    a) medicii/mediciiădentiştiădinăcabineteleăşcolareăşiăstuden eşti; 
    b)ămediciiăcareăacord ăasisten ămedical ădinăc mineleădeăb trâni; 
    c)ămediciiăcareăacord ăasisten ămedical ădinăinstitu iileădeăasisten ăsocial ăpentruăpersoaneăadulteă

cu handicap aflate în coordonareaăAutorit iiăNa ionaleăpentruăPersoaneleăcuăDizabilit i; 
    d)ă mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă dispensareă TBC,ă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă

respectivă centreă deă s n tateă mintal ă şiă sta ionară deă ziă psihiatrie,ă cabineteă deă planificare familial ,ă
cabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăseă
afl ăînăstructuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ; 

    e)ă mediciiă dină unit ileă şiă compartimenteleă deă primireă aă urgen eloră dină cadrulă spitaleloră ceă suntă
finan ateădinăbugetulădeăstat. 

    (3)ăEliberareaăbiletelorădeătrimitereăpentruăinvestiga iiămedicaleăparacliniceăseăfaceădeăc tre: 
    a)ă mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă dispensareă TBC,ă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă

respectivă centreă deă s n tateă mintal ă şiă sta ionară deă ziă psihiatrie,ă cabineteă deă planificareă familial ,ă
cabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăseă
afl ăînăstructuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ; 

    b)ă mediciiă dentiştiă dină cabineteleă stomatologiceă şcolareă şiă studen eştiă pentruă elevi,ă respectivă
studen iăşiămediciiădentişti,ădentiştiădinăcabineteleăstomatologiceădinăpenitenciareănumaiăpentruăpersoaneleă
private deălibertate,ăpentruăradiografieădentar ăretro-alveolar ăşiăpanoramic , 

    (4)ăPrinămedicii/mediciiădentiştiădinăcabineteăşcolareăşiăstuden eştiămen iona iălaăalin.ă(1)ă- (3) se 
în elegeămediciiădinăcabineteleămedicaleăşiăstomatologiceădinăşcoliăşiăunit iădeăînv mântăsuperior,ăcareă
suntăfinan ateădeălaăbugetulădeăstat. 

 
    III.ăPrezentaăconven ieăesteăvalabil ădeălaădataăîncheieriiăpân ălaă31ădecembrieă2015. 
 
    IV.ăObliga iileăp r ilor 
    ART. 3 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă informezeă mediciiă cuă careă încheieă conven iiă asupraă condi iiloră înă careă potă eliberaă bileteă deă

trimitereă pentruă serviciiă medicaleă clinice,ă bileteă deă trimitereă pentruă investiga iileă medicaleă paracliniceă
şi/sauăprescrip iiămedicaleăelectroniceăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăînătratamentulă
ambulatoriu; 

    b)ă s ă controlezeă mediciiă privindă modulă deă desf şurareă aă activit iiă ceă faceă obiectulă prezenteiă
conven ii; 



    c)ă s ă in ă eviden eă distincteă aleă prescrip iiloră medicaleă electroniceă /prescrip iiloră cuă regimă
special,ăeliberateădeăaceştia; 

    d)ă s ă monitorizezeă zilnică consumulă deă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ,ă peă medică şiă peă
asigurat,ă peă bazaă raport riloră validateă deă aceastaă conformă criteriiloră dină platformaă informatic ă dină
asigur rileădeăs n tate; 

    e)ăs ămonitorizezeălunarăserviciileămedicaleăcliniceăacordateăpeăbazaăbiletelorădeătrimitereăeliberateă
deămediciiăcuăcareăaăîncheiatăconven ii; 

    f)ăs ămonitorizezeălunarăinvestiga iileămedicaleăparacliniceăacordate pe baza biletelor de trimitere 
eliberateădeămediciiăcuăcareăaăîncheiatăconven ii. 

    ART. 4 
    Mediciiă careă elibereaz ă bileteleă deă trimitereă pentruă serviciiă medicaleă clinice,ă bileteă deă trimitereă

pentruă investiga iiă medicaleă paracliniceă şi/sauă careă elibereaz ă prescrip iiă medicaleă electroniceă pentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăauăurm toareleăobliga ii: 

    a)ăs ărespecteăprevederileăactelorănormativeăreferitoareălaăeliberareaăbiletelorădeătrimitereăpentruă
servicii medicale clinice, eliberareaăbiletelorădeătrimitereăpentruăinvestiga iiămedicaleăparacliniceăşi/sauă
eliberareaăprescrip iilorămedicaleăelectroniceăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînăsistemulă
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 

    b)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura i,ăprecumăşiă
demnitateaăşiăintimitateaăacestora;ăs ăasigureăsecuritateaădatelorăcuăcaracterăpersonal; 

    c)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreăoriceămodificareăprivindăcondi iileăcare au stat la 
bazaăîncheieriiăconven iei; 

    d)ăs ăpun ălaădispozi ieăorganelorădeăcontrolăaleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădocumenteleămedicaleă
primareăcareăauăstatălaăbazaăeliber riiăbiletelorădeătrimitereăpentruăserviciiămedicaleăclinice,ăaăeliber rii 
bileteloră deă trimitereă pentruă investiga iiă medicaleă paracliniceă şi/sauă aă eliber riiă prescrip iiloră medicaleă
pentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ; 

    e)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaămediculuiăşiăaăfurnizorului; 
    f)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă pentruă medicamenteă cuă şiă

f r ăcontribu ieăpersonal ădinăsistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate;ăs ăfurnizezeătratamentulăadecvat,ăcuă
respectarea prevederilor legale în vigoareăşiăs ăprescrieămedicamenteleăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ădeă
careă beneficiaz ă asigura ii,ă corespunz toareă denumiriloră comuneă interna ionaleă aprobateă prină hot râreă aă
Guvernului,ă conformă specializ rii,ă înă concordan ă cuă diagnosticul,ă informândă înă prealabil asiguratul despre 
tipurileăşiăefecteleăterapeuticeăaleămedicamentelorăpeăcareăurmeaz ăs ăiăleăprescrie; 

    g)ăs ăprescrieămedicamenteăînăurm toareleăcondi ii: 
    - mediciiă dină cabineteleă medicaleă şcolareă şiă studen eştiă prescriuă medicamenteă înă cază de urgen ă

medical ,ănumaiăpentruăafec iuniăacute,ăpentruămaximumă7ăzile,ănumaiăpentruăeleviiăşiăstuden iiăcareăurmeaz ăoă
form ădeăînv mântăînăalt ălocalitateădecâtăceaădeăreşedin ;ămediciiărespectiviăauăobliga iaăs ătransmit ă
prină scrisoareă medical ă mediculuiă deă familieă laă careă esteă înscrisă elevulă sauă studentulă diagnosticulă şiă
tratamentul prescris; 

    - mediciiă deă medicin ă dentar ă şiă dentiştiiă dină cabineteleă stomatologiceă şcolareă şiă studen eştiă potă
prescrieămedicamenteănumaiăpentruăafec iuniăacute,ăpentruămaximumă7ăzileăşiănumaiăcaăoăconsecin ăaăactuluiă
medical propriu; 

    - mediciiă dină c mineleă deă b trâniă potă prescrieă medicamenteă numaiă pentruă maximumă 7ă zile,ă pentruă
bolnaviiănedeplasabiliăsauăcuăafec iuniăacuteădinăacesteăinstitu ii,ădac ănuăsuntăînscrişiăînălistaăunuiămedică
de familie; 

    - mediciiă dină institu iileă deă asisten ă social ă pentruă persoaneă adulteă cuă handicapă aflateă înă
coordonareaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă Persoaneleă cuă Dizabilit iă potă prescrieă medicamenteă numaiă pentruă
maximum 7 zile pentru,ăpentruăbolnaviiănedeplasabiliăsauăcuăafec iuniăacuteădinăacesteăinstitu ii,ăînăsitua iaă
înăcareăpersoaneleăinstitu ionalizateănuăsuntăînscriseăînălistaăunuiămedicădeăfamilie; 

    - mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă dispensareă TBC,ă laboratoare deă s n tateă mintal ,ă
respectivă centreă deă s n tateă mintal ă şiă sta ionară deă ziă psihiatrie,ă cabineteă deă planificareă familial ,ă
cabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăseă
afl ă înă structuraă spitaluluiă caă unit iă f r ă personalitateă juridic ,ă potă prescrieă medicamenteă cuă sauă f r ă
contribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriu,ăcorespunz torăDCI-urilorăprev zuteăînăHot râreaăGuvernuluiă
nr. 720/2008 pentru aprobarea Listeiă cuprinzândă denumirileă comuneă interna ionaleă corespunz toareă
medicamenteloră deă careă beneficiaz ă asigura iiă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ă peă baz ă deă prescrip ieă
medical ,ăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare, conform 
specializ riiă şiă numaiă caă oă consecin ă aă actuluiă medicală propriu,ă pentruă perioadeleă prev zuteă laă art. 145 
alin. (7) din HG nr. 400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

    - medicii din unit ileă şiă compartimenteleă deă primireă aă urgen eloră dină cadrulă spitaleloră ceă suntă
finan ateă dină bugetulă deă stată potă prescrieă medicamenteă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ,ă numaiă pentruă
afec iuniăacute,ăpentruămaximumă7ăzile. 

    h)ăs ăcompletezeăformularele cuăregimăspecialăutilizateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate:ă
biletădeătrimitereăpentruăserviciiămedicaleăcliniceăşiăparacliniceăşiăprescrip iaămedical ăelectronic ăpentruă
medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea 
trebuieă s ă leă cuprind ă conformă prevederiloră legaleă înă vigoare.ă Înă cazulă nerespect riiă acesteiă obliga ii,ă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă recupereaz ă deă laă aceştiaă contravaloareaă serviciiloră medicaleă
recomandate/medicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăprescrise,ăceăauăfostăefectuate/eliberateădeăal iă
furnizoriăînăbazaăacestorăformulareăşiădecontateădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădinăfond;ăs ăcompletezeă
formularele electronice de bilete de trimitere pentru servicii medicaleăcliniceăşiăparaclinice,ădeălaădataălaă
careăacesteaăseăimplementeaz ; 



    i)ăs ăutilizezeăprescrip iaămedical ăelectronic ăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ă
în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; 

    j)ăs ăintroduc ăînăsistemulăinformaticătoateăprescrip iileămedicaleăelectroniceăprescriseăoff-line în 
termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii. 

    k)ăs ăsolicite/s ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăînăconformitateăcu prevederile legale în vigoare. 
    ART. 5 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăînăderulareaăcontractuluiăseăconstat ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă

4ă lit.ă j),ă seă recupereaz ă oă sum ă egal ă cuă contravaloareaă prescrip iiloră medicaleă electroniceă off-line 
neintroduseăînăsistemulăinformatic,ăprescriseăşiăeliberate. 

    (2)ăRecuperareaăsumelorăprev zuteălaăalin.ă(1)ăşiălaăart.ă4ălit.ăh)ăseăfaceăprinăplat ădirect ăsauă
prină executareă silit ă atâtă pentruă furnizoriiă careă suntă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate,ăcâtăşiăpentruăfurnizoriiăcareănuămaiăsuntăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    (3)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condi iileă alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă
utilizeaz ăconformăprevederilorălegale în vigoare. 

    (4)ă Pentruă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă (2)ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă ină eviden aă
distinct pe fiecare medic. 

    (5)ăPentruăpunereaăînăaplicareăaăsanc iuniiăprev zuteălaăalin.ă(1)ănerespectareaăobliga ieiădeălaăart.ă
4 lit. j),ăseăconstat ădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăprinăcomparareaăpentruăfiecareămedicăprescriptoră
aflată înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă aă componenteiă prescriereă cuă componentaă
eliberareăpentruătoateăprescrip iileămedicaleăelectronice off-line. 

 
    V.ăÎncetareaăşiăreziliereaăconven iei 
    ART. 6 
    Prezentaăconven ieăseăreziliaz ădeăplinădrept,ăprintr-oănotificareăscris ăaăcaselorădeăasigur riădeă

s n tate,ă înă termenă deă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiă m suriă caă urmareă aă constat riiă
urm toarelorăsitua ii: 

    a)ăridicareaădeăc treăorganeleăînădreptăaăautoriza ieiădeăliber ăpractic /certificatuluiădeămembruăală
ColegiuluiăMedicilorădinăRomânia/ColegiuluiăMedicilorăDentiştiădinăRomâniaăaămediculuiăcareăelibereaz ăbilete 
deătrimitereăpentruăserviciiămedicaleăclinice,ăbileteădeătrimitereăpentruăinvestiga iiămedicaleăparacliniceă
şi/sauă elibereaz ă prescrip iiă medicaleă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ,ă expirareaă
termenului de valabilitate a acesteia; 

    b)ă nerespectareaă obliga iiloră prev zuteă laă art.ă 4ă lit.ă a)ă - h)ă asumateă prină prezentaă conven ie,ă
constatat ăcuăocaziaăcontroluluiăefectuatădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 

    c)ăneanun areaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireălaăoriceămodificareăîn leg tur ăcuăcondi iileă
careăauăstatălaăbazaăîncheieriiăconven ieiăprivindăeliberareaăbiletelorădeătrimitereăpentruăserviciiămedicaleă
clinice,ă bileteă deă trimitereă pentruă investiga iiă medicaleă paracliniceă şi/sauă eliberareaă prescrip iiloră
medicale pentru medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăanteriorăproduceriiăacestoraăsauăcelămaiătârziuă
laă5ăzileălucr toareădeălaădataăproduceriiămodific rii; 

    d)ărefuzulămediculuiădeăaăpuneălaădispozi ieăorganelorădeăcontrolădocumenteleămedicaleăprimareăcareăauă
statălaăbazaăeliber riiăbiletelorădeătrimitereăpentruăserviciiămedicaleăclinice,ăparacliniceăşi/sauăeliberareaă
prescrip iiloră medicaleă electroniceă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ,ă potrivită prezenteiă
conven ii,ăconformăsolicit riiăscriseăa organelorădeăcontrolăînăceeaăceăpriveşteădocumenteleăşiătermeneleădeă
punereălaădispozi ieăaăacestora; 

    e)ă constatareaă deă prescrieriă deă medicamenteă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ă aă asigura iloră înă
tratamentul ambulatoriu, care nu sunt în conformitate cuă reglement rileă legaleă înă vigoareă înă domeniulă
s n t ii,ăinclusivăprescrieriăf r ăaprobareaăcomisiilorădeălaănivelulăcaselorădeăasigur riădeăs n tate/Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăacoloăundeăesteăcazul. 

    ART. 7 
    Prezentaăconven ieăînceteaz ăcuădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii; 
    a1)ă mediculă nuă maiă desf şoar ă activitateă înă cabinetulă medical/unitateaă sanitar ă dină razaă

administrativ-teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăaăîncheiatăconven ie; 
    a2)ă încetareă prină desfiin areă sauă reprofilare,ă dup ă caz,ă aă cabinetuluiă medical/unit iiă sanitareă înă

careăîşiădesf şoar ăactivitateaămediculăcareăaăîncheiatăconven ia; 
    a3) încetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4) a survenit decesul medicului; 
    a5)ă mediculă renun ă sauă pierdeă calitateaă deă membruă ală Colegiuluiă Mediciloră dină România/Colegiuluiă

MedicilorăDentiştiădinăRomânia. 
    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ădenun areaăunilateral ăaăconven ieiădeăc treămedicăsauădeăc treăreprezentantulălegalăalăcaseiădeă

asigur riădeăs n tate,ăprintr-oănotificareăscris ,ăcuă30ădeăzileăcalendaristice anterior datei de la care se 
doreşteăîncetareaăconven iei. 

    ART. 8 
    Situa iileăprev zuteălaăart.ă6ăşiălaăart.ă7ălit.ăa)ăsubpct.ăa2),ăa4)ăşiăa5)ăseăconstat ădeăc treăcasaă

deăasigur riădeăs n tateădinăoficiu,ăprinăorganeleăabilitateăpentruăefectuarea controlului sau la sesizarea 
oric reiăpersoaneăinteresate. 

    Situa iaăprev zut ălaăart.ă7ălit.ăa)ăsubcpt.ăa1),ăseănotific ăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcelă
pu ină30ădeăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăconven iei. 

 
    VI. Coresponden a 



    ART. 9 
    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezenteiă conven iiă seă efectueaz ă înă scris,ă prină scrisoriă

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r ilor. 
    Fiecareă parteă dină conven ieă esteă obligat ă ca,ă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă dină momentulă înă careă

intervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ăînăprezentaăconven ie,ăs ănotificeăceleilalteăp r iăschimbareaă
survenit . 

 
    VII.ăModificareaăconven iei 
    ART. 10 
    Înăcondi iileăapari ieiăunorănoiăacteănormativeăînămaterie,ăcareăintr ăînăvigoareăpeădurataăderul riiă

prezenteiăconven ii,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    Prezentaă conven ieă aă fostă încheiat ă ast ziă ...........,ă înă dou ă exemplareă aă câteă .........ă paginiă

fiecare,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparteădinăconven ie. 
 
*T* 
    CasaădeăAsigur riădeăS n tate 
 
    Preşedinteă- director general,             Medic 
    ..............................           ......................... 
 
    Vizat 
    Juridic, contencios 
*ST* 
────────── 
    *)ăModelulădeăconven ieăseăvaăadaptaăînăfunc ieădeăobiectulăconven iei,ărespectivăeliberareaăbileteloră

deătrimitereăpentruăserviciiămedicaleăclinice,ăeliberareaăbiletelorădeătrimitereăpentruăinvestiga iiămedicaleă
paracliniceă şi/sauă eliberareaă prescrip iiloră medicaleă electroniceă pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă
personal . 

    Pentruă mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă dispensareă TBC,ă laboratoareă deă s n tateă mintal ,ă
respectivă centreă deă s n tateă mintal ă şiă sta ionară deă ziă psihiatrie,ă cabineteă deă planificareă familial ,ă
cabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăseă
afl ă înă structuraă spitaluluiă caă unit iă f r ă personalitateă juridic ,ă pentruă mediciiă dină unit ileă şiă
compartimenteleă deă primireă aă urgen eloră dină cadrulă spitaleloră deă urgen ă ceă suntă finan ateă dină bugetulă deă
stat,ămodelulădeăconven ieăseăvaăadaptaăînăsensulăîncheieriiăconven ieiăîntreăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiă
unitateaăsanitar ăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaămediciiădinăstructurileăanteriorămen ionate. 

    Pentruă mediciiă dină cabineteleă medicaleă şcolareă şiă studen eştiă finan ateă deă laă bugetulă deă stat,ă
conven iaăseăîncheieăîntreăcasaădeăasigur riădeăs n tateăşiămediciiărespectivi. 

    Mediciiă men iona iă înă prezentaă anex ă încheieă conven ieă cuă oă singur ă cas ă deă asigur riă deă s n tate,ă
respectivăcuăceaăînăaăc reiăraz ăadministrativ-teritorial ăseăafl ăcabinetul/unitateaăînăcareăîşiădesf şoar ă
activitateaă mediciiă respectivi,ă cuă excep iaă dentiştilor/mediciloră dentiştiă dină cabineteleă stomatologiceă dină
penitenciareăcareăîncheieăconven ieăcuăCasaăAsigur rilorădeăS n tateăaăAp r rii,ăOrdiniiăPublice,ăSiguran eiă
Na ionaleăşiăAutorit iiăJudec toreşti. 

────────── 
 
    ANEXA 42 
 
                                   - model - 
 
                                   CONVEN IE 
                   privind eliberarea biletelor de internare 
 
    I.ăP R ILEăCONVEN IEI 
    Casaă deă Asigur riă deă S n tateă ......................................,ă cuă sediulă înă municipiul/oraşulă

..........................,ă str.ă .................ă nr.ă ....,ă jude ul/sectorulă ................,ă telefon/faxă

....................,ăreprezentat ăprinăpreşedinte-director general ..............................., 
    şi 
    - Unitatea medico-social ă ..................................,ă reprezentat ă prină

.............................................,ă cuă autoriza ieă sanitar ă deă func ionareă nr.ă ...........ă dină

.............................,ă avândă sediulă înă municipiul/oraşul/comunaă ........................,ă str.ă

......................ănr.ă....,ăjude ul/sectorulă.......................,ătelefonă.................. 
    - Unitateaă sanitar ă cuă paturiă .................................,ă cuă sediulă înă

...................................., str. ...................... nr. ...., telefon ............, fax 

............,ăreprezentatăprină....................,ăavândăactulădeăînfiin areăsauădeăorganizareănr.ă.....,ă
autoriza iaă sanitar ă deă func ionareă nr.ă ............,ă dovadaă deă evaluareă nr.ă .............,ă codulă unică deă
înregistrare ...................ă şiă contulă nr.ă ...........................,ă deschisă laă Trezoreriaă Statului,ă
sau cont nr. ................................, deschis la Banca ............................, dovada 
asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală atâtă pentruă furnizor,ă câtă şiă pentruă personalulă medico-
sanitarăangajatăînădispensareăTBC,ălaboratoareădeăs n tateămintal ,ărespectivăcentreădeăs n tateămintal ăşiă
sta ionarădeăziăpsihiatrie,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeă
asigur riădeăs n tate,ăcareăseăafl ăînăstructuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăvalabil ă
peătoat ădurataăderul riiăconven ieiănr.ă.............. 



    - Cabinet de medicina muncii - indiferent de forma de organizare - ........................... 
reprezentată prină .............................................,ă cuă autoriza ieă sanitar ă deă func ionareă nr.ă
...........ă dină .............................,ă avândă sediulă înă municipiul/oraşul/comunaă
........................, str. ...................... nr. ....,ă jude ul/sectorulă .......................,ă
telefon .................. 

    - Centreădeădializ ăprivat ăaflateăînărela ieăcontractual ăcuăCNASă.................................,ă
prin contractul nr. .................., cu sediul în ...................................., str. 
...................... nr. ...., telefon ............, fax ............, reprezentat prin 
....................,ă codulă unică deă înregistrareă ...................ă şiă contulă nr.ă
..........................., deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ................................, 
deschis la Banca ............................ 

 
    II.ăOBIECTULăCONVEN IEI 
    ART. 1 
    Obiectulă prezenteiă conven iiă îlă constituieă eliberareaă bileteloră deă internareă conformă Hot rârii 

Guvernului nr. 400/2014 şiăOrdinuluiăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă................/ă2015ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăaplicareăînăanulă2015ăaăH.G. nr. 
400/2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

    ART. 2 
    Eliberareaă bileteloră deă internareă pentruă serviciiă medicaleă spitaliceştiă seă faceă deă c treă urm toriiă

medici: 
    A. Medicii din spital, respectiv: 
    a) medicii din dispensare TBC care seă afl ă înă structuraă spitaluluiă caă unit iă f r ă personalitateă

juridic : 
    1. Medicul (nume, prenume) .............................................., CNP/cod unic de asigurare 

................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........../....................... 

    2. Medicul (nume, prenume) ............................................... CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........./........................ 

    b)ămediciiădinălaboratoareleădeăs n tateămintal ,ărespectivăcentreleădeăs n tateămintal ăşiăsta ionară
deăziăpsihiatrieăcareăseăafl ăînăstructuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic : 

    1. Medicul (nume, prenume) .............................................., CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........../....................... 

    2. Medicul (nume, prenume) ............................................... CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........./........................ 

    c) medicii din cabinetele deă medicin ă dentar ă careă nuă seă afl ă înă rela ieă contractual ă cuă casaă deă
asigur riădeăs n tateăşiăcareăseăafl ăînăstructuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic : 

    1. Medicul (nume, prenume) .............................................., CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........../....................... 

    2. Medicul (nume, prenume) ............................................... CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........./........................ 

 
    B. Medicii din unitatea medico-social : 
    1. Medicul (nume, prenume) .............................................., CNP/cod unic de asigurare 

................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........../....................... 

    2. Medicul (nume, prenume) ............................................... CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........./........................ 

    3. Medicul (nume, prenume) ............................................... CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........./........................ 

 
    C. Medicii din cabinetul de medicina muncii: 
    1. Medicul (nume, prenume) .............................................., CNP/cod unic de asigurare 

................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /Certificatulădeămembruăal Colegiului Medicilor din România nr. ........../....................... 

    2. Medicul (nume, prenume) ............................................... CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........./........................ 

    3. Medicul (nume, prenume) ............................................... CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........./........................ 

 
    D.ăMediciiădinăcentreleădeădializ ăprivat ăaflateăînărela ieăcontractual ăcuăCNAS 



    1. Medicul (nume, prenume) .............................................., CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiului Medicilor din România nr. ........../....................... 

    2. Medicul (nume, prenume) ............................................... CNP/cod unic de asigurare 
................................,ă codă paraf ă ............................,ă Autoriza ia deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........./........................ 

    3. Medicul (nume, prenume) ............................................... CNP/cod unic de asigurare 
................................, codă paraf ă ............................,ă Autoriza iaă deă liber ă
practic /CertificatulădeămembruăalăColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaănr.ă........./........................ 

 
    III.ăPrezentaăconven ieăesteăvalabil ădeălaădataăîncheieriiăpân ălaă31ădecembrie 2015. 
 
    IV.ăOBLIGA IILEăP R ILOR 
    ART. 3 
    Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă informezeă spitalele,ă unit ileă medico-socialeă şiă cabineteleă deă medicinaă muncii,ă centreleă deă

dializ ăprivateăcuăcareăîncheieăconven iiăasupraăcondi iilorăînăcareămediciiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaă
înăacesteăunit iăpotăeliberaăbileteădeăinternareăpentruăserviciiămedicaleăspitaliceşti; 

    b)ă s ă monitorizezeă lunară serviciileă medicaleă spitaliceştiă acordateă peă bazaă bileteloră deă internareă
eliberateădeămediciiădinăunit ileămedico-sociale, de medicii din cabinetele de medicina muncii, centrele de 
dializ ă privateă şiă deă mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă dispensareă TBC,ă laboratoareă deă s n tateă
mintal ,ărespectivăcentreădeăs n tateămintal ăşiăsta ionarădeăziăpsihiatrie,ăcabineteădeămedicin ădentar ăcareă
nuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăseăafl ăînăstructuraăspitaluluiăcaă
unit iăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăcuăcareăaăîncheiatăconven ii. 

    ART. 4 
    Unit ileămedico-sociale,ăcabineteleădeămedicinaămuncii,ăcentreleădeădializ ăprivateăşiăfurnizoriiădeă

serviciiămedicaleăspitaliceştiăauăurm toareleăobliga ii: 
    a)ă s ă respecteă prevederileă acteloră normativeă referitoră laă eliberareaă bileteloră deă internare pentru 

serviciiă medicaleă spitaliceştiă înă sistemulă asigur riloră socialeă deă s n tate;ă s ă completezeă formulareleă
electroniceădeăbileteădeăinternare,ădeălaădataălaăcareăacesteaăseăimplementeaz ; 

    b)ăs ărespecteăconfiden ialitateaătuturorădatelorăşiăinforma iilorăprivitoareălaăasigura i,ăprecumăşiă
demnitateaăşiăintimitateaăacestora;ăs ăasigureăsecuritateaădatelorăcuăcaracterăpersonal; 

    c)ăs ăanun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreăoriceămodificareăprivindăcondi iileăcareăauăstatălaă
baza încheierii conven iei; 

    d)ăs ăpun ălaădispozi ieăorganelorădeăcontrolăaleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateădocumenteleămedicaleă
primareăcareăauăstatălaăbazaăeliber riiăbiletelorădeăinternareăpentruăserviciiămedicaleăspitaliceşti; 

    e)ăs ărespecteădreptulălaăliberaăalegereădeăc treăasiguratăaăfurnizorului; 
    f)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilănumeleăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăaăîncheiatăconven ie,ă

precumăşiădateleădeăcontactăaleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb. 
    g)ăs ăsolicite/s ăverifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 
    V.ăÎNCETAREAăŞIăREZILIEREAăCONVEN IEI 
    ART. 5 
    Prezentaăconven ieăseăreziliaz ădeăplinădrept,ăprintr-oănotificareăscris ăaăcaselorădeăasigur riădeă

s n tate,ă înă termen deă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiă m suriă caă urmareă aă
constat riiăurm toarelorăsitua ii: 

    a)ă ridicareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă aă furnizorului,ă
expirarea termenului de valabilitate a acesteia; 

    b)ăridicareaădeăc treăorganeleăînădreptăaăautoriza ieiădeăliber ăpractic /certificatuluiădeămembruăală
ColegiuluiăMedicilorădinăRomâniaăa/alămediculuiăcareăelibereaz ăbileteădeăinternareăpentruăserviciiămedicaleă
spitaliceşti;ăînăsitua iaăînăcareăconven iaăcuăunitateaămedico-social /cabinetulădeămedicinaămuncii/centrulădeă
dializ ă privat/spitalulă seă încheieă pentruă maiă mul iă medici,ă ridicareaă deă c treă organeleă deă dreptă aă
autoriza ieiădeăliber ăpractic /certificatuluiădeămembruăalăColegiuluiăMedicilor din România a/al unui medic 
nuăconduceălaăreziliereaăconven iei,ăciădoarălaăexcludereaădinăconven ieăaămediculuiărespectiv; 

    c)ă nerespectareaă obliga iiloră asumateă prină prezentaă conven ie,ă constatat ă cuă ocaziaă controluluiă
efectuatădeăcasaădeăasigur ri deăs n tate; 

    d)ăneanun areaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăprivireălaăoriceămodificareăînăleg tur ăcuăcondi iileă
careăauăstatălaăbazaăîncheieriiăconven ieiăprivindăeliberareaăbiletelorădeăinternareăpentruăserviciiămedicaleă
spitaliceşti,ăînămaximumă5ăzileălucr toareădeălaădataăproduceriiămodific rii; 

    e)ărefuzulăfurnizoruluiădeăaăpuneălaădispozi ieăorganelorădeăcontrolădocumenteleămedicaleăprimareăcareă
auăstatălaăbazaăeliber riiăbiletelorădeăinternareăpotrivităprezenteiăconven ii,ăconformăsolicit rii scrise a 
organelorădeăcontrolăînăceeaăceăpriveşteădocumenteleăşiătermeneleădeăpunereălaădispozi ieăaăacestora. 

    ART. 6 
    Prezentaăconven ieăînceteaz ăcuădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a) de drept la data la care a intervenităunaădintreăurm toareleăsitua ii: 
    a1)ăfurnizorulăseămut ădinărazaăadministrativ-teritorial ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăaă

încheiatăconven ie; 
    a2)ăîncetareăprinădesfiin areăsauăreprofilare,ădup ăcaz; 
    a3) încetarea definitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate; 
    a4)ă mediculă renun ă sauă pierdeă calitateaă deă membruă ală Colegiuluiă Mediciloră dină România/Colegiuluiă

MedicilorăDentiştiădinăRomânia. 



    b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
    c) acordul deăvoin ăalăp r ilor; 
    d)ă denun areaă unilateral ă aă conven ieiă deă c treă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă deă serviciiă

medicaleă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă cuă 30ă deă zileă calendaristiceă
anterior datei de la care seădoreşteăîncetareaăconven iei. 

    ART. 7 
    Situa iileăprev zuteălaăart.ă5ăşiălaăart.ă6ălit.ăa)ăsubpct.ăa2)ăseăconstat ădeăc treăcasaădeăasigur riă

deă s n tateă dină oficiu,ă prină organeleă abilitateă pentruă efectuareaă controluluiă sauă laă sesizareaă oric reiă
persoane interesate. 

    Situa iaăprev zut ălaăart.ă6ălit.ăa)ăsubpct.ăa1),ăseănotific ăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcelă
pu ină30ădeăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăconven iei. 

 
    VI.ăCORESPONDEN A 
    ART. 8 
    Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezenteiă conven iiă seă efectueaz ă înă scris,ă prină scrisoriă

recomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r ilor.ăFiecareăparteădinăconven ieăesteă
obligat ăca,ăînătermenădeă5ăzileălucr toareădinămomentulăînăcareăintervinămodific riăaleădatelorăceăfigureaz ă
înăprezentaăconven ie,ăs ănotificeăceleilalteăp r iăschimbareaăsurvenit . 

 
    VII.ăMODIFICAREAăCONVEN IEI 
    ART. 9 
    Înăcondi iileăapari ieiăunorănoiăacteănormativeăînămaterie,ăcareăintr ăînăvigoareăpeădurataăderul riiă

prezenteiăconven ii,ăclauzeleăcontrareăseăvorămodificaăşiăseăvorăcompletaăînămodăcorespunz tor. 
    Prezentaăconven ieăaăfostăîncheiat ăast ziă...........,ăînădou ăexemplareăaăcâteă...........ăpaginiă

fiecare, câte unul pentru fiecare parte din conven ie. 
 
*T* 
   CasaădeăAsigur riădeăS n tateăăăăăăăăăăăăăăăUnitateaămedico-social / 
   Preşedinteă- directorăgeneral,ăăăăăăăăăăăăăăUnitateăsanitar ăcuăpaturi/ 
                                               Cabinet de medicina muncii/ 
                                               Centrulădeădializ ăprivat 
                                               Reprezentant legal 
   Vizat 
   Juridic, contencios 
*ST* 
 
    NOT : 
    Modelulădeăconven ieăseăvaăadaptaăînăfunc ieădeăobiectulăconven iei,ărespectivăeliberarea biletelor de 

internareădeăc treămediciiădinăunit ileămedico-socialeăsauădeăc treămediciiădinăcabineteleădeămedicinaămunciiă
sauădeăc treămediciiădinăcentreleădeădializ ăprivateăsauădeăc treămediciiădinădispensareăTBC,ălaboratoareădeă
s n tateă mintal ,ă respectivă centreă deă s n tateă mintal ă şiă sta ionară deă ziă psihiatrie,ă cabineteă deă medicin ă
dentar ăcareănuăseăafl ăînărela ieăcontractual ăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăseăafl ăînăstructuraă
spitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic . 

    Pentru mediciiă men iona iă înă prezentaă anex ă seă încheieă conven ieă cuă oă singur ă cas ă deă asigur riă deă
s n tate,ărespectivăcuăceaăînăaăc reiăraz ăadministrativ-teritorial ăseăafl ăcabinetul/unitateaăînăcareăîşiă
desf şoar ăactivitateaămediciiărespectivi. 

 
 
    ANEXA 43 
 
                                   - MODEL - 
 
    Denumire Furnizor .............................. 
    Medic .......................................... 
    Contract/conven ieănr.ă......................... 
    CAS ............................................ 
 
                              SCRISOAREăMEDICAL *) 
────────── 
    *)ăScrisoareaămedical ăseăîntocmeşteăînădou ăexemplare,ădinăcareăunăexemplarăr mâneălaămediculăcareăaă

efectuată consulta ia/serviciulă înă ambulatoriulă deă specialitate,ă iară ună exemplară este transmis medicului de 
familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. 

    Scrisoareaămedical ăsauăbiletulădeăieşireădinăspitalăsuntădocumenteătipizateăcareăseăîntocmescălaădataă
extern rii,ă într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din 
ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului; 

────────── 
 
    Stimate( )ă coleg( ),ă v ă inform mă c ă .....................................,ă n scută laă dataă deă

............., CNP/cod unic de asigurare ......................................, a fost consultat în serviciul 
nostruă laă dataă deă ..................ă nr.ă F.O./nr.ă dină Registrulă deă consulta iiă
....................................... 



    Motiveleăprezent rii 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Diagnosticul: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Anamneza: 
    .......................................................................... 
    - factori de risc 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Examen clinic: 
    - general 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    - local 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Examene de laborator: 
    - cu valori normale 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    - cu valori patologice 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Examene paraclinice: 
    EKG 
    .......................................................................... 
    ECO 
    .......................................................................... 
    Rx 
    .......................................................................... 
    Altele 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Tratament efectuat: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Alteăinforma iiăreferitoareălaăstareaădeăs n tateăaăasiguratului: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    Tratament recomandat 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
 
    Seăcompleteaz ăobligatoriuăunaădinăceleătreiăinforma ii: 
    - [] S-aăeliberatăprescrip ieămedical ,ăcazăînăcareăseăvaăînscrieăseriaăşiănum rulăacesteia 
    - [] Nu s-aăeliberatăprescrip ieămedical ădeoareceănuăaăfostănecesar 
    - [] Nu s-aăeliberatăprescrip ieămedical  
 
    Seăcompleteaz ăobligatoriuăunaădinăceleătreiăinforma ii: 
    - [] S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrieăseriaăşiănum rulăacestuia 
    - [] Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar 
    - [] Nu s-a eliberat concediu medical la externare 
 
    Seăcompleteaz ăobligatoriuăunaădinăceleădou ăinforma ii: 
 
    - [] S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu 
    - [] Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, 

deoarece nu a fost necesar 
 



    Seăcompleteaz ăobligatoriuăunaădinăceleădou ăinforma ii: 
    - [] S-aăeliberatăprescrip ieămedical ăpentruădispozitiveămedicaleăînăambulatoriu 
    - [] Nu s-aă eliberată prescrip ieă medical ă pentruă dispozitiveă medicaleă înă ambulatoriuă deoareceă nuă aă

fostănecesară(cuăvizaăUnit iiăjude eneădeăimplementareăaăprogramului, pentru diabet) 
*T* 
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
 │Unitateăjude ean ădeădiabetăzaharat:ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 
 │Nr.ădeăînregistrareăaăasiguratului:ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    Data .......................... 
 
                                        Semn turaăşiăparafaămedicului 
                                        ............................. 
 
    Calea de transmitere: 
    - prin asigurat 
    - prinăpoşt ă.......................... 
 
 
    ANEXA 44 
 
                                   - MODEL - 
 
    Denumirea furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu 
    .................................................. 
    .......................................................................... 
    Sediulăsocial/Adresaăfiscal  ............................................. 
    .......................................................................... 
 
                             DECLARA IEăDEăPROGRAM 
 
    punct de lucru .................................................... 
    .......................................................................... 
    Subsemnatul(a), .......................................................... B.I./C.I. seria ........., 

nr.ă ...............,ă înă calitateă deă reprezentantă legal,ă cunoscândă c ă falsulă înă declara iiă seă pedepseşteă
conformălegii,ădeclarăpeăpropriaăr spundereăc ăprogramulădeălucruăînăcontractăcuăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă
.......................ăseădesf şoar ăastfel: 

*T* 
┌───────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Loca iaăăăă│Adresa/│ăăăăăăăăăăăăăăProgramădeălucruăînăcontractăcuăăăăăăăăăăăă│ 
│undeăseăăăă│telefon│ăăăăăăăăăăăăăăăcasaădeăasigur riădeăs n tateăăăăăăăăăăăăă│ 
│desf şoar ă│ăăăăăăă├────┬─────┬────────┬───┬──────┬───────┬────────┬─────────┤ 
│activitatea│ăăăăăăă│Luni│Mar i│Miercuri│Joi│Vineri│Sâmb t │Duminic │S rb tori│ 
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│legaleăăă│ 
├───────────┼───────┼────┼─────┼────────┼───┼──────┼───────┼────────┼─────────┤ 
│Sediuăăăăăă│ăăăăăă │ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│socialăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│lucrativăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├───────────┼───────┼────┼─────┼────────┼───┼──────┼───────┼────────┼─────────┤ 
│Punctădeăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│lucru/punct│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│secundarăde│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│lucru*)ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├───────────┼───────┼────┼─────┼────────┼───┼──────┼───────┼────────┼─────────┤ 
│Domiciliuăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă │ăăăăăăăăă│ 
│beneficiari│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├───────────┼───────┼────┼─────┼────────┼───┼──────┼───────┼────────┼─────────┤ 
│Dispecerată│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
└───────────┴───────┴────┴─────┴────────┴───┴──────┴───────┴────────┴─────────┘ 
 
    Data                                Reprezentant legal 
    .......................ăăăăăăăăăăăăă(semn turaăşiăştampila) 
                                     ............................... 
*ST* 
────────── 
    *)ă seă vaă completaă înă func ieă deă nr.ă deă puncteă deă lucruă aleă furnizorului,ă înă situa iaă înă careă

furnizorulăareămaiămulteăpuncteădeălucruăpentruăcareăsolicit ăîncheiereaăcontractuluiăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tate,ăacesteaăseămen ioneaz ădistinctăcuăprogramulădeălucruăaferent. 



────────── 
 
 
    ANEXA 45 
 
                                   - MODEL - 
 
    Denumirea furnizorului ................................................... 
    .......................................................................... 
    Sediulăsocial/Adresaăfiscal ă............................................. 
    .......................................................................... 
    punct de lucru .................................................... 
    .......................................................................... 
 
 
                             DECLARA IEăDEăPROGRAM 
 
    Subsemnatul(a), .......................................................... B.I./C.I. seria ........., 

nr. ...............,ă înă calitateă deă reprezentantă legal,ă cunoscândă c ă falsulă înă declara iiă seă pedepseşteă
conformălegii,ădeclarăpeăpropriaăr spundereăc ăprogramulădeălucruăînăcontractăcuăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă
.......................ăseădesf şoar ăastfel: 

*T* 
┌───────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Loca iaăăăă│Adresa/│ăăăăăăăăăăăăăăProgramădeălucruăînăcontractăcuăăăăăăăăăăăă│ 
│undeăseăăăă│telefon│ăăăăăăăăăăăăăăăcasaădeăasigur riădeăs n tateăăăăăăăăăăăăă│ 
│desf şoar ă│ăăăăăăă├────┬─────┬────────┬───┬──────┬───────┬────────┬─────────┤ 
│activitatea│ăăăăăăă│Luni│Mar i│Miercuri│Joi│Vineri│Sâmb t │Duminic │S rb tori│ 
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│legaleăăă│ 
├───────────┼───────┼────┼─────┼────────┼───┼──────┼───────┼────────┼─────────┤ 
│Sediuăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│socialăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│lucrativăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ă      │ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├───────────┼───────┼────┼─────┼────────┼───┼──────┼───────┼────────┼─────────┤ 
│Punctădeăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│lucru/punct│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│         │ 
│secundarăde│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│lucru*)ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├───────────┼───────┼────┼─────┼────────┼───┼──────┼───────┼────────┼─────────┤ 
│..........ă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
└───────────┴───────┴────┴─────┴────────┴───┴──────┴───────┴────────┴─────────┘ 
 
      Data                             Reprezentant legal 
      .......................          (semn turaăşiăştampila) 
                                       ............................... 
*ST* 
────────── 
    *)ă seă vaă completaă înă func ieă deă nr.ă deă puncteă deă lucruă aleă furnizorului,ă înă situa iaă înă careă

furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru careăsolicit ăîncheiereaăcontractuluiăcuăcasaădeăasigur riădeă
s n tate,ăacesteaăseămen ioneaz ădistinctăcuăprogramulădeălucruăaferent. 

    **)ăpentruămediciiădeăfamilieăseăcompleteaz ădistinctăprogramulălaăcabinetăşiăprogramulălaădomiciliu. 
────────── 
 
 
    ANEXA 46 
                                   - MODEL - 
 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEă................................ 
    Localitatea: ................................................. 
    str. .......................... nr. .... tel./fax ............ 
 
                                   NOTIFICARE 
 
    C tre: 
    Furnizorul ............................, cu sediul în ..................., str. 

.......................ă nr.ă ....,ă bl.ă ....,ă sc.ă .....,ă et.ă ....,ă ap.ă .....,ă sector/jude ă

....................., înregistrată laă Registrulă unică ală cabineteloră medicale/Registrulă Comer uluiă subă nr.ă

........................,ă avândă codă deă înregistrareă fiscal ă - cod unic de înregistrare .................., 
tel./fax ........., cont nr. ........................ deschis la Trezoreriaă statuluiă şiă sediulă punctuluiă
secundar de lucru în ...................................., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. 
.....,ăet.ă....,ăap.ă.....,ăsector/jude ă..................,ătel./faxă....................,ăreprezentatăprină
..................... în calitate de reprezentant legal. 



 
    Prinăprezentaăv ănotific m: 
*T* 
                        ┌─────────────┐ 
    reziliereaăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
                        └─────────────┘ 
                        ┌─────────────┐ 
    încetareaăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
                        └─────────────┘ 
                        ┌─────────────┐ 
    suspendareaăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
                        └─────────────┘ 
*ST* 
 
    contractului/conven ieiă deă furnizareă deă servicii medicale/medicamente/dispozitive 

......................... cu nr. ........../................ începând cu data de .................., având în 
vedere:ă.............................................ă(descriereaăpeăscurtăaăsitua ieiădeăfapt)ăşiăînătemeiulă
dispozi iilorăart.ă.....ădinăanexaănr.ă2ălaăHot râreaăGuvernuluiănr.ă400/2014 pentru aprobarea pachetelor de 
serviciiă medicaleă şiă aă Contractului-cadruă careă reglementeaz ă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă
cadrul sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014ă- 2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioareă şiă dispozi iiloră art.ă .....ă dină anexaă nr.ă .....ă laă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă ............/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014. 

*T* 
                         PREŞEDINTEă- DIRECTOR GENERAL, 
                         .............................. 
 
        Director executiv al                 Director executiv al 
        Direc ieiăeconomice,ăăăăăăăăăăăăăăăăăDirec ieiărela iiăcontractuale 
        ....................                 .............................. 
 
        Vizat 
        Juridic, contencios 
        .................... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 47 
 
                              DISPOZI IIăGENERALE 
 
    1. Formularele cu regim special care se întocmesc în 2 exemplare - bilete de trimitere pentru 

ambulatoriul de specialitate clinic, biletele de trimitere pentruă investiga iiă medicaleă paracliniceă şiă
biletele de internare. 

    2.ăMediciiăcareăelibereaz ăbileteădeătrimitereăpentruăambulatoriulădeăspecialitateăclinic,ăbileteădeă
trimitereăpentruăinvestiga iiămedicaleăparaclinice,ăbileteădeăinternare,ăpotăs ăaplice pe aceste formulare cod 
de bare aferent CNP-ului/coduluiăunicădeăasigurareăalăasiguratuluiăbeneficiar,ăcoduluiădeăparaf ăalămediculuiă
şiănum rulăcontractuluiăîncheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate. 

    3.ă To iă furnizoriiă careă încheieă contractă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obliga iaă s ă de in ă
contract de service pentru aparatura din dotare, conform prevederilor legale în vigoare. 

    4.ă Documenteleă interneă aleă furnizoriloră careă atest ă prezen aă laă programă pentruă personalulă deă
specialitate care îşiă desf şoar ă activitateaă laă aceştia,ă trebuieă s ă fieă înă concordan ă cuă programulă deă
activitateădepusălaăcaseleădeăasigur riădeăs n tateălaămomentulăcontract rii. 

    5.ă Modelulă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă electronic ă seă aprob ă prină ordină ală ministrului 
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate.ă Modeleleă deă formulareă pentruă
prescrip iileă deă preparateă stupefianteă şiă psihotrope,ă seă aprob ă conformă Legiiă nr.ă 339/2005ă privindă regimulă
juridicăalăplantelor,ăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare. 

    6.ă Modelulă deă biletă deă trimitereă pentruă specialit ileă clinice,ă paracliniceă şiă pentruă internareă seă
aprob ăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 

    7.ă Formulareleă utilizateă înă sistemulă asigur riloră socialeă deă s n tate,ă respectivă celeă privindă
eviden eleă obligatorii,ă celeă cuă regimă specială şiă celeă tipizate,ă peă careă furnizoriiă auă obliga iaă s ă leă
completezeăcorectăşiălaăziăincludăşiăeviden eleăelectroniceăaleăbolnavilorăcronici. 

    8.ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleăauăobliga iaăs ărecomandeăasigura ilorătratamentulăcuărespectareaă
condi iilorăprivindămodalit ileădeăprescriereăaămedicamentelor,ăconformăprevederilorălegale în vigoare. 

    9.ă To iă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă medicamenteă şiă dispozitiveă medicaleă afla iă înă rela iiă
contractualeăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăsau,ărespectiv,ăCasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate,ăauă
obliga iaăs ăutilizezeăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate. 

    Înăsitua iaăînăcareăfurnizoriiăutilizeaz ăunăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilă
cuăsistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînăcareăfurnizoriiăsuntă
obliga iăs ăasigureăconfiden ialitateaăşiăsecuritateaăînăprocesulădeătransmitereăaădatelor. 



    10.ă Mediciiă careă auă specialitateaă deă medicin ă deă familieă şiă oă alt /alteă specialitate/specialit iă
clinic /clinice,ă potă optaă pentruă aă desf şuraă activitateă înă rela ie contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate,ă înă bazaă specialit iiă deă medicin ă deă familieă sauă înă bazaă specialit ii/specialit iloră clinice.ă
Mediciiăcareăauăoăspecialitateăclinic ăşiăoăspecialitateăparaclinic ,ăpotăoptaăpentruăaădesf şuraăactivitateă
în rela ieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă bazaă specialit iiă cliniceă sauă înă bazaă
specialit iiăparaclinice. 

    11.ă Prezentareaă şiă utilizareaă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă laă furnizoriiă deă
servicii medicale, medicamente şiădispozitiveămedicaleăseăfaceălaămomentulăacord riiăserviciului,ăastfel: 

    11.1ăÎnăasisten aămedical ăprimar ăutilizareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăseă
faceălaămomentulăacord riiăserviciilorămedicaleăprev zuteăînăpachetulădeăbaz . 

    11.2ă Înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialit ileă cliniceă utilizareaă
carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă faceă laă momentulă acord riiă serviciiloră medicaleă
prev zuteăînăpachetulădeăbaz ,ăcuăexcep iaăserviciilorădeăs n tateăconexeăactuluiămedicalăpentruăcareănuăesteă
necesar ăprezentareaăcardului. 

    11.3ă Înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialitateaă reabilitareă medical ă şiă
acupunctur ă utilizareaă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă faceă laă momentulă acord riiă
serviciilorămedicaleăprev zuteăînăpachetulădeăbaz ,ăastfel: 

    a)ăpentruăconsulta iiăşiăproceduriăînăcabinetălaămomentulăacord rii 
    b) pentru procedurile acordate în baza de tratament prezentarea cardului se face în fiecare zi de 

tratamentă/ăfiecareăziăînăcareăseăacord ăserviciiădeăacupunctur ăînăcadrulăcureiădeătratament 
    11.4ă Înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă deă medicin ă dentar ă utilizareaă carduluiă

na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă faceă laă momentulă acord riiă serviciiloră medicaleă prev zuteă înă
pachetulădeăbaz . 

    11.5ă Înă asisten aă medical ă ambulatorieă deă specialitateă pentruă specialit ileă paracliniceă utilizareaă
carduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăseăface,ăastfel: 

    a) pentru serviciile medicale paraclinice - analizeă deă laboratoră prezentareaă carduluiă na ională deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăseăfaceălaămomentulărecolt riiăprobelorăînăpuncteleădeărecoltareăpropriiăaleă
furnizorilorădeăinvestiga iiăparaclinice,ăcuăexcep iaăserviciileăparacliniceădeămicrobiologie,ăhistopatologieă
şiă citologieă dac ă probeleă nuă seă recolteaz ă laă furnizoriiă deă investiga iiă paraclinice.ă Pentruă serviciileă
paraclinice de microbiologie - exameneădeăurin ăşiăexameneădeămateriiăfecaleădac ăsuntăsingureleăinvestiga iiă
recomandateă peă biletulă deă trimitereă seă utilizeaz ă cardulă laă momentulă depuneriiă probeloră laă furnizorulă deă
investigatiiăparaclinice;ădac ăacesteaăsuntărecomandateăpeăbiletulădeătrimitereăîmpreun ăcuăalteăanalizeădeă
laboratoră seă utilizeaz ă cardulă laă momentulă recolt riiă analizeloră deă laborator.ă Pentruă examin rileă deă
histopatologieă şiă citologieă careă nuă seă recolteaz ă laă furnizoriiă deă investiga iiă paracliniceă probeleă suntă
transmiseălaăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăparacliniceăînso iteădeăbileteleădeătrimitereăf r ăaăfiănecesar ă
prezentareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 

    b) pentru serviciile medicale paraclinice - investiga iiădeăradiologie,ăimagistic ămedical ,ăexplor riă
func ionaleă şiă medicin ă nuclear ă utilizareaă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă faceă laă
momentulăefectu riiăinvestiga iilorăprev zuteăînăpachetulădeăbaz . 

    11.6ăÎnăasisten aămedical ăspitaliceasc ăutilizareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
se face, astfel: 

    a) pentruă serviciileă medicaleă spitaliceştiă înă regimă deă spitalizareă continu ă utilizareaă carduluiă
na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă faceă laă internareaă şiă externareaă dină spital,ă cuă excep iaă
urm toarelorăsitua ii: 

    - laăinternareăînăspitalădac ăcriteriulălaăinternareăesteăurgen ămedico-chirurgical  
    - laă externareă dină spitală pentruă cazurileă transferateă laă ună altă spitală şiă laă internareă caă şiă cază

transferat 
    - laăexternareăpentruăsitua iileăînăcareăs-a înregistrat decesul asiguratului. 
    b) pentruăserviciileămedicaleăspitaliceştiăînăregimădeăspitalizareădeăziăprezentareaăcarduluiăna ională

deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă faceă laă fiecareă vizit ,ă cuă excep iaă situa iiloră înă careă criteriulă deă
internareă esteă urgen ă medico-chirurgical ă pentruă serviciileă acordateă înă structurileă deă urgen ă (cameraă deă
gard /UPU/CPU)ăcareănuăsuntăfinan ateădeăMinisterulăS n t ii/ministereleăşiăinstitu iileăcuăre eaăsanitar ă
proprie. 

    11.7 Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu 
utilizareaă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă faceă înă fiecareă ziă înă careă seă acord ă
îngrijiri. 

    11.8.ă Înă asisten aă medical ă deă reabilitareă medical ă şiă recuperare,ă înă sanatoriiă şiă preventoriiă
utilizareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăseăfaceălaăinternareăşiăexternare. 

    11.9ăPentruădispozitiveămedicale,ăesteănecesar ăutilizareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeă
s n tateădac ădispozitivulămedicalăseăridic ădeă c treăbeneficiarădeălaăsediulălucrativ/punctul de lucru al 
furnizoruluiă deă dispozitiveă medicale.ă Înă situa iaă înă careă ridicareaă dispozitivuluiă medicală deă laă sediulă
lucrativ/punctulă deă lucruă ală furnizoruluiă deă dispozitiveă medicaleă seă faceă deă c treă apar in torulă
beneficiarului - membru al familieiă (p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ),ă împuternicită legală -,ă seă utilizeaz ă
cardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăsauăcarteaădeăidentitate/buletinulădeăidentitate/paşaportulă
acestuia; 

    Înă situa iaă înă careă dispozitivulă medicală seă elibereaz ă prină poşt ,ă curierat,ă transportă propriuă oriă
închiriatăprezentareaăcarduluiănuăesteănecesar ;ăconfirmareaăprimiriiădispozitivuluiămedicalăexpediatădeăc treă
furnizorăprinăpoşt ,ăcurierat,ătransportăpropriuăoriăînchiriatăşiăprimireaălaădomiciliu,ăseăfaceăsubăsemn turaă
beneficiaruluiă sauă oriă aă apar in toruluiă acestuiaă - membru al familiei - p rinte,ă so /so ie,ă fiu/fiic ,ă
împuternicit legal, reprezentant legal - cu specificarea domiciliului la care s-aăf cutălivrarea,ăaăactuluiădeă
identitateăşiăaăcoduluiănumeric personal/codulăunicădeăasigurareăaleăpersoaneiăcareăsemneaz ădeăprimire. 



    11.10ăPentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăutilizareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riă
socialeădeăs n tateăseăfaceălaămomentulăridic riiămedicamentelorădinăfarmacie,ădac ăacesteaăseăridic ădeăc treă
beneficiarulăprescrip iei; 

    Înă situa iaă înă careă ridicareaă medicamenteloră deă laă farmacieă seă faceă deă c treă ună împuternicit,ă seă
utilizeaz ă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă ală împuternicituluiă sauă carteaă deă
identitate/buletinulădeăidentitate/paşaportul,ădac ăîmputernicitulănuăpoateăprezentaăcard. 

    12.ăInforma iiăreferitoareălaăutilizareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădeăc treă
asigura iăşiăfluxulădeălucruăpentruăfurnizoriiădeăserviciiămedicale,ămedicamenteăşiădispozitiveămedicale,ăsuntă
postate pe site-ul www.cnas.ro. 

    13.ăPrevederileăprivindăacordareaăserviciilorămedicale,ămedicamentelorăşiădispozitivelorămedicaleăprină
utilizareaă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă
medicamenteă şiă dispozitiveă medicale,ă suntă aplicabileă deă laă dataă prev zut ă laă art. 2 alin (2) din HG nr. 
900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoareălaăcardulăna ionalădeă
asigur riă socialeă deă s n tateă dină titlulă IXă "Cardulă europeană şiă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă
s n tate"ă dină Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 

 
 
    ANEXA 48 
 
                   CHESTIONARăPRIVINDăSATISFAC IAăPACIENTULUI 
 
    Acestă chestionară esteă menită s ă neă sprijineă înă ameliorareaă performan eiă activit iiă spitalului;ă

r spunsurileălaăacestăchestionarăr mânăanonime. 
 
    1. Cândăa iăintratăprimaădat ăînăaceast ăunitateăceăimpresieăv-a iăf cut?ăAlege iătreiăcuvinteăcareă

descriuăcelămaiăbineăsitua iaădinăacelămomentădinăunitateaădeăprimire 
 
*T* 
 ┌────────────────────────┬─────────────────────┐ 
 │Cuvinteăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ordinea priorit ii*)│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │Cur enieăăăăăăăăăăăăăăă│.....................│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │Luxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│.....................│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │Aglomera ieăăăăăăăăăăăăă│.....................│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │Dezordineăăăăăăăăăăăăăăă│.....................│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │Mizerieăăăăăăăăăăăăăăăăă│.....................│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │Disciplin ăăăăăăăăăăăăăă│.....................│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │Linişteăăăăăăăăăăăăăăăăă│.....................│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │S r cieăăăăăăăăăăăăăăăăă│.....................│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │Altulăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │1ă.....................ă│.....................│ 
 ├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
 │Altulă                  │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │2ă.....................ă│.....................│ 
 └────────────────────────┴─────────────────────┘ 
*ST* 
────────── 
    *)ăBifa iă1,ă2ăsauă3ăînăordineaăpriorit ii. 
────────── 
 
    2.ă Situa iaă dină unitateaă deă primire,ă peă careă tocmaiă a iă descris-o, v-a modificat starea de spirit? 

(bifa iăoăsingur ăvariant ) 
*T* 
 ┌────────────────────────┬──┬──┐ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│DA│NU│ 
 ├────────────────────────┼──┼──┤ 
 │M-aădemoralizatăăăăăăăăă│ăă│ăă│ 
 ├────────────────────────┼──┼──┤ 
 │Nuăaăavutăniciunăefectăă│ăă│ăă│ 
 ├────────────────────────┼──┼──┤ 
 │Mi-aăridicatămoralulăăăă│ăă│ăă│ 
 └────────────────────────┴──┴──┘ 



*ST* 
 
    3.ă Cumă a iă ajunsă s ă apela iă laă internareă pentruă spitalulă nostruă (bifa iă unaă dină varianteleă deă

r spuns): 
    a. V-a iăprezentatădirectălaăcameraădeăgard  
    b.ăA iăavutătrimitereădeălaămediculădumneavoastr ădeăfamilie 
    c.ăA iăvenităcuătrimitereădeălaămediculădeăambulator 
    d.ăA iăvenităcuăambulan a 
    e.ăAlt ăsitua ie 
 
    4.ăSunte iălaăprimaăinternare sau la o reinternare? 
    a) Prima internare b) Reinternare 
    Înăcadrulăacesteiăintern ri,ăpute iăspuneăc : 
*T* 
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 │DA│NU│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤ 
 │P1.ăA iăfostăprimităcuăamabilitateădeălaăînceput?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ă│0ă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤ 
 │P2.ăA iăfostăcondusălaăexplor ri?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ă│#ă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤ 
 │P3.ăA iăf cutăbaieălaăinternare?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ă│0ă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤ 
 │P4.ăA iăfostăinformatăpeăîn elesulădvs.ădespreăboal ,ătratament,ăăăăăă│ăă│ăă│ 
 │riscăoperator,ăprognostic?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤ 
 │P5.ăA iăadusămedicamenteădeăacas ?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ă│0ă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤ 
 │P6.ăA iăavutăcomplica iiăpost-operatorii?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ă│0ă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤ 
 │P7.ăFioleleăs-auădeschisăînăfa aădvs.?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ă│0ă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤ 
 │P8.ăA iăsesizatăoriceăform ădeăcondi ionareăaăîngrijirilorădeăcareăa i│1ă│0ă│ 
 │avutănevoie?ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ 
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤ 
 │P9.ăA iăsim itănevoiaăs ărecompensa iăprinădiverseămijloaceăunăcadruăă│ăă│ăă│ 
 │medicalăpentruăaăbeneficiaădeămaiămult ăaten ieădinăparteaăacestoraăăă│ăă│ăă│ 
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘ 
*ST* 
 
    Casetele marcate cu # sunt de culoare gri. 
    Aprecia iăpeăoăscal ădeălaă1ălaă5ăcalitateaăserviciilorămen ionateămaiăjosăprimiteădeăc treădvs. 
*T* 
*Font 7* 
 ┌───────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┬────┬──────┬─────────────────┐ 
 │Serviciulăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă9ăăăăăăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Totalăăăăăăăăăăă│Par ialăăăăăăăăă│Nesatisf c tor│Bun │Foarte│Nuăamăbeneficiat/│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nesatisf c toare│nesatisf c toare│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│bun ăă│Nuăamăobservatăăă│ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 
 │Atitudineaăpersonalului│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ă │ăă5ăăă│ăăăăăăă9ăăăăăăăăă│ 
 │laăprimireăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 
 │Atitudineaăpersonalului│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă9ăăăăăăăăă│ 
 │peăparcursulăşederiiăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │dvs.ăînăunitateăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│              │ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 
 │Îngrijireaăacordat ădeă│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă9ăăăăăăăăă│ 
 │medicăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 
 │Îngrijireaăacordat ădeă│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă9ăăăăăăăăă│ 
 │asistenteăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 
 │Îngrijireaăacordat ădeă│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă9ăăăăăăăăă│ 
 │infirmiereăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 
 │Îngrijireaăpostăăăăăăăă│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă9ăăăăăăăăă│ 
 │operatorieăşiăATIăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă      │ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 
 │Calitateaămeselorăăăăăă│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă9ăăăăăăăăă│ 
 │serviteăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 



 │Calitateaăcondi iilorăă│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă#ăăăăăăăăă│ 
 │deăcazareă- salonăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 │(dotare,ăfacilit i)ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă          │ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 
 │Calitateaăgrupurilorăăă│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă#ăăăăăăăăă│ 
 │sanitareă(b iă+ăWC)ăăăă│ăăăăăă          │ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────────────────┤ 
 │Cur eniaăînăansambluăă│ăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ă4ăă│ăă5ăăă│ăăăăăăă#ăăăăăăăăă│ 
 └───────────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┴────┴──────┴─────────────────┘ 
*ST* 
 
    Casetele marcate cu # sunt de culoare gri închis. 
 
    inândăcontădeătoateăceleămen ionateămaiăsusăv ărug măs ăneăspune i: 
 
    Câtădeămul umităsunte i/a iăfost? 
*T* 
 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐ 
 │Foarteăăăăăăăă│Par ialăăăăăăăă│Nemul umităăăă│Par ialăăăăăăăă│Foarteăăăăăăăă│ 
 │nemul umităăăă│nemul umităăăăă│ăăăăăă        │mul umităăăăăăă│mul umităăăăăă│ 
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ăăăăăă1ăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ăăăăăă4ăăăăăăăă│ăăăăăăă5ăăăăăă│ 
 └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘ 
*ST* 
 
    Dac ăarăfiăs ăave iănevoieădeăunăserviciuămedicalădisponibilăînăaceast ăunitateăv-a iăîntoarceăaici? 
*T* 
 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐ 
 │SigurăNUăăăăăă│Maiădegrab ăNUă│Poateăda/ăăăăă│Maiădegrab ăDAă│SigurăDAăăăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│poateănuăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ăăăăăă1ăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ăăăă  4ăăăăăăăă│ăăăăăăă5ăăăăăă│ 
 └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘ 
*ST* 
 
    Dac ăunăapropiat,ăunăprietenăsauăalt ăpersoan ăarăaveaănevoieădeăunăserviciuămedicalădespreăcareăşti iă

c ăesteădisponibilăaiciăi-a iărecomandaăs ăvin ? 
*T* 
 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐ 
 │SigurăNUăăăăăă│Maiădegrab ăNUă│Poateăda/ăăăăă│Maiădegrab ăDA│SigurăDAăăăăăă│ 
 │ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│poateănuăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ 
 │ăăăăăă1ăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăăăă3ăăăăăăă│ăăăăăă4ăăăăăăă│ăăăăăăă5ăăăăăă│ 
 └──────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘ 
*ST* 
 
    Dup ă toat  aceast ă perioad ă petrecut ă aici,ă careă esteă lucrulă pozitivă careă v ă vineă înă minte?/Ceă v-a 

pl cutăcelămaiămult?ă..................................... 
    Dar negativ?/Ce nu v-aăpl cut? 
 
    Elemente de socio-demografieă(încercui iăsitua iaăcareăviăseăaplic ) 
 
*T* 
 D1. Sexul 
     1. Masculin            2. Feminin 
 D2. Vârsta 
     1. < 20 de ani         2. 20 - 29 ani    3. 30 - 39 ani     4. 40 - 49 ani 
     5. 50 - 59 ani         6. 60 - 69ăaniăăăă7.ă70ăaniăşiăpeste 
 D3.ăMediulădeăreziden  
     1. Urban               2. Rural 
 D4.ăUltimaăşcoal ăabsolvit  
     1.ăPrimar ă(14ăclase)ăă2.ăGimnazial ăăăăă3.ăLiceuăăăăăăăăăăă4.ăFacultate 
                               (5 - 8) 
 D5.ăStareaăcivil  
     1.ăC s torităăăăăăăăăăă2.ăNec s torităăăă3.ăConcubinajăăăăăă4.ăV duv 
     5.ăDivor at 
*ST* 
 
    NOT : 



    Colectareaă informa iiloră peă bazaă prezentuluiă chestionară seă faceă cuă respectareaă prevederiloră art. 12 
din Legea nr. 677/2001 pentruăprotec iaăpersoanelorăcuăprivireălaăprelucrareaădatelor cuăcaracterăpersonalăşiă
liberaăcircula ieăaăacestorădate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 
                                     ------- 
 
 


