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ACTE ALE

ORGANELOR

ALE ADMINISTRATIEI
'

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA N AŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 397 din 27 martie 2018

Nr. 836 din 27 martie 2018

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului
nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019*)
Având în vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 2.827 din 27 martie 2018 al Ministeru lui Sănătăţii şi nr. D.G. 1.087 din
27 martie 2018 al Casei N aţionale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii , republ i cată , cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2018- 2019;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/201 O privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu mod ificări le şi completările
ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificăril e
şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare în
anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de serv1c11 şi a Contractului-cadru care
reglementea ză condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,
prevăzute în anexele nr. 1-48, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data
de 1 aprilie 2018. De la această dată se abrogă Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Ministrul sănătătii,
'

Sorina Pintea

Asig urări

de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii
Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii
şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 153 si 153 bis din 1 martie 2017, cu mod ificăril e si
'
'
completările ulterioare.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
p. Preşedintele Casei N aţionale de Asigurări de Sănătate,
Răzvan

Teohari

*) Ordinul nr. 397/836/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 28 martie 2018

Vulcănescu

şi este reprodus şi în acest număr bis.
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ANEXA 1
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MINIMAL ŞI DE BAZĂ ÎN
ASISTENŢA

w

w

MEDICALA PRIMARA

A. PACHETUL MJNJ"MAL DE SERVICII MEDJCALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ
PRIMARĂ

1. Pachetu] minimal de servicii medicale în

asistenţa medicală primară

cuprinde

urm ătoarele

tipuri de servicii n1edicale:
1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală
1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial enderno-epidemic
1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţi ei sarcinii şi lehuziei
1.4. Consultaţi i le de planificare familială
1.5. Servicii de prevenţie
1.6. Activităţi de suport
de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de
urgenţă - anamn eză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice
a cabinetului medical în cadrul căniia îşi desfăşoară activitatea 1nedicul de familie. Asistenţa medical ă
de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute in anexa nr. 9 la Ordinul
minish·ului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei adlninistrative nr. 2021 /691 /2008
pentru aprobarea Nor1neJor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă
n1edicală de urgenţă şi de prin1 ajutor calificat" d.in Legea m·. 95/2006, cu modificările ulterioare,
pentnt care 1nedicul de familie acordă primul ajutor şi dacă este cazul , asigură trimiterea pacientului
către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambu lanţă, precum şi la cazurile de
cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministru.lui internelor şi
reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu n1odificările ulterioare ce pot fi rezolvate la nivelul
cabinetului medical.
1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţi e de urgenţă constatată,
pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului 1nedical, indiferent
dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de fatni lie.
NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, orga11ÎZată
conform legi i.
NOTA 2: Serviciile tnedicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul
medicului de fam ilie, în cadrul programului de lucru.
NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă
specializate, inclusiv cele pentru care se so licită servicii le de ambulan ţă, sunt consemnate ca "urgenţă"
de către med.icul de familie în docu1nentele de evidenţ.ă pri1n ară de la nivelul cabinetului, inclusiv
medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.
1.2. Supraveghere - evaluarea factori lor ambientali, consi liere privind igiena alin1entaţiei ş i
depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către
structurile de specialitate penttu investigaţii , confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare
specifice, după caz. B olile cu potenţial. endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la
1-l.G. nr. 11 86/2000 pennu aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi boli le
infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de inde111nizaţie pentiu incapacitate
tempo rară de muncă fără cond i ţi i de stagiu de cotizare.
1.2.1. Se acorda o sin gură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial e ndemoepidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de
familie.
1.3. Co ns ultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei:
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;

1.1. Servicii medicale pentru

situaţiile
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b) supravegherea, ltmar, din hma a 3-a până în luna a 7-a.
•
1n situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această Jună se va raporta
casei de asigurări de sănătate numai Luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
c) supravegherea, de două ori pe lună , din ltma a 7-a până în lu11a a 9-a inclusiv;
d) um1ări rea lehuzei la externarea din maternitate - la don1iciliu;
e) unnărirea lehuzei la 4 săptămân i de la naştere;
•
1.3 .1. 1n cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului
până la vârsta de 6 Juni şi continuarea acesteia pâuă la minim 12 luni, recomandare testare pentru HIV,
hepatită de etiologie virală cu virus B şi C şi lues a fe1neii gravide.
NOTA: In conformitate cu progran1ul de monitorizare, investigaţiil e paraclinice ş i tratamentele
specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de fa1uilie, numai pentTu intervalul de timp de la
momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.
1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în:
a) consilierea persoanei privind planificarea familială;
b) indicarea unei metode contraceptive.
1.4.J. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile
prevăzute Ja literele a) şi b); se decontează două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană.
1.5. Servicii de prevenţie - consultaţie preventivă:
Consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 a11i pentru prevenirea bolilor cu
consecinţe majore în morbiditate şi 1nortalitate se acordă o dată la 3 ani şi cuprinde:
a. consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);
b. recomandare pentru exaLnene paraclinice pentru încadrarea într-o grupă de risc;
c. sfat n1edical, recomandă1i regi1n igieno-dietetic.
Consu l taţia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiară de pachet minin1al de serv1cu
medicale sau la solicitarea medicului de familie - pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista
medicului de familie.
1.6. Activităţile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte
medicale: eliberarea certificatului medical co11statator al decesului, cu excepţia s ituaţiilor de suspiciune
care necesită expertiză medico-lega lă, co1uorm Ordinului ministrului justiţiei şi 1ninistrului sănătăţii
nr. l 134/C-255/2000 pentru aprobarea Norn1elor procedurale privind efectuarea expe11izelor, a
constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.
NOTA: Se decontează un serviciu - consultaţie - exami.J1are pentru constatarea decesului, indiferent
dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista
medicului de faiuilie.
~

~

2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral
costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de
familie, precum şi costurile altor activităţi de suport altele decât cele de la pct. 1.6 .
...,

A

...,

.,.

B. PACHETUL DE SERVICII DE BAZA IN ASISTENŢA MEDICALA PRIMARA
1. Pachetul de servicii medicale de bază în asis tenţa m edicală primară cuprinde următoarele
tipuri de servicii medicale:

1.1 . servicii medicale curative
1.2. servicii medicale de prevenţie ş i profilaxie
1.3. servici i medicale la do1niciliu
I .4. servicii medicale adiţionale
I .5. activităţi de suport
1.6. servicii de adnunistrare de medicamente
1.1. Servicii medicale curative:
l.J.1 . Servicii medicale pe11tn1
urgenţă

-

anamneză,

examen clinic

situaţii le
şi

de urgenţă medico-chin1rgicală: as i stenţă medical ă de
tratament - se acordă în limita co1npetenţei şi a dotării tehnice a
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cabinetului 1nedical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea 1ned.icul de fami lie. Asistenţa medical ă
de urgenţă se referă. la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul
ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691 /2008
pentru aprobarea Nor1nelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă
medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu modificări l e ulterioare,
pentru care rnedicul de farnilie acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură tri1niterea pacientului
către structu1i1e de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de
cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul 1ninistrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor ş i
reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modifică1ile ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul
cabinetului medical.
1.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată,
pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu.
Serviciile se acordă atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele
asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de
sănătate.

NOTA l: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa 1n.edica lă de urgenţă, organizată
conform legii.
NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul
med.icului de familie, în cadn1I progran1ului de la cabinet sau la domiciliul pacientului în cadntl
programului pentru consultaţii la domiciliu.
NOTA 3: Cazurile de urgentă medico -chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă
specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă"
de către 1nedicul de familie în docu1nentele de evidenţă pri111ară de la nivelul cabinetului, inclusiv
medicaţia şi procedurile medicale adtninistrate la nivelul cabinetului, după caz.
1.1.2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutiză1i ale unor afecţiuni
cronice, care cuprinde următoare l e activităţi:
a. anamneză, examenu l clinic general;
b. unele manevre specifice pe care 1nedicul le consideră necesare;
c. recon1andare pentru investi gaţi i paraclinice Î11 vederea stabilirii diagnosticului şi pentru
monitorizare;
d. manevre de mică chirLu·gie, după caz;
e. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum
şi instntirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice ş i profilactice;
f. bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulatoriu inclusiv pentru
servici i de îngrijiri paliative în ambulatoriu, dt1pă caz, sa11pentru internare în spital pentru cazurile care
necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de fami lie;
g. recomandare pentru trata1nent de medicină fizică ş i de reabilitare în ambulatoriu sau în sanatorii
balneare, după caz;
h. recomandare pentru trata1nent de recuperare în sanatori i şi preventorii, după caz;
i. reco1nandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii ş i incont i nenţă urinară, după caz;
j. recomandare pentru îngrijiri medicale la do1niciliu, după caz;
1.1.2. 1. CoDsul taţiile la cabinet pentn1 afecţiuni acute/subacute sau acutizări ale unor afecţittn i
cronice se vor acorda conform recomandă1ilol' medicale, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile
de la ptmctul 1.3. Pentn1 fiecare episod de boală acută/subacută sau acutizare a t1nor afecţiun i
cronice/asigurat se decontează maxim două consultaţii.
NOTĂ: Medicul de familie consemnează în bi letul de trimitere sau ataşează la acesta, în copie,
rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine
şi/sau confmna diagnosticttl menţionat pe biletul de ttimitere şi data la care au fost efectuate, precum
şi data şi perioada pentru care a fost eliberată ultiLna prescripţie 1nedicală şi tratamentul prescris, dacă.
este cazul.
1.1.3. Con sultaţ ii periodice pentn1 îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice - se vor realiza pe
bază de programare pentru:
a) supravegherea evoluţiei bolii;
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b) continuitatea terapiei ;
c) screeningul complicaţiilor;
d) educaţia asiguratului şi /sau a aparţinătorilor privind îngrijirea şi autoîngrijirea.
Consultaţ iile cuprind, după caz, actitivităţile de la punctele a. -j. prevăzute la 1.1.2.
1. 1.3. l. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de
n1anagement stabilit de către medic, iar la domiciliu conform planului de 1nanagement stabilit de către
medic şi în condiţiile prevederilor de la punctul 1.3. Pentru toate afecţiunile cronice/asigurat se
decontează o consultaţie pe l ună.
1.1.4. Consultaţii de 1nonitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare,
pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt
- HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2; astmul bronşic; boala cronică respiratorie obstructivă =
BPOC şi boală cron i că de rinichi.
1.1.4.1. Consttltaţiile de monitorizare activă acoperă următoare le:
a) Evaluarea iniţială a cazului nou depistat în pri1nul trimestru după luarea în ev i denţă , episod ce
poate include trei consultaţii la 1nedicul de famil ie ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni
consecutive - bilanţ clinic iniţial care include screeningul complicaţiilor, iniţierea şi ajustarea terapiei
până la obţinerea răspunsului terapeutic preconizat, educaţia pacientului, recon1andare pentru
investigaţii paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau
care depăşesc competenţa m.edicului de fatnilie;
b) Monito1izarea pacientului cuprinde doua consultaţii progran1ate care includ evaluarea controlului
bolii, screeningul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament ş i o nouă
monitorizare se face după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a
doua consul taţie din cadrul mon i torizării anterioare a managementului de caz.
1.1.4.2. Ma11agen1entul integrat al factorilor de risc cardiovascuJar - HTA, dislipidemie şi diabet
zaharat tip 2
a. Evaluarea iniţia l ă a cazult1i nou depistat constă în: evaluarea afectării organelor ţintă; stratificarea
11ivelului de risc; stabilirea p lanului de n1anagement: stabilirea obiectivelor clinice; iniţierea
intervenţjilor de modificare a riscului, evaluarea răspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea
valorilor ţintă specifice cazului.
Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cup1inde: anaID11eza; examen clinic în cabinetul 1nedicului de
fa1nilie: inspecţie, ascultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă,
evidenţierea semnelor clinice pentru con1orbidităţi care pot induce HTA secundară, măsurarea
circumferinţei abdominale, exaininarea piciorului pentru pacienţi i cu diabet zaharat tip 2, măsurarea
TA; bilet de trimitere pentru consultaţie de specialitate/investigaţii paraclinice în vederea efectuării:
hemo l eucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid 11ric seric,
creatinină serică, microalbumi11urie, EKG;
Intervenţii l e de n1odificare a riscului includ: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă, fumat, dietă,
activitate fizică; intervenţii de reducere a factorilor de risc individuali la valorile ţintă stabilite ca
obiective terapeutice - TA, colesterol, glicemie - prin modificarea stilului de viaţă şi/sau terapie
medicamentoasă; educaţie pentru auto-îngrijire.
NOTĂ: Pentru iniţierea şi ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru diabetul
zaharat de tip 2, este necesară reco1nandare de la n1edicul de specialitate/atestat în diabet, nutriţie şi
boli metabolice.
b. Monitorizare activă a pacientului cu risc cardiovascular - HT A, dislipidemie şi diabet zaharat tip
2, cuprinde: bilanţul periodic al controlului terapeutic; evaluarea evoluţiei afecţiunii - screening-ul
comp licaţiilor/afectarea organelor ţintă; tratament/ajustarea tnedicaţiei , după caz.
NOTĂ: Pentru tratamentul şi ajustat·ea medicaţiei cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de
tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate/atestat în diabet, nutriţie şi bol i
metabolice.
Consultaţiile în cadrul 1nonitorizării active includ: exa1nen clinic în cabinetul medicului de fa1nilie;
bilet de tr imitere - 1nanagement de caz, pentru investigaţii paraclinice specifice respectiv
hemoleucogramă completă, glicen1ie, profil lipidic co1nplet, ionogramă serică, acid uric seric,
creatinină serică, microalbuminurie, .EKG, dozare proteină u1inară, în funcţie de nivelul de risc; bilet
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de tritnitere - management de caz, în funcţie de nivelul de risc pentru consultaţie de specialitate la
cardiologie, medicină inte1nă, diabet zaharat, nutriţie şi boli 1netabolice, oftalmologie, 11efrologie;
sfaturi igieno-dietetice şi educaţie pentru auto-îngrijire.
Criterii de încadrare în nivel de risc:
r. Nivel de risc scăzut: SCORE < 1 plus 155 < LDL-C < I 90 mg/dl şi/sau 140/90 < TA < I 60/99
(TAS şi/sau TAD)
II. Nivel de risc mediu: SCORE < 5 plus LDL-C > 70 mg/dl şi/sau 160/90 < TA < 179/109 şi/sau l 2FRS
m. Nivel de risc înalt şi foarte înalt: SCORE > 5 şi/sau LDL-C > 100 mg/dl şi/sau TA > 180/ 110,
şi/sau afectarea organelor ţintă, şi/sau boală renală şi/sau prezenţa conco1nitentă a DZ şi/sau >/= 3 FRS
l. l.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi boala cronică respiratorie
obstructivă - BPOC:
a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: stratificarea nivelului de severitate; întocmirea
unui plan de management al pacientului cu caz nou confinnat şi iniţierea terapiei.
Consultaţia în cadntl evaluării iniţia le cuprinde: anamneză factori declanşatori, istoric personal ş i
familial; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru
ev i denţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea sen1nelor clinice pentru comorb i dităţi;
trimitere pentru investigatii parac linice/explorări funcţionale: hemoleucogramă completă, spirometrie,
peak-flowmetrie, radiografie pulmonară; tritnitere pentru consultaţie de specialitate la pneumologie,
pediatrie, alergologie şi medicină internă, după. caz;
Iniţierea intervenţiilor terapeutice include: sfaturi pentru 1nodificarea stilului de viaţă - fumat, dietă,
activitate fizică +/- consiliere suport specializat;
a. l. Penh·u astm bronşic - ţinta terapeutică este reprezentată de controlul silnptomelor cu con1binaţia
farmacologică şi în dozele cele rnai Lnici posibile:
a.1.1. -astm bronşic controlat - limitarea simptomelor diurne şi a consumului de beta2 agonist la
nevoie în </= 2 ocaz i i/săptă,nână, absenţa si1nptomelor nocturne, fără limitarea activităţii, funcţie
pul.Jnonară normală, absenta exacerbărilor;
a.l.2.- astm bronşic parţial controlat - li,nitarea si111pto1nelor diurne şi a consumului de beta2 agonist
la nevoie în > 2 ocazii/săptămână, prezenţa simptomelor nocturne, funcţie ptLlmonară < 80% din
valoarea cea mai bună (sau prezisă) , cu limitarea activităţii, cu una/mai multe exacerbări în ultimul an;
a.1.3. - astm bronşic necontrolat - trei sau 111ai multe caracteristici de ast1n bronşic parţia l controlat
prezente în 01ice săptămână plus o exacerbare.
Iniţierea medicaţiei la pacientul nou diagnosticat se face cu medicaţie de treapta 1I sau ID, funcţie de
intensitatea simptomelor.
a.2. Pentru BPOC - ţinta terapeutică este reprezentată de rentinţarea la fttmat ş i controlul
simptomelor, cu 1nijloace terapeutice adecvate stadiului bolii:
a.2. 1. toţi pacienţii: educaţi e intensivă pentru renunţare la fu111at, evitarea altor factori de risc, dietă,
activitate fizică, reguli de viaţă, vaccinare antigripală;
a.2.2. toţi pacienţii cu BPOC confim1aţi spirometric şi încadraţi în stadiul de severitate I - n cu
dispnee - iniţiere terapie de linia J (bronhodilatator cu durată scurtă de acţittne - uneori) sau de linia II
(bronhodilatator cu durată lungă de acţiune - dacă este necesar)
a.2.3. - bilet de trin1itere la mecLicuJ de specialitate - pacienţii cu BPOC conftrtnaţi spiro1netric ş i
încadraţi în stadiul de severitate III şi IV pentru iniţiere terapie combinată respectiv oxigenoterapie
sau/şi pacienţi ct1 suspiciune de BPOC, pentru conftnnare ctiagnostică.
b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă cuprinde: reevaluarea nivelului de
severitate/nivelului de control al bolii şi identificarea eventualelor cauze de control inadecvat; educaţia
pacientului privind boala, evo luţia ei, înţelegerea rolului diferitelor clase de medicamente şi a utilizării
lor, înţelegerea rolului pacientului în managementul de lungă durată a bolii, sfatul pentru renttnţarea la
fumat; evaluarea co1nplianţei la trata1nent şi ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul
simptomelor;
Pentru ashn bronşic - ţinta terapeutică - controlul sin1ptomelor cu combinaţia fannacologică şi în
dozele cele mai 1nici posibile.
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Pentru BPOC - ţinta terapet1tică - ren1mţarea la fumat şi controlul simpton,elor, cu mijloace
terapeutice adecvate stadiului bolii şi prevenirea exacerbă1ilor.
Consultaţiile în cadntl monitorizării active includ: a11amneză, factori dec lanşatori cauze de control
inadecvat; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru
evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea sen1nelor clinice pentru comorbidităţi;
evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; biJet de trunitere - management de caz, în funcţie de
severitate - pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru stabilirea severităţii/nivelului de control
şi monitorizarea evoluţiei astm1tlui bronşic şi BPOC: spirometrie, bemoleucogramă completă şi dacă
se suspectează complicaţii - radiografie pulmonară, după caz; bile t de trimitere - management de caz,
în ft1ncţie de severitate - pentn1 evaluare la medicul de specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie
şi medicină internă, după caz.
Educaţia pacientului: sfaturi pentn1 modificarea stilului de viaţă: fumat, dietă , activitate fi zică +/consili.ere/vaccinare antigripală.
Evaluarea complianţei la reco1nandările terapeutice, cu atenţi e sporită la complianţa la medicamente
şi verificarea la fiecare vizită a înţe legerii utilizării diferitelor clase de medicamente şi a tnodului de
utilizare a dispozitivelor inhalatorii.
1.1.4.4. Management11l bolii cronice de rinichi
a. Evaluarea iniţială a cazu lui nou depistat constă în: evaluarea gradului de risc în funcţie de filtratul
glomerular, albmninurie şi boala renală prbnară; stabilirea obiectivelor terapeutice şi întocmirea
planului de îngrijire al pacientului conf111nat (obiective terapeutice) şi iniţi erea terapiei.
Consul taţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză (antecedente fanu liale şi personale,
expunere la nefrotoxice, istoric al afectării renale şi al co-1norbidităţilor relevante); exatnen clinic
complet; bilet de trimitere p entru investigaţii paracliDice: creatinină serică cu determinarea ratei de
filtrare glon1erulară estimată - eRFG, examen sumar de urină, albumină/creatinină urinară, ecografie
de organ - renală; bilet de trimitere pentru consultaţie de specialitate la nefrolog a pacienţilor cu risc
mediu-mare (raport albumină/creatinină peste 300 mg/g, eRFG mai mic de 45 mL/min sau hematurie
mi croscopică de cauză non-urologică), hipertensiune arterială necontrolată.
I niţi erea terapiei include: consiliere penh·u schimbarea stiltilui de viaţă: renunţare la fumat, dietă
hiposodată, activitate fizică; tratament medican1entos vizând controlul presiunii arteriale (conform
obiectivului terapeutic individual), al proteinuriei, al declinului eRFG şi al dislipide1niei, după. caz;
educaţia pacientului pentru auto-îngrijire.
b. Monitorizarea activă a caz ului luat în evidenţă: bilanţul periodic al controlului terapeutic
(presil!Jle arterială, raport a l bu1nină/creatinină urinară, declin eRFG); revizuirea med i caţ i e i
(medicamente, doze), după caz; evaluarea aderenţei la programul terapeutic (dietă, medicaţie) ; bilet de
trin1itere - manage1nent de caz, pentru investigaţii paraclinice creatinină serică cu detenninarea ratei de
:fiJtrare glomerulară estimată - eRFG , albumină/creatinină urinară; bilet de tri,nitere - management de
caz, pentru evaluare la 1nedicul de specialitate nefrologie.

1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice includ :
1.2.1. Consultaţii preventive - sunt consultaţii periodice active oferite persoanelor cu vârsta între O 18 ani p1ivind:
a. creşterea şi dezvoltarea;
b. starea de nutTiţie şi practicile nutriţionale;
c. depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex ; servici ile
preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform anexei nr. 2 B la ordin.
1.2.1 .1 . Frecvenţa efectuării consul taţiilor se va realiza după cun, urmează:
a) la externarea din maternitate şi la l lună - la domiciliul copilului;
b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 3611,ni;
c) o dată pe an de la 4 la 18 ani.
' cadrul consultaţiilor preventive copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, beneficiază
NOTA l: 1n
anual de investigaţii paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere el iberat de n1edicul
de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţi i le preventive de evaluare a riscului individual, nu
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au efectuat aceste investigaţii. Bi letu.I de tri1nitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii
paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei.
Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt:
a. Vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani inclusiv:
I . Pentru screeningul anemiei:
• He1noleucogra1na completă
• Sideremie
2. Pentru screeningu.1 rahitismului:
• Calciu se1ic total
• Calciu ionic seric
• Fosfor
• Fosfatază alcalină
b. Vârsta cuprinsă între 6 ani şi 9 ani inclusiv
Pentru screeningul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală - (IMC)
crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie fa,ni lială
• Proteine totale serice
• LDL colesterol
• Trigliceride se1ice
• Glicemie
• TGP
• TGO
• TSH
• FT4
c. Vârsta cuprinsă între 1Oani şi 17 ani inclusiv
1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală - (IMC) crescut sau la
cei cu istoric de bipercolesterolemie fam il ială
• LDL colesterol
• Trigliceride serice
• Glicemie
• TGP
• TGO
• TSH
• FT4
2. Pentru screening BTS (după începerea vieţii sexuale)
• VDRL sau RPR
NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recon1andarea medicului de fa11ulie
examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de
specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazu.I în care
hemoleucograma comp l etă prezintă modificări de paran1etri, respectiv efectuează TPHA în si tuaţia în
care VDRL sau RPR este pozitiv.
1.2.2. Consultaţii în vederea moni torizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, confom1 prevederilor Legale u1
.
vigoare:
a) luarea în evidenţă în primu.I trimestru; se decontează o consu ltaţi e;
b) supravegherea, Lunar, din Luna a 3-a până în luna a 7-a se decontează o consultaţie/Lună. 'In situaţia
în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de
asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; se decontează două
consultaţii/lună ;

d) w:mărirea lehuzei la externarea din 1naternitate - la donuci.liu; se decontează o consultaţie;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; se decontează o consultaţie.
1.2.2.1. Tn cadru l supravegherii gravidei se face pro1novarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului
până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la miniin 12 luni, recomandare testare penh·u
A

•
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HIV, hepatită de etiologie virală cu vints B ş i C, lues a femeii gravide, precum ş i alte investigaţi i
paraclinice necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de bază.
'
N OTA: In confom1jtate cu progran1ul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele
specifice sarcirui pot fi reco1nandate de către medicul de familie, numai pentnt intervalul de timp de la
momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptă1nâni de la naştere.
1.2.3. Consul taţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă
la cabinetul meclicului de fanulie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală se vor realiza după cum urmează:
1.2.3. 1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani - o dată la 3 aru calendaristici,
pentru care n1edicul de fami lie evaluează expunerea la factorii de risc finali zată prin completarea
riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 B la ordin. Se
decoDtează maxim doua consultaţii/asigurat în anul în care se realizează evaluarea tiscului individual.
Pentru persoane.le asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 aru depistate cu risc înalt, consultaţi i le
preventive de evaluare se acordă anual, confonn prevederilor de la punctul 1.2.3.2 şi se decontează
n1axim doua consultaţii/asigurat, anual. Cea de-a doua consultaţie se acordă în maximum 90 de zile de
la prima consultaţie.
I .2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani , anual - pentru care n,edicul de farru lie
evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi
sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 B la ordin. Se decontează n1axim doua consultaţii/asigurat,
anual. Cea de-a doua consultaţie se acordă în 1naximum 90 de zile de la prima consultaţie.
NOTA 1: În cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici cu vârsta peste 18 aru, anual
respectiv odată la 3 ani, beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului
de trimitere e liberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de
evaluare a riscului individttal, nu au efectuat aceste investigaţii. Bi letul de trin1itere se întoc1neşte
distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câtnpului corespunzător prevenţiei.
lnvesti.gaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt:
a. pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 ş i 39 ani
• H emolettcogramă completă
• VSH
• Glicemie
• Colesterol seric total
• LDL colesterol
• Creatinina serică
b. pentru femeia cu vârsta între 18 şi 39 aru care planifică o sarcină
• VDRL sau RPR
c. pentru adultul asi1nptomatic cu vârsta de 40 de ani ş i peste
• H emoleucogramă completă
• VSH
• Glicen,ie
• Colesterol seric total
• LDL colesterol
• Creatinina serică
• PSA la bărbaţi
• TSH şi FT4 la femei
NOTA 2: Fu1nizorul de analize de laborator efectuează fără reco1nandarea medicului de familie
examenul citologic al frot1ului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de
specialişti cu stuclii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care
hemoleucograma comp l etă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia în
care VDRL sau RPR este pozitiv.
1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor a1nbientali, consiliere privind igiena alimentaţiei) şi
depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic preztin1tiv, tri1nitere către
structurile de specialitate pentTu investigaţii, confrrmare, trata1nent adecvat şi n1ăsuri igieruco-sanitare
~
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specifice, după caz). Bolile ctt potenţial endemo-epidetnic sunt cele prevăzute la pu.nctttl 11 din anexa
laH.G. m·. 1186/2000.
1.2.4. l. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de n1edicul de
familie.
1.2.5. Consultaţii pentru acordarea servicijlor de planificare familială:
a) consilierea fen1eii privind planificarea familială;
b) indicarea tmei metode contraceptive la persoanele fără risc.
1.2.5. 1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile
prevă2t1te la literele a) şi b); se acordă n1aximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

1.3. Con sultaţiile la domiciliu
1.3.1. Se acordă asigtuaţilor de pe lista proprie a medicului de fatnilie, în afara cabinetttlui, în ti1npul
programului de lucru pentru consultaţiile la do1niciliu.
1.3.2. Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţi lor nedeplasabili din motiv de invaliditate
permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite
deplasarea Ia cabinet, copiilor O - I an, copiilor cu vârsta O - 18 ani cu boli infecto-contagioase şi
lehuzelor.
1.3.3. Se consideră consultaţie la domiciliu, inclusiv consultaţi a - examinarea acordată de medicul
de fanulie în vederea constatării decesului.
1.3.4. Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de facrulie pentru un asigurat înscris pe
lista proprie se decontează astfel: maxuntun doua consultaţii pentru fiecare episod
acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, 1naximum patru consultaţii/an pentru bolile cronice şi o
consultaţie pentn1 fiecare situaţie de urgenţăa Inforn1aţiile tnedicale se înregistrează în fişa medicală.
1.3.5. Consultaţiile acordate la donuciliul asiguraţilor - maximum 42 de consu ltaţii pe lună pe medic
cu l i stă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mtLlt de trei consultaţii pe zi.
NOTĂ: Consultaţiile la donuciliu se conse1nnează în registrul de consu l taţii la do1niciliu, care va
conţine data şi ora consultaţiei, numele, prenu1nele, semnătura asiguratului sa11 aparţinăton11ui, după
caz, pentru situaţia în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în vigoare.
1.4. Serviciile medicale adiţionale
1.4.1. Serviciile 1nedicale adi~onale repTezint:ă servicii care se oferă opţional în cabnletele 1nedicilor
de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Aceste servici i sunt acordate nunlai în cadrul
cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de fam ilie are competenţă dobândită prin
parcurgerea unui progra1n educaţional specific, certificat supl imentar, după caz.
1.4.2. Servicii adiţionale: ecografia generală - abdomen şi pelvis;
NOTA I: Pentru serviciile de ecografie generală - abdomen şi pelvis se încheie acte adiţionale la
contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Decontarea
acestor servicii se reali zează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, în l imita su1nelor
rezultate conform criteriilor prevăzute în anexa 20 la ordin.
NOTA 2: Nun1ărul maxim de servicii adiţionale ce pot fi efectuate şi acordate într-o oră, nu poate fi
mai mare de 3.
1.5.

Activităţile

de suport
Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea u1mătoarelor documente 1nedicale, urmare a
unui act medical propriu:
a. concediu medical;
b. bilete de h·imitere;
c. prescripţii medicale;
d. adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri;
e. acte medicale necesare copiilor pentru care a fost stab i lită o măsură de protecţie speci ală, în
condiţi i le legii;

11
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f.

adeverinţe

medicale pentru înscrierea în colectivitate - eliberate la efectuarea examenelor anuale
de bilanţ ale preşcolarilor şi elevilor şi uun1ai la însc1ierea în fiecare ciclu de învăţământ şi avize
epidemiologice pentru (re)intrare în colectivitate, confonn Ordinului 1ninistrului educaţiei, cercetă1ii,
tineretului şi sportului şi al rninistn1lui sănătăţii nr. 5298/ 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind examinarea stă1ii de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi
particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei 1nedicale gratuite şi pentru promovarea
unui stil de viaţă sănătos , cu modificările şi completările ulterioare;
g. certificat rnedical constatator al decesului, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului,
cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform Ordinului
n1inistn1lui justiţiei şi ministn1lui sănătăţii nr. l l 34/C-255/2000 pentru aprobarea Nonnelor
procedurale p1ivind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale;
b. fişa medicală sintetică necesară copiilor cu dizabilităţi pentru încadrarea şi reevaluarea în grad de
handicap, conform Ordinului ministrului Lnuncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
ministrului sănătăţii ş i n1inistrului educaţiei naţionale nr. J.985/ 1305/5805/2016 privind aprobarea
n1etodologiei pentn1 evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în
grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale,
precum şi în vederea abilită1i i şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
i. adeverinţe încadrare în muncă pentru şomerii beneficiari ai pachetului de bază.
NOTA 1: Activităţile de supo1t sunt consecinţă a actului n1edical acordat pentru serviciile prevăzute
în pachetul de servicii medicale de bază.
NOTA 2: Se decontează un serviciu - exa1ninare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a
eliberat sau nu certificatul constatator de deces trnui asigurat înscris sau nu pe lista medicului de
familie.

1.6. Servicii de administrare de medicamente
1.6.1. Administrarea de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau
perfuzabil, după caz, pentru n1edica1nentele recomandate de către 1nedicii de familie ca urmare a
actului 1nedical propriu, se acordă asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul
programului de lucru în cabinet.
1.6.2. Administrare schema tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirn1at, se
acordă asiguraţilor de pe Lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în
cabinet, cu respectarea preveded lor Ordinu lui 1ninistruJui sănătăţii nr. 6/20 18 privind modificarea si
completarea Ordinului n1inistrului sănătăţii 1171/2015 pentTu aprobarea Ghidului metodologic de
ilnplementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei.
A

~

W

C. PACHETUL DE SERVICil lN ASISTENŢA MEDICALA PRIMARA PENTRU
PACIENŢII DIN ST ATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAŢIA
ELVEŢIANĂ,
...
... ..,
,., T[TULARl DE CARD, EUROPEAN DE
ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, IN PERIOADA DE VALABILITATE A
CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE/SPAŢIULU I
ECONOMIC EUROPE AN/CONFEDERAŢIA
ELVEŢI ANĂ,
BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA
REGULAMENTUL UI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Şl AL
CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIALA ŞI PENTRU PACIENŢil DIN STATELE CU CARE ROMANIA A
ÎNCHEIAT
ACORDURI,
ÎNŢELEGERI,
CONVENŢII
SAU
PROTOCOALE
INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂT ĂŢU.
w

din statele membre ale Uniunii Europene / Spaţiului Economic European / Confederaţia
Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a
cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit. A pttnctul 1,
subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la lit. B, punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 din prezenta anexă.
2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene / Spaţiului Economic European / Confederaţia
Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamenntlui (CE) nr.
l.

Pacienţii

A
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883/2004 al Parlamentului Et1ropean şi al Consi liului clin 29 apri lie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate soci ală beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit.

B.
clin statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în domeniul săn ătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale
prevăzute la lit. A punctul l subpunctele 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă sau de serviciile medicale
prevăzute la lit. B din prezenta anexă în condiţii le prevăzute de respectivele documente internaţionale.
3.

Pacienţii

13
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ANEXA2
MODALITĂŢILE DE PLATĂ

în

asistenţa medicală primară

pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de
servicii medicale

de plată în asistenţa medicală p1imară sunt: plata "per capita" prin tarif pe
persoană asigurată, conform listei proprii de persoane înscrise asigurate, şi plata prin tarif pe servic.iu
medical exprimat în puncte pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. 1 la ordin, inclusiv
pentn1 servicii le medicale acordate pacienţilor din statele men1bre ale Uniunii Europene/Spaţiului
Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de as i g w·ări sociale de
sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor
europene emise în baza Regulrunentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pacienţilor din
statele cu care R omânia a încheiat acorduri, înţe legeri , convenţii sau protocoale internaţionale cu
prevederi în domeniul sănătăţii.
(2) Suma cuveni tă prin plata "per capita" pentru servicii le menţionate la lit. e) se ca l cu l ează prin
în1nul ţirea număn1lui de puncte rezultat în rapo1t cu 11umărul şi structura pe grupe de vârstă a
persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de fa1nilie, confonn lit. a), b) sau c), ajustat în funcţie
de co ndi ţi il e prevăzute la lit. d), cu valoarea stabi li tă pentru un punct.
a) Nun1ărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor
înscrise asigurate se stabileşte astfel:
1. Du n1ărul de puncte, acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă, în raport cu vârsta persoanei
.
"
.
asigurate 1nsc11se:
Art. 1. - (1)

Modalităţile

'

Grupa d e

N umă r

vârs t ă

d e puncte/

o e r soană/an

•

o -

3 an i

4

1 1, 2

-

.
an i

59

60 ani
•
ş J. pe st e

7, 2

11 , 2

.

NOTA l: lncadrarea persoanei asigurate, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se
realizează la î1nplinirea vârstei - copil cu vârsta de 4 anj î1np lini ţi se î.ncadrează în grupa 4 - 59 ani.
NOTA 2: În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate copii în credinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu publ:ic specializat ori unui organism privat
autorizat, persoane din centre de îngrijire şi asistenţă - şi persoane private de libertate aflate în custodia
statttlui, potrivit legii, numărul de puncte aferent acestora se majorează ctt 5% faţă de punctajul acordat
grupei de vârstă în care se încadrează .
•
ln acest sens medicii de famil ie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de
persoane instituţionalizate - copii încredinţaţi sau daţi în p lasarnent unui serviciu public specializat ori
unui organism privat auto1izat, persoane din centre de îngrijire şi asistenţă - sau persoane private de
libertate aflate în custodia. statului, potrivit legii.
NOTA 3: Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate
nt1măml de puncte aferent acestora este cel corespt1nzător grupei de vârstă "60 ani ş i peste".
2. La calculul nu1nărului lunar de puncte "per capita" con:for1n art. 1 alin. (2) se iau în considerare
•
persoanele asigurate înscrise în Lista medicului de familie existente în t1ltin1a zi a lunii precedente. ln
situaţia contractelor nou încheiate p entru prima lună de contract la calculul numălului de puncte per
capita se iatt în considerare persoanele asigurate înscrise în lista n1edjcului de famil ie prezentată la
contractare.
Pentru medicii nou veniţi care încheie contract de furnizare de servicii medicale pentn1 o perioadă
de maximum 6 Juni - după încetarea convenţiei încheiată pentru 1naxin1 6 luni, pentru prin1a ltlllă de
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contract se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de fan1ilie prezentată la
data încheierii contractului.
3. Pentru un număr de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie programul
săptămânal de activitate al cabinetului medical individual precmn şi al fiecăn1j medic de fan1ilie cu
listă proprie care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării servici ilor
n1edicale în asistenţa 1nedicală primară este de 35 de ore pe săptămână şi mininJum 5 zile pe
•
săptămână. In situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este
mai mare de 2.200 programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelru1gi şi/sau se poate modifica în
sensul schimbării raportului prevăzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numărului de consultaţii la
domiciliu necesare confo1n1 prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. I la ordin .
•
In cazul prelungi1ii progra1nului de lucru pentru o listă cuprinsă între 2.200 şi 3.000 de persoane
înscrise programul zilnic se majorează cu 1 oră iar pentru o listă de înscrişi n1ai mare de 3.000
programul zilnic se 1najorează cu 2 ore .
•
4. In situaţia în care număru l de persoane asigurate înscrise pe I.ista medicului de familie depăşeşte
2.200 şi numărul de puncte "per capita"/an depăşeşte 18.700 pttncte, numărul de puncte ce depăşeşte
acest ruvel se reduce după cum urmează:
- cu 25%, când număru l de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.70 I - 22.000;
- cu 50%, când ntunărul de p1u1cte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000;
- cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000.
Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate confortu
Ordonanţei Guvernului m·. 124/ 1998 privind orgaruzarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,
repub]jcată, cu modificări le şi completă1ile ulterioare, care au cel puţin un n1eruc angajat cu normă
întreagă şi pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate administTativ-teritoria l ă/zonă urbană
cu deficit din punct de vedere al prezenţei n1edicului de familie, stabilit de comisia prevăzută la art.2
alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018, se red11ce după cum urmează:
- pentru medicii de familie care au însc1işi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de
ptrncte/an ce depăşeşte 18.700, dar nu mai inuit de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face
100%;
- pentru 1nedicii de fainilie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asigtu·aţi şi n11 număr de
puncte/an ce depăşeşte 22.000 dar nu 1nai mult de 26.000 puncte inclusiv, nwuărul de puncte ce
depăşeşte acest nivel se ctiminuează cu 25%;
- pentru medicii de fan1ilie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asigw·a~ şi un număr de
puncte/an ce depăşeşte 26.000 dar nu mai mult de 30.000 ptmcte inclusiv, nt101ărul de puncte ce
depăşeşte acest nivel se dim i nuează cu 50%;
- pentru medici i de fa1nilie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi ttn număr de
pu11cte/an ce depăşeşte 30.000 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu
75%;
b) Medjcii nou-ve11iţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorial ă/zonă urbană - în condiţii le
prevederilor art. 13 alin. (3) de la capitolul l din anexa nr. 2 la Hotărârea Guve1uului nr. 140/2018,
încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţ i i ca şi medicii de familie care n11 fac
parte din catego1ia medicilor nou-veniţi, cu respectarea prevederilor art. 2 atin. (1) şi (4) de la
capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018, privind număntl 1ninim de persoane
asigurate înscrise pe listele medicilor de familie.
Venitul medicilor de fa1nil ie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă
urbană - în cond i ţiile prevederilor art. l 3 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea
Guven1ului nr. 140/2018, se stabileşte conform lit. a).
c) Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condiţiile
prevederilor art. 13 alin. (1) şi art. 15 capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018,
chiar dacă la sfârş i tul celor 6 lru1i pe11tn1 care au avut încheiată convenţie de fttmizare de servicii
medicale nu au înscris numărul de persoane asigurate prevăzut la art. 2 alin. ( l) şi alin. (4) de la
capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018, încheie contract cu casa de asigurări
de sănătate pentru lista pe care şi-au co11stituit-o până la data încheierii contractului; medicii nou-veniţi
au obligaţia ca în termen de maximum 6 luni de la data încheierii contractului să înscrie nuinăn1 l
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minim de persoane asigt1rate. În caz contrar, contractul încheiat între 1nedicttl de familie nou-venit şi
casa de asigw·ări de sănătate poate înceta la expirarea celor 6 luni, cu excepţia situaţiilor stabilite de
comisia constituită potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ
mai sus n1enţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia î.n calcul pentru continuarea relaţiei
contractuale este cea prezentată de medicul de familie la sfârşitul celor 6 luni.
Dacă după prelungirea relaţiei contractuale se constată, odată cu validarea listei de persoane
asigurate înscrise, că nu este îndeplinită condiţia privu1d numărul minim de persoane asigurate
înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 2 alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul
normativ mai sus menţionat.
Pentru cele 6 luni de contract în care n1edicul nou-venit are obligaţia de a înscrie nun1ărul minim de
persoane asigurate prevăzut la art. 2 alin. (1) şi alin. (4) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul
normativ mai sus mentionat, venitul se stabileşte conform lit. a). Se consideră medic nou-venit într-o
localitate, medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de
asigtirări de sănătate în localitatea respectivă, inclusiv medicii care şi -au desfăşurat activitatea ca
medici angajaţi într-un cabinet 1nedical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate respectivă.

d)

Numărul

total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c),

după

caz, se

recalculează

în

ur1nătoarele situaţii:

1. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, majorarea este cu până la 100%, pe baza
criteriilor aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţiona le de Asigurări
de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale
cabioetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru
specialităţile clinice din mediul rural şi din 1nediul urban - pentru oraşele cu un nttmăr de până la
1O.OOO de locuitori, în funcţie de condi!iile în care se desfăşoară activitatea.
Pentru cabinetele medicale/pw1ctele de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală
primară din mediul ntral şi din mediul urban pentru oraşele cu un număr de sub IO.OOO de locuitori din
aria Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se aplică un procent de rnajorare de 200%.
Pentru cabinetele 1nedicale care au punct/pt1ncte de lucru/puncte secundare de lucru şi un spor de
zonă diferit pentru localitatea w1de se află cabinetttl şi pentru localitatea/localităţile unde se află
punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a),
lit. b) sau lit. c) va fi îtnpărţit proporţional cu programttl de lucn1 - exprimat în ore desfăşttrat la
cabinet, respectiv la punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, stabil ir în conformitate cu
prevederile art. l alin. (2) lit. a) pct. 3, iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va
ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul, respectiv punctul/punctele
de lucru.
Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa u1edicală primară la care se ap l ică majorările de
mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc antial confon11 prevederilor ordinului
1ninistntlui sănătăţi i şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigw·ări de Sănătate mai sus menţionat.
2. în raport cu gradul profesional, valoarea de refe1inţă a prestaţiei 1nedicale este cea a 111edicului
specialist. Pentru prestaţia 1nedicttlui primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau
lit. c), se majorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de
specialitate se diminuează cu I 0%.
Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus şi
înregistrat la casa de asigurări de sănătate docutnentul privind confirmarea gradului profesional.
Tn situaţ i ile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenţie de înlocuire între medicul
ntlocuitor şi casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul penll·u punctajul "per capita" gradul
profesional al tnedicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele
medicale individuale, în situaţia de înlocuire a 1nedicului titular de către medicul angajat, se va lua în
calcu] pentru punctajul "per capi ta" gradul profesional al medicului titular.
e) Serviciile cuprinse la litera B subpunctele 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.5 - cu excepţia consultaţiei la
domiciliu care se finalizează sau nu prin eliberarea certificatului constatator de deces şi la subpunctul
1.6.l din anexa nr. l la ordin, precum şi consultaţiile prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1 .3 şi 1.3 de la
A
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litera B djn anexa nr. I la ordin care depăşesc limitele prevăZltte la alin. (3) lit. b), st1nt incluse în plata
"per capita".
(3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează p1in tarif pe serviciu medical
exprimat în puncte se ca lcu lează prin înmttlţirea numănllui de puncte pe serviciu medical ajustat în
funcţie de gradul profesional, cu valoarea stabilită penh·u un punct.
a) Nu1nărul de ptmcte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:
DENUMIRE SERVICTU MEDICAL
A. PACHET MINIMAL
l. Servicii 1nedicale pentru situaţiile de
urgenţă medico-chirurgicală

FRECVENTĂ/PLAFON

NR. PUNCTE

consultaţi e per persoană
pentru fiecare situaţie de
l

1

5,5 puncte/consu l taţie

•

ur~entă

2. Supraveghere şi depistare de boli cu
endemo-epidemic

potenţial

I consu ltaţi e per persoana
pentru
fiecare
boală
cu
potenţial
ende1no-epiden1ic
.

~

suspicionată

ŞI

5,5

puncte/consul taţie

I

confirmată,

inclusiv pentru bolnavul TBC
nou descoperit activ de medicul
de faniilie
3. Monitorizarea evoluţiei
sarcinii si lehuziei
a) luarea în evidenţă în primul tri111estru;

I

5,5 puncte/co nsu ltaţie

consu ltaţie

I
b) supravegherea, lunar, din lLLna a 3-a până în
Juna a 7-a;
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a
7-a până în luna a 9-a inclusiv;

1 consultaţie pentn1 fiecare

lună

5,5 puncte/consultaţie
.

2

consultaţii

pentru fiecare

I

consultaţie

la do1niciliu

d) urmărirea lehuzej la externarea din maternitate
- la domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;

1 consu ltaţie

4. Servicii de planificare familială

2

lună

5,5
15

puncte/consultaţie

puncte/consultaţie

5,5 puncte/consultaţie

consultaţii/an

calendaristic/

5,5

p1.1ncte/consul taţie

oersoană

5. Constatarea decesului c1.1 sau fără eliberarea
certificatului constatator de deces

1 examinare la domiciliu

15 puncte/examinare
pennu constata.rea
decesuluj

I consultaţie o
calendaiistici

5,5 puncte/consu l taţie

6. Servicii de oreventie
Consultaţia preventivă

-

B. PACHET DE BAZA
1. Serviciile medicale preventive şi profilactice
acordate asiguraţi lor cu vârsta O- 18 ani
a) - la externarea din maternitate
- la domiciliul copilului

b) - la 1 lună - la domiciliul copilului
c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni
d) - de la 4 la 18 ani
2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii

dată

la 3 ani

I consultaţie la do1niciliu

15

1 consultaţie la do1uiciliu

15 puncte/consultaţie
5,5 puncte/consultaţie

I consu ltaţie pentru fiecare din
lunile nominalizate
l consultaţie/an/ asigurat

şi lăuziei

a) luarea în evid en\·ă în orimul trimestru;
b) supravegherea, hmar, din huia a 3-a până în
luna a 7-a:
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a
7-a până în luna a 9-a inclusiv;

puncte/consultaţie

5,5 puncte/consu l taţie

'

I
1 consultatie
1 consu ltaţie pentru fiecare
2

consultaţii

pentru fiecare

lună

5,5 ouncte/consultatie
5,5 puncte/consu ltaţie

lună

5,5 puncte/consul taţie

I
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d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate
- la domiciliu;

I

e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;

J consul ta ţie

3. Evaluarea riscului individual la adultul
asimotomatic
a) asiguraţi cu vârsta între 18 ş i 39 ani

b) as iguraţi cu vârsta între I 8 şi 39 ani persoane asi1npto1natice depistate cu risc înalt
c) asiguraţi cu vârsta > 40 ani

consultaţie

15 puncte/consultaţie

la domiciliu

5,5 puncte/consultaţie

I

I
2 consultaţii/asigurat o dată la 3 5,5 puncte/consu ltaţie
ani calendaristici pentru
completarea riscogramei
I - 2 consultaţii/ asigurat anual I 5,5 puncte/consu l taţie
pentru completarea riscogramei
1 - 2 consultaţii/ asigurat anual
pentru con1pletarea riscogra1uei

5,5

I

I

I

puncte/consultaţie

I

4. Servicii 1nedicale curative
a) Consultaţia în caz de boală penlTU afecţiuni
acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice

b) Consultaţii periodice pentn1 îngrijirea generală a
asiguraţilor cu boli cronice

c) Manaf!e1nent de caz:
c. l) evaluarea iniţială a cazului nou
c. J. 1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA,
dislipidemie şi diabet zaharat tip 2

•

2

I

consultaţii/asigurat/

episod

consultaţie/asigurat/lună

-

3 consultaţii ce pot fi acordate
într-un interval de maxim 3 luni
consecutive;

c ..1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astn1
bronşi c şi boala cronică respiratorie obstructivă BPOC

3 consultaţii ce pot fi acordate
înlr-un interval de maxim 3 luni
consecutive;

c. 1.3) evaluarea iniţială a cazult 1i nou de boală
cronică de rinichi

3 constLltaţi i ce pot fi acordate
într-un interval de maxim 3 luni
consecutive;

O singură dată, în trimestrul în
care a fost făcută confirmarea

5,5 puncte/consultaţie
pentru consultaţiile
care se încadrează în
limitel.e prevăzute la
lit. b) a alin. (3)
5,5 ptu1cte/consu ltaţie
pentru consultaţiile
care se încadrează în
Limitele prevăzute la
lit. b) a alin. (3)

5,5 puncte/consultaţie
în cadrul evaluării
i11iţiale a cazului nou;
intervalul de 3 luni are
ca dată de început data
primei censu !taţii în
cadrul evaluări i :
5,5 puncte/consultaţie
în cadrul evaluării
iniţiale a cazului nou;
intervalu I de 3 luni are
ca dată de început data
primei consultaţii în
cadrul evaluării:
5,5 puncte/consu l taţie
în cadrul evaluării
iniţia le a cazului nou;
intervalul de 3 luni are
ca dată de început data
primei consu ltaţi i în
cadrul evaluării;
Suplimentar 5,5
puncte/ asigurat - caz
nou confmnat de
medicul de specialitate
p entru fiecare dintre
serviciile prevăzute la
pct. c.1.1 ), c.1.2) şi
c.1 .3)

I

I
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c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre
bolile cronice incluse în 1nanage1nentul de caz
(HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm
bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă BPOC, boală cronică de rinichi)

5. Servicii la domiciliu:
a) Urgenţă

2 consultaţii în cadrul
monjtorizării n1anage1nentului
de caz

I

consultaţie

s ituaţie

pentru fiecare

de urgenţă

b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor
.
croruce

2 consultaţii/episod

c) Boli cronice

4 consultaţii/an/ asigurat

d) Manage111ent de caz pentru asigw·aţii
nedeolasabili înscrisi oe Iista nroorie
d. l) evaluarea iniţială a cazului nou
d. l. l) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA,
dislipidemie şi diabet zaharat tip 2

3 consultaţii ce pot fi acordate
într-un interval de maxim 3 lwii
consecutive; intervalul de 3 ltllli
are ca dată de început data
pri111ei consultaţ ii în cadrul
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6 puncte/consultaţie în
cadrul 111onitorizării 1nanagement de caz; Se
rapo1tează fiecare
consu l taţi e odată cu
activitatea lunii în care
a fost efectuată, iar
intervalul maxim între
cele 2 consultaţii este
de 60 de zile;
O nouă n1onitorizare de
management de caz se
efectuează după 6 luni
consecutive, calculate
faţă de luna în care a
fost efectuată cca de a
doua consultaţie din
cadrul monitorizării
anterioare a
1nanagen1eotului de
caz.
15 puncte/consultaţie
care se încadrează în
limitele prevăzute la
lit. b) a alin. (3)
15 puncte/consultaţie
care se încadrează în
limitele prevăzute la
lit. b) a alin. (3)
15 puncte/consultaţie
care se încadrează în
limitele prevăzute la
lit. b) a alin. (3)

15,5 puncte/consultaţie
în cadrul evaluării
in iţiale a cazului nou;

evaluării ;

d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm
bronşic ş i boala cronică respiratorie obstructivă -

BPOC

3 consultaţii ce pot fi acordate
într-un interval de maxim 3 luni
consecutive; intervalul de 3 luni
are ca dată de început data
primei consultatii în cadrul

15,5 puncte/consultaţie
în cadrul evatuării
iniţiale a cazului nou;

I

evaluări i ;

d.1.3) evaluarea iniţjală a cazului nou de boală
cronică de ri11ichi

3 consu ltaţii ce pot fi acordate
într-'un interval de n1axim 3 luni
consecutive; intervalul de 3 luni
are ca dată de început data
primei consultaţ ii în cadrul

15 ,5 puncte/consultaţie
în cadru I evaluării
iniţiale a cazului nou;

evaluării:

O singură dată, în trirnestrul în
care a fost făcută confirmarea

Suplimentar 5,5
ouncte/ asigurat - caz

•
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I
nou confmnat de
u1edicul de specialitate
pentru fiecare dintre
serviciile prevăzute la
pct. d.1.1), d.1.2) şi
d. l.3)
I
d.2) monitorizare pentru una sau n1ai multe dintre 2 consultaţii în cadrul. cadrul
I 6 puncte/consultaţie
bolile cronice incluse în managernentul de caz
monitorizării managementultLi
în cadrul monitorizăriimanagement de caz;
(HTA dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm
de caz
bronşic şi boala respiratorie obstructivă - BPOC,
- Se raportează fiecare
boală cronică de rinichi)
consultaţie odată cu
. activitatea lunii în care
a fost efectuată, iar
intervalul maxnn între
cele 2 consultaţii este
de 60 de zile;
- O nouă rnonitorizare
de management de caz
se efectuează după 6
Juni consecutive
calculate faţă de ltma în
care a fost efectuată
cea de a doua
consultaţie din cadrul
monito1izării anterioare
a 1nanagementului de
caz.
I exa1ninare la domiciliu
e) Constatarea decesului cu sau fără el.iberarea
15 puncte/examinare
certificatului constatator
pentru constatarea
de deces
decesului, care se
.
încadrează în
prevederile de la lit. b)
a alin. (3) .
..
6. Ad1ninistrare sche1na tratarnent direct observat conforn1 schemei stabilite de
40 de puncte/ lună
(DOT) pentru bolnavul TBC
către medicul pneun1olog
/asigurat cu condiţia
realizării schemei
comnlete de tratament
7. Confinnare caz oncologic
pentru fiecare caz suspicionat
I 5 puncte/caz/în luna
de medicul de familie şi
în care medicul de
confinnat de 111edicul specialist faini lie a pri,nit
se acorda nunctaj sunlimentar
confmnarea

-

'
a. l) 1n
raport cu gradul profesional, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a n1edîcului
specialist. l'·entru prestaţia meaic:ului primar nun1ăru r total ae puncte aferent serviciilor- medicale
acordate prin plata pe serviciu 1uedical se n1ajorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a
promovat w1 examen de specialitate se diminuează cu I 0%.
Ajustarea numărului total de puncte se aplică din !trna imediat ttrmă.toare celei în care s-a depus şi
înregistrat
la casa de asigurări de sănătate docutnentul. privind confinnarea gradtdui .profesional.
'
a.2) In situaţii l e de înlocuire a unui. rnedic, când se încheie convenţie de înlocuire între medicul
înlocuitor şi casa de asigură1i de sănătate, se va lua Î11 calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul
profesional al 1nedicului înlocuitor pentn1 perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele
medicale individuale, în situaţia de înlocuire a 1nedicului titular de către medicul angajat, se va Lua în
calcul pentru pt1nctajt1I "per serviciu" gradul profesional al medicului angajat.
b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de n1edicii de fa1nilie cu liste
proprii, corespunzător unui program de 35 ore/săptătnână şi n1inimu1n 5 zile pe săptăn1ână nu poate
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depăşi

pentru activitatea desfăşurată, nu1nărul de puncte rezultat potrivit progran,ului de lucn1, luânduse î.n considerare urn1ătoarele:
- timpul mediu/consultaţie în cabinet este de 15 1ninute;
- 110 program de lucn1 în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet, stabilit în conformitate cu
prevederile art. I alin. (2) lit. a) pct. 3;
Pentru un progran1 de lucnt în medie de 5 ore/z.i penhu consultaţii la cabinet pentru care plata se
face prin tarif pe serviciu medical, se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculată în cadrul
unui trimesttu, dar nu mai mult de 40 de consultaţii/zi.
- maxin1um 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 42 consultaţii pe lună.
c) Serviciile cuprinse la litera A şi litera B subpunctele 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.6.2 şi 1.5 pentru
consultaţia cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, precum ş i
consultaţiile prevăzute la litera B subpunctele 1.1.2, 1.1.3 şi 1.3 din anexa nr. l la ordin care se
încadrează în linrutele prevăzute la lit. b ), sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea
acestora se face prin tarif exprimat în puncte. P entru fiecare caz oncologic suspicionat de medicul de
familie şi confirmat de medicul specialist se acordă un punctaj de 15 puncte care intră în plata pe
serviciu medical.

Art. 2 - Lunar, odată cu raportarea activităţii lunii anterioare, :furnizorii rapo1iează lista cu
asiguraţii înscrişi pe lista proprie a fiecăn1i medic de familie, aflaţi în evidenţă cu următoarele boli
cronice: HT A, dislipide1nie şi diabet zaharat tip 2, ast1nul bronşic, boala cronică respiratorie
obstructivă (BPOC) şi boala cronică de rinichi, precum şi modificările intervenite/mişcarea
lunară/intrări/ieşiri, utilizând foi-mularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Alt. 3. - (1) Pentru pe1ioadele de absenţă mai 1nari de 30 de zile lucrătoare, 1nedicul de familie
organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de fami lie; în cazurile în care
acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii , casele de asigurări de sănătate nttmesc
un înlocuitor, cu avizul direcţiilor de sănătate publică. ln ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să
aibă licenţă de înlocuire temporară, iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţje de înlocuire.
Licenţa de utlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor, cu înştiinţarea
în scris a casei de asigură1i de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. Pentru asigurarea condiţiilor în
vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic, consiliile colegiilor teritoriale ale
medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele c11 medicii de familie rară obligaţii contractuale
aflaţi în evidenţa acestora, cwn este şi cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea în
condiţiile legii.
'
[t1 situaţia în care preluarea activităţii se face de către medici aflaţi în relaţie contractuală cu casa de
asig11rări de sănătate, se asigw·ă prelungirea coresp11nzătoare a programului de activitate al medicului
înlocuitor, în funcţie de necesităţi.
(2) Perioadele de absenţă n1otivată a medicului de familie se referă la: incapacitate te1nporară de
muncă, concediu de sarcină/leh11zie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilttlui până la 2 ani,
respectiv a copilului cu handicap până la î1npliniTea de către acesta a vârstei de 3 ani, concediul pentru
îngrijirea copilului bolnav, pana la 7 ani, sau copil cu handicap pentru afecţiuni interc11rente pana la
împlinirea vârstei de 18 ani, vacanţă, studii medicale de specialitate şi rezidenţial în specialitatea
medicina de fa1nilie, perioadă cât ocupă. funcţii de de1nuitate pttblică alese sau n11mite, perioadă în care
unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o
organizaţie internaţională în străinătate, precum şi la următoarele situaţii : ci taţii de la instanţele
judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, pon·ivit legii, de a solicita prezenţa la instituţi i le
respective, participare la 1nan ifestări organizate penhu obţinerea de credite de educaţie 1nedicală
continuă , în scopu.I rea l iză1ii ptmctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din Român.ia.
Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile 1nenţionate mai sus, cu excepţia
perioadei de vacanţă, să depună/transmită (cu se1nnătură e l ectronică extinsă/calificată) la casa de
asigurări de sănătate, docttmentul justificativ care atestă motivul absenţei.
A

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

(3) Pentru perioade de absenţă mai n,ici de 30 de zile lucrătoare, înlocuirea n1edicului absent se
poate face şi pe bază de reciprocitate între medici, cu condiţia ca 111edjcul înlocuitor să-şi desfăşoare
activitatea în aceeaşi localitate cu medicul înlocuit sau în zonă limitrofă, în acest caz medicul
înlocuitor prelungindu-şi progra1nul de lucru în funcţie de necesităţi. Pentru situaţiile de înlocuire pe
bază de reciprocitate/medicul de familie înlocuit va depune/transmite (cu semnătură eleclTonică
extinsă/calificată) la casa de asigttrări de sănătate, ctL cel puţin o zi lucrătoare anterior perioadei de
absenţă, un exemplar al convenţiei de reciprocitate conform modelului prevăzut în anexa 4 la ordin şi
va afişa la cabinetul medical nun,ele şi progra1nuJ rnedicului înlocuitor, precun, şi adresa cabinetului
unde îşi desfăşoară activitatea. Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se
face pentru o perioadă cun,ulată de maxi1nu1n 60 de zile lucrătoare pe an calendaristic.
In desfăşurarea activităţii , 1nedicul înlocuitor uti.lizează parafa proprie, semnătura electronică proprie
extinsă/calificată pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii şi fo1mularele
cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţii.le medicale electronice ale medicului
înlocuit, numărul de contract al cabinetului medical al 1nedicului înlocuit.
(4) Tn cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de
fa1nilie, pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. (1) - (3), acesta poate fi înlocuit de
medicul/medicii de familie angajat/angajaţi , cu prelungirea corespunzătoare a progran,ului de lucru al
tnedicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere progratnul de Lucru al cabinetu lui 1nedical
individ11al, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
In desfăşurarea activităţii, medicul angajat utilizează parafa proprie, semnătura electron i că proprie
extinsă/calificată pentru presc1ierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului
în care 1nedicul angajat îşi desf'aşoară activitatea, numărul de contract al cabinetului medical.
(5) Suma cuvenită prin plata "per capi ta", pe serviciu 111edical prin tarif expri1nat în puncte, aferentă
perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului,
urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în inod obligatoriu condiţiile de plată a medicului
înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor, după caz.
(6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţi ile ce revin 1nedicului înlocuit conform contractului
de furnizare de servicii n1edicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de săn ătate.
(7) Pentru situaţiile în care, pentru perioada de vacanţă , tnedicul de fa1nil ie nu încheie convenţie de
înlocuire sau de reciprocitate în lipsa unui 1nedic care să poată prelua activitatea, acesta are obligaţia să
anunţe casa de asigurări de sănătate, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior perioadei de absenţă, care
este/sunt 1nedicul/medicii la care asiguraţii înscriş i pe lista proprie se pot prezenta pentru acordarea
unnătoarelor servicii:
a) consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
b) consultaţii în caz de boală pentru afecţi uni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice;
c) consultaţii pentru afecţiuni cronice.
Decontarea acestor servicii se face prin ta1if pe serviciu medical exprimat Îl1 p1mcte, în aceleaşi
condiţii ca şi pentru asiguraţii de pe Usta proprie.
(8) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (7) medicul are ob ligaţia să afişeze la cabinet , cu cel puţin o zi
lucrătoare anterior perioadei de absenţă, care este/s11nt medict1l/medicii la care asiguraţii înscrişi pe
lista proprie se pot prezenta şi datele de contact ale acestora.
(9) Pentru cazuri le de adn,inistrare a tratamentului pentru bolnavii TBC, în s ituaţiile prevăzute la
alin. (7), precun1 şi pentru celelalte perioade de absenţă, medicul de fanillie îndrumă pacientul către
dispensarul TBC teritorial şi an11nţă în prealabil dispensan1J cu privire la aceste cazuri; în luna
respectivă casele de as igurări de sănătate nu decontează serviciul de ad1ninistrare a tratan,entului
pentru bolnavii TBC.
Art. 4. - (1) Reprezentantt1l Legal al cabinetului 1nedical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul
înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an, confor1n anexei nr. 4 la ordin, avizată
de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. Penttu situaţiile de
reciprocitate între medici, aceştia încheie o convenţie de reciprocitate, confor1n anexei nr. 4 la ordin,
avizată de casa de asigurări de sănătate , prin care se stabilesc condiţii le de înlocuire pe bază de
reciprocitate.
~

~

~
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(2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor
agreat de medicul înlocuit, pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când n1edicul înlocuit
se află în jmposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor, conform anexei nr. 5 la ordin.
(3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de fwnizare de servicii medicale al
reprezentantului legal al cabinetului medical.
(4) 'ln desfăştLrarea activităţii, medict1l înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică
proprie extinsă/calificată pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al
cabinetului în care 1nedicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea, formulare.le cu regin, special ale
medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale n1edicului înlocuit, numărul de
contract al cabinett1lui medical al n,edicului înlocuit.
Art. 5. - ( 1) Medicul de fa111.ilie poate angaja în cabinetul medical individual, orgaujzat conform
prevederilor legale Îl1 vigoare, medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie
potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în dome11iul sănătăţii , republicată, cu modificările ş i
completările ulterioare. Medicii angajaţi nu au listă proprie de persoane înscrise şi nu raportează
activitate med i cală proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie persona l ă se face
conform prevederilor legale în vigoare, folosindu-se parafa medicului angajat, respectiv semnă.tura
'
electronică proprie extinsă/calificată şi prescripţiile 1nedicale ale medicului titlliar. Tntreaga activitate a
cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al
cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.
•
(2) I n cazul cabinetelor 1nedicale individuale care au rnedic angajat/medici angajaţi , programul de
lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al
medicului titular sau concomitent cu acesta. Activitatea medicilor angajaţi în ·cabinetul medical
individual organizat confonn prevederilor legale în vigoare se raportează la casa de asigurări de
sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetttlui medical individual, conform programului de activitate
al cabinetului medical individual. Programul de activitate al 1nedicului titular cât şi cel al medicului
angajat/ medici lor angajaţi trebu.ie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical
individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
Art. 6. - Pentru stabilirea valorii mini1ne garantate a unui punct "per capita" şi a valorii minime
garantate pentru w, punct pe serviciu medical , fondul aferent asistenţei 1nedi.cale primare la nivel
naţional pentru anul 2018 are următoarea structură:
1. suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor 193 alin. (3) din anexa 2 la H.G. nr.
140/2018 inclusiv suma reprezentând regularizarea tri 1nestrului IV al anului anterior;
2. venitul cabinetelor medicale î11 care îşi desfăşoară activitatea n1edicii de familie nou-veniţi într-o
localitate - unitate ad1ninistrativ-teritorială/zonă urbană, pentru o perioadă de maxin1um 6 luni,
perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o
convenţie de fur1uzare de servicii medicale cu casa de asigurăii de sănătate, format din:
a) o sumă reprezentând plata "per capita" pentJu o listă echilibrată de 800 de asiguraţi, calculată prin
înmulţirea nUJnăru lui de puncte per capita cu valoarea mini1nă garantată pent:Iu un punct per capita;
nu1nărul de puncte per capita aferent listei echilibrate de asiguraţi , este de 6937 puncte/an şi se
ajustează în raport de gradul profesional şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea;
b) o s11mă necesară pentru cheltuielile de adn,inistrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv
pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele
sanitare pent:Iu trusa de urgenţă, calculată priu înmulţirea sumei stabilită potrivit Lit. a) cu 1,5.
3. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu medical, după ce s-au reţinut sumele
ce rezultă potrivit prevederi lor de la pct. 1 şi pct. 2.
Art. 7. - (1) Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct per capita şi pe serviciu
n1edical , fondul anual aferent asistenţei medicale primare, din care se scade stuna corespunzătoare art.
6 pct. 1, se defalchează pe trimestre.
(2) Fondttl trimestrial luat în calcul la stabi lirea valorii definjtive a untti punct per capita şi per
serviciu 1nedical se detetmină astfel: fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul
respectiv, din care se scade venim! cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de
frunilie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 6 luni, perioadă pent:Iu care medicul
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de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate,
se repartizează 50% pentru plata per capita şi 50% pentru plata per serviciu.
Art. 8. - (1) Valoarea mini1nă garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de 5,8 lei,
val abilă pentru anul 2018.
(2) Valoarea n1inimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi
este de 2,8 lei, valabilă pentn.L anul 2018.
(3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu medical se sta bileşte
trimestrial, până la data de 25 a lunii unnătoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul
aferent trimestrului respectiv pentru plata per capita şi pe serviciu a medicilor de fa1nilie şi numărul de
puncte per capita şi pe serviciu n1edical efectiv realizate, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1
alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct per capita şi pe serviciu, unică pe tară pentru
trimestrul respectiv.
Valoarea defmitivă a 1mui punct pentru plata per capita şi pe servici11 nu poate fi 1nai inică decât
valoarea 1nini1nă garantată a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu.
Art. 9. - (I) Stuna cuvenită lunar n1edicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor
rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de
puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minimă garantată pentru un punct "per capi ta",
respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical.
(2) Suma cuvenită n1edicilor de frunilie pentnL un tiimestru se calculează prin totalizarea sumelor
rezultate prin î1unu lţirea numărului de puncte "per capita" ş i a numărului de puncte pe serviciu medical
efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea definitivă a punctului "per capita", respectiv cu
valoarea defmitivă a punctul1li pe serviciu medical.
Art. 1O. - (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui tri.tnestru se corectează la sfârşitu l
trimest11.tlui, odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie.
(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui triinestru se corectează până. la sfârşitul anului
astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte p l ătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv
realizat, într-un trimestru anterior se calculează în tritnestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea
defi11itivă a pttnctuluj "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu stabilită pentru
tri1nestrul în care s-a produs eroarea, sun1ele respective afectând fondul pentru calculul valorii
definitive a punctului pentru trunestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea defrnitivă a
•
punctult1i penti1.1 trimestrul respectiv. In situaţia în oare după încheierea anului financiar precedent se
constată erori de calcul aferente acestuia, su1nele plătite în plus sau în 1ninus se regulari zează în
aceleaşi condiţii cu cele din cursul anului curent.
(3) Eventualele erori de validru·e se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de
sănătate şi se comt1nică în format electro11ic furniz orilor.
Alt. l l. - Lunar, L11edicul de fa1nilie trans1nite caselor de asigurări de sănătate în fonnat electronic,
până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări
de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în llma anterioară, care se
verifică de către casele de as igurări de sănătate în vederea decontări i şi se val idează conform
prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea tenuenul11i de raportare atrage
după sine nedecontarea la termenele stabilite a sun1elor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de
medicul respectiv pentru perioada aferentă.
Art. 12. - Persoanele înscrise care doresc să îşi schi n1be medicul de fa1uilie şi persoanele care nu
sunt înscrise pe lista unui medic de familie şi care doresc să se înscrie, vor adresa o cerere de înscriere
prin transfer/cerere de înscriere, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 2 A la ordin, medicului
de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă, după caz.
Inscrierea/înscrierea prin transfer pe lista unui 1ned.ic de familie, se face pe baza cererii de
înscriere/cererii de înscriere pri11 ti·ansfer şi a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Pentru
persoanele cărora nu le-a fost eLnis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cru·dttl
naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precu,n şi pentru copii O 18 ani, înscrierea/schin1barea 1nedicului de fan1ilie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin
transfer.
~
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Pentru situaţi i le de înscriere prin transfer, medicul de fan,ilie prin,itor are ob l igaţi a să anunţe în scris
(prin poştă, e-n1ail, fax), în n1aximu1n 15 zile lucrătoare, medicul de fami lie de la care a plecat
persoana. Medicul de famil ie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în
copie certificată prin semnătură şi parafă că este conforn1 cu originalul, prin poştă, e-mail, fax/prin
asigurat, n1edicului pri1nitor, în ten11en de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la
care pleacă persoana păstrează originalul fişei inedicale, confom, prevederilor legale în vigoare.
Alt. 13. - Casele de asigurări de sănătate şi directiile de sănătate publică vor organiza trin1estrial şi
ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale medicilor de fatni lie, întâlniri cu
medicii de familie pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în
vigoare. Anunţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la
sediul casei de asigurăti de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de
asigurări de sănătate şi directiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apă1ute în actele
normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie n1ă.<;uri l e ce se i111pun pentru îmbunătăţirea
activităţii . .Neparticiparea 1nedicilor de familie la aceste întâlni1i nu îi exonerează de răspunderea
nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.
Art. 14. - În aplicarea art. 17 alin. (1) de la capitolul I din anexam·. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
140/2018, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nen,otivată de la
programul de lucru afişat şi prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea
desfăşurată în cabinetul 1nedical.
Art. 15. - Casele de asigurări de sănătate decontează furnizori lor de servicii 1nedicale din asistenţa
medicală primară , care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis) la
tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice.
Medicii de faniilie pot efectua şi interpreta aceste servicii numai ca o consecinţă a actului 1nedical
propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în
cazul 1nedicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate
convenţie de furnizare de servicii medicale, pent1u care este necesar a se efectua aceste investigaţii în
vederea stabilirii diagnosticul11i, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea
există aparatura medicală n ecesară; n1edicii de fan1ilie pot efectua ecografii generale - abdomen şi
pelvis ntLn1ai dacă au obţinut competenţă confirn,ată prin ordin al 1ninjstrului sănătăţii.
Numărul de investigaţii paraclinice contractat nu poate depăşi 3 investigatu pe oră, cu obligaţia
încadră1ii î.n valoarea contractată.
Serviciile n1edicale paraclinice se execută Î.D cadrul programului de lucru prelungit corespunzător,
cu respectarea prevederilor art. l alin. (2) lit. a), pct. 3, art. l alin. (3), lit. b) şi art. 15 din prezenta
anexa.
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ANEXA2A

I . CERERE DE ÎNSCRIERE
- model -

VIZAT*) ,

Nr . înregi strare - - - -/ - - - - - - - - - Un i tatea sani tară
CU I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•• . .•• .••• .••• .•

Sediu (localitate , str . nr . ) .... . ... . ... . ....... . ... . ... . ... . ... . ...... .
Casa de Asigurări de Sănătate ... • ... • ... • ...
Nr . contract/convenţie .............. .. .. .. . .
Medi c de familie ........................... .
(semnătură

Domnule/Doamnă

Subsemnatul (a)

ş i parafă)

Doctor,

- - - - - - - - - - - - - - - - --

,

cetăţen i e

- - - - - - - - - - -,

C . N. P . 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1/cod unic de asigurare
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I , data naşterii _ _ _ _ _ _ _ _ _ , domiciliat ( ă l
în
str .
nr .
bl . __, se .
, ap .
,
'
jud . /sector _ _ _ _ _ _ _ , act de identitate ___ , seria _ _ , nr . ______ , eliberat
, solicit
de - - - - - - - - - -, la data - - - - - - -, telefon
înscrierea mea pe lista dumneavoastră .

Declar pe propria răspundere
că nu sunt înscris(ă) pe lista unui medic de familie .

I I

Răspund

de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere , pe care o semnez .

Data:

I

I

Semnătura:

*) Se completează cu datele unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe
lista căruia se solicită înscrierea, respecbv semnătura şi parafa acestuia.
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II. CERERE DE ÎNSCRIERE PRIN TRANSFER
- model Nr . înregistrare - - - - - - - - - -/ - - - - - Un i tatea sanitară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIZAT *) ,

.

CU I
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. . •. . . •. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . .•• . .•• . .•• . .•

Sediu (localitate , str . nr . ) . ............... . ....... . ... . ... . ... . ... . .. .
Casa de As igurări de Sănătate .............. .
Nr . contract/convenţie ..................... .
Medic de familie ........................... .
(semnătură

Domnule/Doamnă

şi

parafă)

Doctor,

Subsemnatul{a

--------------

,

cetăţenie

----------------

, C. N. P .

__________ I __ _ I/ cod
unic
de
asigurare
I, data naşterii - - - - - - - - - -' domiciliat(ă)
I
I I I
, ap . __ ,
în
str .
nr .
bl .
se .
I
',
jud . /sector - - - - - - - - - ' act de identitate - - -, seria
nr . - - - - - - '
e l iberat de ___________ , la data - - - - - - - telefon
, solicit
---------înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de
famil ie
din unitatea sanitară
str .
nr.
jud . /sector
e . mail
fax

__

I

Declar pe propria

răspundere :* *)

1 . Nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere .
2 . Solicit înscrierea mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere
deoarece :
• a survenit decesul medicului pe lista

căruia

sunt

înscris{ă)

• medicul de familie nu se mai află în relaţie contractuală cu casa
de asigurări de sănătate/contractul medicului de familie a fost
suspendat
• a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista

căruia

sunt

lnscris{ă)

• mi- am schimbat domiciliul din localitatea ..... . .. ,
în localitatea . ......... . .. judeţul .......... • ..

judeţul

... . ... ,

• a survenit încetarea arestului preventiv
• a survenit înlocuirea arestului preventiv
cu arest la domiciliu sau control judiciar
• a survenit încetarea pedepsei privative de libertate
• perioada de amânare sau de întrerupere a
une i pedepse privative de libertate

executării

• arest la domiciliu
•

generate de specificul activ i tăţii
(pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne
care se deplasează în interes de serviciu)
Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă schimbarea domiciliului ,
încetarea arestului preventi v , înlocuirea arestului preventiv cu arest la dom i c i l i u sau
control judiciar , încetarea/întreruperea pedepsei privative de libertate, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare .
Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere , pe care o semnez .
situaţie

Data:

....... / ...... /

Semnătura :

----------

*) Se completează cu datele unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea 111edicul de fa1nilie pe lista
căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acesh1ia.
**) Se bifează una din situaţii le în care se află asiguratul.
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ANEXA 28

A. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEX
Consul taţiile

preventive sunt consultaţi i periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între O - 18
ani şi au ca scop identificarea şi intervenţia în tulburările de creştere şi dezvoltare şi în riscu1ile
modificabile specifice pe grupe de vârstă/sex.

Evaluarea complexă a copilului pe grupe de vârstă/sex va cuprinde următoarele:
a. Cons ultaţia preventivă a nou -n ăscutului la externarea din maternitate şi la 1 lună
al . - la externarea din maternitate:
• înregistrare, luare în ev idenţă pentru probleme depistate la naştere ;
• exa1nen clinic cu focus pe: fontane le, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scbeletic
(men1bre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi , morfologie
genera l ă, evaluarea hidratări i ;
• evaluarea alimentaţiei, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru al ăptare efic ientă;
• evaluarea condiţiilor de i gienă (sursă apă) şi recomandări;
• verificarea efectuării în maternitate a screening-ului sw·di tăţ ii ;
• profilaxia rahitismului;
• consiliere şi supoL1 pentru alăptare exclus i vă (inclusiv observarea tehnicij de alăptare şi consiliere
pentru lactaţie);
• consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale ş i a vaccu1urilor opţionale;
• sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă;
consiliere şi suport pentru sti l de v iaţă favorabi l alăptării (inclusiv ps iho-igienă) pentru 1n amă.

a2. - la 1 lun ă :
• n1ăsw·a re: greutate (G), lungi1ne (T), circumferinţa craniană - consemnare în graficele de creştere;
• examen clime cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic
(membre, dezvoltare neuro-motorie confonn vârstei); organe genita le, extremităţi, morfologie
genera lă, evaluarea hidratării;
• evaluare aliinentaţ i e, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă;
• evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări ;
• profilaxia rahitismului;
• consiliere şi supo1t pentru a lăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicij de alăptare şi consiliere
penh·u lactaţie) ;
• consiljere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale şi a vaccinurilor opţionale ;
• sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă;
• consiliere şi suport pentru stil de vi aţă favorab il alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru man1ă.

b.

Consultaţia preventivă

a sugarului la vârsta de 2

şi

4 luni cuprinde

aceleaşi examinări

ca la

de la 1 lună prevăzută La litera a.2, la care se adaugă:
• consemnare lun.g ime şi greutate pe graficele de creştere corespunzătoare şi interpretarea tendinţelor
după scorul z (velocitatea creşterii);
.
• consemnare repere maJore de dezvoltare motorie pe graficul pentru dezvoltarea
neuropsibomotorie;
• evaluarea practicilor nutriţionale, întărirea mesaj elor privind alăp tarea şi îngr1J1Tea copilului
(prevenirea accidentelor şi recunoaşterea simptomelor care trebuie raportate f"ară întârziere);
• profilaxia anen1ie i la toţi copiii cu g reutatea la naştere sub 2500 gram e începând cu vârsta de 2
luni.
consultaţia
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c.

Consul taţia preve n tivă

examinări şi înregistrări

a copiilor la vârsta de 6, 9, 12, 15 ş i 18 luni cuprinde aceleaşi
de parametri de dezvoltare ca şi consultaţia la 2 şi 4 Juni prevăzută la litera b,

la care se adaugă:
• evaluare şi consiliere privind alimentaţia complementară (grafic şi tehnici de introducere alimente
noi, asigurarea Dietei Minim Acceptabile conform OMS);
• continuarea a l ăptării recomandată de OMS până la vârsta de doi ani;
• profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutate la naştere peste 2500 grame, de la 6 Juni până la 18 luni
• profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutate la naştere sub 2500 grame, de la 2 luni până la 24 luni;
• evaluarea dezvoltării dentiţiei , recomandări privind profilaxia cariei dentare, 1g1ena orală,
administrarea de fluor;
• evaluare socio-emoţională;
• evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică;
• sfaturi de conduită pentru familie pentru: prevenirea accidentelor, conduita în afecţiw1ile frecvente
la aceste vârste;
• la copii de 12, 15 şi 18 luni se vor identifica eventuale deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale
copilului, prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi
afectate în tulburarea de spectru autist. Chestionanil va fi aplicat adaptat vârstei.
Întrebări adresate părintelui:

Da

Nu

o

2

1

-2

o

1

Copilul dvs este dificil la mâncare?/Pare lipsit de apetit?

2

o

1

Intinde mâinile

o

2

1

2

o

1

Copilul dvs
V-aţi

vă priveşte

gândit

că

în ochi când

să

fie luat în

braţe?

braţe

de dvs?

o 2

la jocul "cucu- bau"?

Zâmbeşte

când dvs îi zâmbiţi? - întrebare
luni cu întrebarea:
Foloseşte cuvântul "mama" când vă strigă?
Poate

să

cu el?

nu aude normal?

Se opune când este luat în
Participă

vorbiţi

stea singur în

pătuţ

Uneori

înlocuită

la 24

când este treaz?

1

o

2

1

2

o

1

-Reacţionează
- - - - - -întotdeauna
- - -------,----------.,.,.,..----- O ----când este strigat pe nume?/Intoarce
2
1
capul când este strigat?
Observaţiile

Evită

medicului de familie

privirea

Evidentă

lipsă

directă/Nu susţine

contactul vizual

de interes pentru persoane

1

o

1

o

- După
- -24
-- - - - - -- -- - - - - -- - - -~ - - - - - - - 1 - O- ---de luni: stereotipii motorii (flutură mâinile,
merge pe vârfuri, se învârte în jurul propriei axe,
posturi inadecvate etc.)
ţopăie,

Scor
Scor

Punctaj

Nivel de risc

Scor

O - 6

Risc minim

Reevaluare peste 3 luni

Scor

7 - 9

Risc mediu

Reevaluare peste 3 luni

Scor

10 - 18

Risc sever

Trimitere către medicul de specialitate
psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie

Recomandări

pediatrică
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Medicul de familie parcurge toate întrebările, începând cu prima întrebare, va nota varianta de
răspuns
cea
1nai
apropiată
de
comportamentul
copilului
menţionată
de
către
părintele/apai1inătorul/tutorele legal al copilului şi completează ultimele 3 coloane ale chestionarului
cu punctajul corespunzător după observarea directă a compo1ta1nentului copilului.
La sfârş itul completării chestionan1lui efectuează adunarea scorllrilor şi bifează scorul în care se
încadrează copilul în cauză.
Medicul de familie prezintă părintelui/aparţinătorului/tutoreltti legal atitudinea terapeuti că necesară
ulterior.
În cazul în care copilul evidenţiază un risc n1ediu sever, medicul explică
părintelui/aparţinătorului/tutoreltLi legal necesitatea prezentării la n1edicul de specialitate psihiatrie
pediatrică/neuropsiliiat1ie pediatrică pentru evaluare complexă şi stabilirea terapiei co1npo1tamentale
şi/sau rnedicamentoase.
d. ConsU:ltaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani ş i 5 ani şi cuprinde aceleaşi
examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera c, la care se adaugă:
• evaluarea practicilor nutriţionale (anamneză nutri\ională adresată părinţilor) ş i consiliere pentru o
alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos al întregii familii;
• continuă profilaxia rahitismului numai în perioadele reci ale a11ului (septembrie - aprilie);
• evaluarea dentiţiei şi igiena orală, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare;
• evaluare ş i consiliere pentru activitatea fizică;
• evaluare şi consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoţională;
• screening-ul tulburărilor de vedere şi măsurarea TA (cel puţin o dată în iJ1terval);
• sfaturi de conduită date mamelor şi familiei pentru situaţii frecvente la această vârstă (preveniTea
accidentelor, conduita în afecţiuni l e obişnu ite vârstei, recunoaşterea sin1pto1nelor care trebuie rapoitate
rară întârziere);
• revizuirea atentă a sche1nei de vaccinare a copilului şi completarea acesteia după caz, efectuarea
rapelului vaccinal la vârsta de 5 ani;
• identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psiho-1notorii ale copilului prin aplicarea unui
chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulbw·area de
spectru autist; se efectuează conform l iterei c, la vârsta copilului de 2 ani şi 3 ani.
Pentru un scor care indică un risc sever se recomandă trimiterea către n1ed.i cuJ de specialitate
psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie pediatrică.
•
In cadntl consultaţiilor preventive, copiii beneficiază de investigaţiile paraclinice - analize de
laborator prevăzute la nota l lit. a) şi nota 2 de la pct. 1.2 .1. l din anexa I la ordin, pe baza biletului de
trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de
evaluare a riscului individual , nu a efectuat aceste investigaţii .
e. Consulta ţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani şi 9 ani, cuprinde aceleaşi
examinări şi în registrări de parametri de dezvoltare ca la litera d, la care se adaugă:
• screeniJ1g-ul obezităţii prin utilizarea indicelui de masă corporală - (IMC);
• evaluarea dezvo l tării pubertare - scala Tanner pentnr identificare pubertate precoce;
• mesaje de consiliere ţintite pentru copii privind stilul de viaţă sănătos (activitate fizică, nutriţie,
prevenire accidente, uzul de substanţe);
• examenul de bilanţ fundamental, la împlinirea vârstei de intrare în clasa pregătitoare, cu alcătuirea
fişei de înscriere a copilului, cai·e să cuprindă schema de vaccinare efectuată;
•
ln cadn1I consul taţiilor preventive copiii beneficiază de investigaţii paracli nice - analize de laborator
prevăzute la nota 1 lit. b) şi nota 2 de la pct. 1.2. 1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere
eliberat de medicul de farnilie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a
•
riscului individual, nu a efectuat aceste investigaţii. In cazul în care rezultatul analizei LDL colesterol
este mai mare de 160 mg se recomandă const1It de specialitate.
f. Co ns ultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16
ani şi 17 ani cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera e, la care
se adaugă:
• consiliere şi screening BTS, la cei cu comportament la 1isc;
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• reco111andare VDRL sau RP.R;
• screening-ul depresiei;
• informarea fetelor şi pă1inţilor privind beneficiile vaccinării opţionale anti-HPV /indicaţie
vaccinare HPV;
• consi liere privind stilul de viaţă sănătos: activitate fizică, nutriţie, prevenire accidente, fumat,
alcool, droguri, violenţă;
• consiliere pentru planificare fan1ilială (ado lescenţi care au început viaţa sexuală);
Tn cadrul consultaţii l or preventive copiii beneficiază de investigaţii parac.linice - analize de laborator
prevăzute la nota 1 lit. c) şi nota 2 de la pct. 1.2.1. l din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere
eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consul taţii preventive de evaluare a
•
riscului individual, nu a efectuat aceste investigaţii In cazul în care rezultatul analizei LDL colesterol
este mai mare de 160 mg se recomandă consult de specialitate.
A

B. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU ADULŢI ASIMPTOMATICI
Consultaţia

de evaluare a riscului individual la adultul asimpto1natic are ca scop identificarea şi
intervenţia asupra riscttrilor modificabile asociate afecţiunilor cu pondere importantă asupra poverii
îmbolnăvirilor: boli cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii.
Evaluarea complexă a riscului individual în funcţie de vârstă/sex se realizează prin consultaţi e
şi/i nvestigaţii specifice consen1nate în riscogramă.

BI . Consultaţij preventive de evaluare a riscuJui individual a adultului asimptomatic cu vârsta
Între 18 şi 39 ani
În cadrul consultaţiilor preventive asigttraţii asimptomatici beneficiază de investigaţii paraclinjce analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) şi b) şi nota 2 de la pct. 1.2.3 din anexa 1 la ordin, pe
baza biletului de tri 1nitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii
preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigaţii. In cazul în care LDL
colesterol este mai 1nare de 160 mg fără tratau1ent şi LDL colesterol este 1nai 1nare de l l 5 1ng cu
trata1nent se recotnandă consult de specialitate.
Riscogramă va cuprinde următoarele:
a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra s ănătăţii (stiluJ de viaţă)
Consemnarea statusului curent privind:
• fumatul (pachete/an);
• consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat;
• activitatea fizică;
• dieta;
• sfat 1ninimal pentru schin1barea comportamentelor.
b. Evaluarea ruscului Cardiovascular (RCV) constă în:
• calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului
(E1u·opean HeartScore) prevăzute la punctul 2;
• încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;
• aplicarea măsuri l or de schimbare a sti lului de viaţă, individualizat, în funcţie de 1nărimea riscului
stabilit;
• includerea în sisten111l de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular îna lt (SCORE >/=
5 sau factori individuali crescuţi) .
•
It1 riscogramă vor fi conse1unate unnătoarele:
I. Factorii de risc
• la toţi pacienţii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala
cardiovasculară (< 55 ani la bărbaţi , < 65 ani la femei) şi/sa11 boli fanliJiale ale metabolismului lipidic;
• colesterolul total, LDL colesterol şi glicemia pentru persoane care prezintă următorii factori de
risc: TA > 140/90, TMC > 30, istoric fa1nilia l de deces pre1uatur prin boa lă cardiovasculară şi/sau boli
fruniliale ale metabolismului lipidic;
• creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/90.
A
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2. Calcularea şi comunicarea 1;scul11i relativ utilizând Diagrama SCORE de mai jos:
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NOTĂ: Sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoru1ele cu următoarele afecţiuni :

deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică
renal ă sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie).
Aceste persoane au deja u11 risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită managementul integrat al
tutw·or factorilor de risc in cadrul con sultaţ i ilor de n1on itorizare activă adresate bolilor cronjce
pr1or1tare.
boala

cardiovasculară

c. Evaluarea Riscului Oncologic
1n riscogramă vor fi consemnate:
I . Factorii de risc:
• antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul Tprin fi liaţie directă;
• expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă .
2. In tervenţie asupra riscurilor modificabi le:
• includerea persoanelor eligibile pentru interventii de screening populaţional în progran1ele
naţ i onale de sănătate adecvate;
• trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi nJonitorizare de specialitate (risc înal t de
cancer 1nan1ar, colorectal, ovarian etc.);
• intervenţij preventive scadente la populaţia cu 1;sc nor1nal:
- fen1ei 25 - 39 ani - data ulti1nului test B abeş- Papanicolau
d. Evaluarea riscurilor privind Să n ătatea M intal ă
d.1. Facto1ii de risc:
d. 1.1. antecedente personale şi heredocolaterale de adicţie la n 1dele de gradul Tprin fi li aţie directă;
d.1.2. comportamentul privind cons1unul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări
pentru depistarea consumului problematic de alcool.
A

Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C)
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"ln trebări :

1. Cât de des con sum aţi o bă utură con ţin ând alcool?
a. niciodată - Opuncte
b. lunar sau mai rar - 1punct
c. 2 - 4 ori pe lună - 2 puncte
d. 2 - 3 ori pe săptămână - 3 puncte
e. 4 sau mai multe ori pe săptămână - 4 puncte
2. Câte băuturi standard*) consum aţi Într-o zi
a. una sau două - Opuncte
b. trei sau patru - l punct
c. cinci sau şase - 2 puncte
d. şapte sau nouă - 3 puncte
e. zece sau mai mult - 4 puncte

o biş nuită,

atunci când

standard conţine 12 g alcool pur şi este echival entă cu I
vin a 125 ml sau I pahar de tări e a 40 ml

*) o

băutură

doză

b eţi ?

de bere 330 ml, I pahar

3. Cât de des beţi 6 sau mai multe bă u turi alcoolice standard la o singură ocazie?
a. niciodată - Opuncte
b. lunar sau mai rar - I punct
c. lunar - 2 puncte
d. săptămânal - 3 puncte
e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte
Un scor 1nai mare de 4 - la bărbaţi şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebă1i indi că un
consun1 inadecvat.
d.2. Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2
întrebări pentru screening-ul depresiei de mai jos

Chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei
1.

V- aţi

2.

V-aţ i

activităţile

1_ 1

DA

1_1

NU

trist , demoralizat sau neajutorat in u l tima

1_ 1

DA

-1
1_

NU

pierdut interesul sau
obi şnu ite în u l t i ma lună?
simţ i t

plăcerea

pentru

lună?

Răspunsul

afrrn1ativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la
consultaţii de specialitate de psihiatrie.
2. "In riscogramă se co n sem nează riscul privind consumul de alcool şi riscul de depresie.
3. lntervenţii astrpra riscurilor:
- Sfat n1ini1nal î11 ceea ce priveşte const1mul inadecvat de alcool;
- Selectarea cazuri lor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultatii de specialitate.

e. Identificarea unor riscuri semnificative legate de să n ă tatea reproducerii
e. l . Obiective:
• evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă ( 18 - 39 ani);
• planificarea sarcinilor dorite la fenJeile de vârstă fertilă (I 8 - 39 ani);
• evitarea riscurilor de infecţii de boli cu transtnitere sexuală la populaţia cu risc înalt.
•
e.2. 1n riscogra1nă vor fi consemnate:
• la femei 18 - 39 ani: statusul privind intenţia de sarc in ă, utilizarea tinei metode de contracepţie;
• femei şi bărbaţi de toate vârstele: statusul privind situaţia de cuplu (partener stabil, partener nou,
relaţii 1nultiple ).
e.3. Intervenţie asupra riscw·ilor:
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• femei 18 - 39 ani: consiliere în cabinet/planificare familială pentru femei le care nu doresc să
răJnână însărcinate şi nu fo losesc nicio metodă contraceptivă; consilie re pentru aport acid fo lie pentru
femeile care planifică o sarcină;
• consiliere pentru comportament sexual responsabil (sex protejat).

B.2. Consulta ţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vârsta
de 40 de ani şi peste
•
ln cadrul consultaţii l or preventive asiguraţii asiinptomatici beneficiază de investigaţi i paraclii,ice analize de laborator prevăzute .la nota 1 lit. c) şi nota 2 de la pct. 1.2.3 din anexa 1 la ordin , pe baza
biletului de trimitere eliberat de medicul de fanulie, dacă în anul în care se acordă consultaţii
preventive de evaluare a riscul.ni ind.ividual, nu a efectuat aceste investigaţii.
a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra să nătăţii (stilul de viaţă)
• consemnarea statusului curent privind:
- fumatul (pachete/an);
- consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat,
punctul B l subpunctul d. I .2.;
- activitatea fizică;
- dieta;
• sfat mini1nal pentru schimbarea comportamentelor.

prevăzut

La

b. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în:
• calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de eval11are a riscului
(European HeartScore) prevăzută n,ai jos;
• încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;
• aplicarea n1ăsurilor de schimbare a stilului de viaţ~, individualizat, în funcţie de mărimea riscului
stabilit;
• includerea în sisternul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/=
5 sau factori individuali crescuţi):
- Persoane >/= 40 ani: Risc global absolut (Diagrama SCORE - estiinează riscul de eveniment
cardiovascular fatal în următorii 10 ani) .
•
ln riscograrnă vor fi consenmate următoarele:
1. Factorii de risc
• la toţi pacienţii: valoarea tensiw1ii arteriale, IMC, istoric fa1nilial de deces prematur prin boala
cardiovascu lară(< 55 ani la bărbaţi ,< 65 ani la femei) şi/sau boli familiale ale metabolisrnului lipidic;
• colesterolul total pentru bărbaţii cu vârsta mai mare de 40 ani şi femeile cu vârsta mai mare de 50
ani sau în post-menopauză . Repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dată la 5
.

ani ;

• glicemia pentru persoanele care prezintă ur1nătorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30 istoric
familial de deces prematur prin boala cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic;
• creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/90.
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a - maro
b - roşu înch is
c - roşu
d - portocaliu
e - galben

f - verde
g - verde închis

2. Intervenţii asupra riscurilor modificabile:
• persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate, d11pă cum urmează:
- pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% şi Lnai mare l % se formulează reco.mandări referitoare la
stilul de viaţă evaluarea se va realiza anual;
- pentru RCV </= 1% reevaluarea riscului total se realizează o dată la 3 ani.
• persoanele cu Risc SCORE >/= 5% sau nivele înalte ale unui singur factor de risc se include în
siste1nul de management intensiv al riscului cardiovascular înalt (monitorizare activă prin consu ltaţii
de management de caz).
NOTĂ: sunt exceptate de la evaluarea riscului cardi.ovascular persoanele cu urn1ătoarele afecţiuni :
boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbu1ninurie, boala cronică
renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie).
Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită manage1nentul integrat al
tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de n1onitorizare activă adresate bolilor cronice
prioritare.
c. Evaluarea Riscului Oncologic
•
ln riscogramă vor fi consenmate:
1. Factorii de risc:
• antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la n1dele de gradul Tprin filiaţie directă;
• expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin sti lul de viaţă;
• antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse în programele naţionale
de sănătate;
2. Intervenţie asupra riscu.ritor modificabile:
• includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening poptLlaţional în progra1nele
naţionale de sănătate adecvate;
• trin'literea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi 1nonitorizare de specialitate (risc înalt de
cancer man1ar, colo-rectal, ovarian etc.);
• intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc nonnal:
- fen1ei 40 - 64 ani - data ulti1nului test Babeş Papanicolau.

d. Evaluarea riscurilor privind S ănătatea Mintală
d.l. Factorii de risc :
d.1.1. antecedente personale şi heredo-colaterale de adicţie (rudele de gradul I prin filiaţie directă);
d.1.2. con1portamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări
pentru depistarea consumului problen1atic de alcool.
Chestionar pentru depistarea consumuluj problematic de alcool (testul AUDIT-C)
A

lntrebări :

1. Cât de des cons umaţi o băutură conţinâ nd alcool?
a. niciodată - Opuncte
b. lunar sau mai rar - 1 punct
c. 2 - 4 ori pe lună - 2 pt1ncte
d. 2 - 3 ori pe săptămână - 3 puncte
e. 4 sau mai ro11lte ori pe săptămână - 4 puncte
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2. Câte băuturi standard*) consumaţi într-o zi obiş nuită, atunci când b eţi?
a. una sau două - Opuncte
b. trei sau patru - 1 pt1nct
c. cinci sau şase - 2 puncte
d. şapte sau nouă - 3 puncte
e. zece sau n1ai n1ult - 4 puncte
*) o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este
vin a 125 1nl sau I pahar de tărie a 40 ml.

echivalentă

cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar

3. Cât de des beţi 6 sau mai multe bă uturi alcoolice standard la o
a. niciodată - Opuncte
b. lunar sau 1nai rar - l punct
c. lunar - 2 puncte
d. săptămânal - 3 puncte
e. zilnic sau aproape zilnic - 4 ptmcte
Un scor mai mare de 4 la bărbaţi
indică un consum inadecvat.

şi

s ingură

ocazie?

3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebă ri

d.2. Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2
întrebă ri pentru screening-ul depresiei de mai jos.
Chestionarul standardizat cu 2 în trebări pentru screening-ul depresiei
1.

v-aţi

2.

V- aţi

pierdut interesul sau
obişnuite in ultima lună?
simţit

lună?

Răspuns ul

la

cons ulta ţii

•

plăcerea

pentru

activităţile

-

-

-

-

I I DA I - I NU

-

trist , demoralizat sau neajutorat în ultima I - I DA I I NU
-

afirm ativ la ambele în trebă ri
de specialitate de psihiatrie .

indică

un risc înalt de depresie şi impune trimiterea

se consemnează riscul privii1d consumul de alcool şi riscul de depresie.
Intervenţii asupra riscurilor:
- sfat minin1al în ceea ce priveşte consumul inadecvat de alcool;
- selectarea caztirilor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultaţii de specialitate.

In

riscogramă

e. Riscuri semnificative legate de să năta tea reproducerii
e. l. Obiective:
• evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă. (40 - 44 ani);
• consiliere privind planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (40 - 44 ani);
• evitarea riscurilor de infec~i de boli cu transn,itere sexuală la populaţia cu risc înalt.
•
e.2. In riscogramă vor fi consemnate:
• La femei 40 - 44 ani: statt1sul privind intenţia de sarcină, utilizarea unei metode de contracepţ.ie.
e.3. Intervenţie asupra riscurilor:
• Femei 40 - 44 ani - consiliere în cabinet/planificare fatnilială pentru femeile care nu doresc să
rămână însărcinate şi nu folosesc nicio metodă contraceptivă; consiliere pentru aport acid folie pentru
femeile care planifică o sarcină.
NOTA: în cadn1l consultaţiei preventive conform celor de mai sus, se pot elibera bilete de trin,itere
în a1nbulatoriu pentru specialităţile clinice, bilete de t1imitere pentru investigaţii paraclinice şi
prescripţii medicale pentru profilaxia anemiei la gravide şi a rahitismului şi ane,niei la sugari, utilizând
codul 999 din Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.

-

37

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

38

ANEXA2C
Casa de

de

asigurări

sănătate

Furnizorul de servicii medicale

Reprezentantul legal al furnizorului

Localitate .... .. . . . ... . ... . .. .
Judeţ

............... . ... . ... . .

Medic de familie/

. . ... . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. .
(nume , prenume)
CNP medic de familie/

. . . . . . . . . . . . ... . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Cod

parafă

.. . .. . . ... . ... . ... .. .. ... .

NOTIFICARE
Subsemnatul (a) , . . . . . . . . . . . . . . legitimat (ă) cu B. I . IC . I . seria ... . .. ,
nr . . .. ... .... , în calitate de rep rezentant legal , cunoscând că falsul în
declaraţii se pedepseşte conform legii , declar pe propria răspundere că :
În perioada :

de la

I /

I

I /

până

I

la

( .. ... .. zile calendaristice ), medicul de
. . . , legitimat(ă) cu B. I . /C .I . seria .. ... . ,

I / I
/ I
fam il ie . . . . . . . . . . . . . . . .

nr . . ... .. .. .. , va fi în vacanţă ,
acordarea serviciilor medicale pentru
proprie se va face de către :

asiguraţii

~

. .

1nscr1ş1

pe lista

medicul
familie . .. .............. .
care
îşi
desfăşoară
de
activitatea în cabinetul medical/unitat.ea sanitară . . . . . . . . . . . . . . . . având
medical
municipiul/oraşul/comuna
sediul
cabinetului
în
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . ,
.... ,
ap .
. ... . . ,
judeţul/sectorul
bl .
se .
et .
• • • I
.. . .'
... ...... ..... .... .....'
telefon
fl. x/mobi' 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .'

.

. . .

.

e-mail . . .... .. .. .. ... .. .. ... ... .. .. . ... ... .. . ;

adresă

medicul
de
familie . .. .. .. .. ... ... .. .
care
îşi
desfăşoară
activitatea în cabinetul medical/unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . . . . . având
sediul
cabinetului
medical
în
municipiul/oraşul/comuna
str . . ........ .. .. ... .. . ...... nr . . ... . ,
• • • " • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • I
bl .
se .
et .
.... ,
ap .
. ..... ,
judeţul/sectorul
• • • I
.. ..'
telefon
fix/mobil
........................... ,
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
e-mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

adresă

familie . .... .. .... . ... .. .
medicul
de
care
îşi
desfăşoară
activitatea în cabinetul medical/unitatea sanitară ................ având
sedi u l
cabinetului
medical
în
municipiul/oraşul/comuna
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• I

str . . . .. ... .. .. .. ... .. ... .. ..

nr . . . . . . ,

....,
bl .
se .
et .
... . ,
ap .
. ..... ,
judeţul/sectorul
• • • I
.... ..... ..... .... ..... ....,
..... ..... .... ..... ....'
telefon
f1. x/mob1' l
adresă e - mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Răspundem

de realitatea

Data

şi

exa cti tatea datelor .
Reprezentant l egal
nume şi prenume . .. .. .. .. .
semnătura .. . ...... .
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ANEXA 3
- model -

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în

a s istenţa medicală primară

I. Pă rţile contractante
Casa de Asigurări de Sănătate ............................... , cu sediul în 1nunicipiul/oraşul ............................. ,
str...................... nr....... , judeţttl/sectoru l ................... , tel/fax ................. adresă de e-mail ........... ,
reprezentată prin preşedinte - director general ........................ ,
.

ŞI

Cabinetul 1nedical de asistenţă medicală. primară .............................. , organizat astfel:
- cabinet individual .......................... , cu sau fără punct secundar de lucru ....................... , reprezentat
prin 1nedicul titular ......................... ...... ..
- cabinet asociat sau grupat ....................... , cu sau fără punct secundar de lucru ........................ ,
reprezentat prin n1edicul d elegat ................................ .
- societate civilă medicală ......................... , cu sau fără punct secundar de lucru ..................... ,
reprezentată p1in administratonll ............................. ..
- unitate t1.1edico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţi lor nr. 31/ 1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ............................... , reprezentată prin

..............................'
- cabinet care :funcţionează în structura sau în coordonarea unei unită~ sanitare apa~ând
ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .......................... , cu sau fără punct
secundar de lucru ............................ reprezentat prin ............................. ..
având sediul cabinetului medical în n1unicipiul/oraş111/comuna ............................... , str.
......................... nr. ..... , bl. ... , sc..... , et. .... , ap ....... , judeţul/sectorul ....................... , telefon fix/1nobil
........................... , adresă e-mail ....................................... , şi sediul punctului secundar de lucn1 în
localitatea ............................. , str......................... nr. .... , telefon fix/mobi l .......................... , adresă e-

mail ................................ .
II. Obiectul contractului
Art. I. - Obiectul prezentului contract îl constituie ft1mizarea de servicii medicale în asistenţa
tnedicală primară, conform Hotărâri i Guvernului nr. 140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servici i
medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 1nedicale, a
tnedicatnentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigttrări sociale de sănătate
pentru anii 2018 - 2019 şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr ....... ./......2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de apticare în anul
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018.

III. Servicii medicale furnizate
Art. 2. - Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară s11nt cuprinse în pachetul de
servicii medicale de bază şi în pachetul minimal de servicii prevăzute ît1 anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr ..... ./.... ./ 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.
Art. 3. - Furnizarea serviciilor me.d icale se face, pentru persoanele care benefic iază de servicii le
medicale prevăzute în pachetele de servicii 1nedicale, pentru pacienţii din statele me1nbre ale Uniunii
Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de
asigurări socia le de sănătate, în perioada de valabi litate a cardului, respectiv beneficiari a i
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 a l
Parlamenhllui European şi al Consiliulu.i din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de
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securitate socială, precum şi pentru pacienţii din statele cu care Ro1nânia a încheiat acordwi, înţelegeri ,
convenţii sau protocoale inte111aţionale cu prevederi în domeniul sănătăţi1, în condiţiile prevăzute de
respectivele documente internaţionale, de către wmătorii medici de familie:
l .......................... , având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului 1ninimal de
servicii medicale, un număr de .. .. .. ...... . persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii
medicale de bază, un număr de ........ persoane din statele membre ale Unitmii Europene/Spaţiului
Economic Ew·opean/Confederatia Elveţiană beneficiari ai for1nularelor/documentelor europene emise
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie;
2 .......................... , având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de
servicii medicale, un ntLIDăr de .. .. .. .... ... persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii
medicale de bază, înscrise pe lista proprie, ttn număr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaţiului
Economic
European/Confederaţia
El veţiană
beneficiari
ai
formularelor/documentelor europene e1nise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista
.
proprie;
3 .......................... , având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului 1ninimal de
servi.cii medicale, un număr de ............. persoane asigurate beneficiare ale pacbetulu.i de servicii
medicale de bază, un număr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului
Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai forn1ularelor/documentelor europene e1nise
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie;

IV. ·o urata contractului
Alt. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 20 18.
At1. 5. - Durata prezentului contract se poate prelttngi prin acordul părţilor pe toată durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 140/ 2018.

V. Obligaţiile pă rţilor
A. Obligaţiile casei de a sigurări de să nătate
Art. 6. - Casa de asigurări de sănătate are unnătoarele obligaţii:
a) să încheie contracte nu.n1ai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă
publice în termen de 1naxunum l O zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe
pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze
pennanent această listă în ftmcţie de tnodificările apărute, în termen de maximttm 5 zile lucrătoare de
la data operării acestora, confo1m legii ;
b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza factw·i i
însoţite de documente justificative transmise în format electronic, în fonnatu l solicitat de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate
şi validate;
c) să inform.e ze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor
1nedicale supoLtate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele
modificări ale acestora survenite ca unnare a apariţiei unor noi acte normative, pru1 publicare în
terinen de 1naxi1num 5 zile l.ucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin
poşta electronică;

d) să informeze furnizorii de servicii rnedicale cu privire la documentele con1unitare în vigoare,
precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în
domenittl sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de as i gurări de sănătate şi prin poşta
electronică;

e) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 196 alin. (1) din Anexa 2 la H.G. m·.
140/2018, furnizorii de servicii med.icale cu privu·e la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu
privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a
casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-rnail la adresele comunicate oficial de către furnizori ,
cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;
t) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină sean1a şi de condiţiile de desfăşurare
a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi
suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
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g) să înmâneze la data fLnalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de
control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, precum ş i informaţiile despre
termenele de contestare, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele
metodologjce privind activitatea structurilor de control din cadtul sistemului de asigurări sociale de
sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind 1năsurile dispuse se transmite furnizorului de
către casele de asigurări de sănătate in termen de 1naximum I O zile calendaristice de la data primirii
raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate ;
h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând
contravaloarea acestor servicii în situaţia în care asigw·aţii nu erau în drept şi nu erau îndeplinite
condiţiile să be11eficieze de aceste servici i la data acordării şi fu.mizonLI a ignorat avertismentele e1nise
de Platfo11na informatică a asigurărilor sociale de sănătate;
i) să deducă spre soluţionare organelor abilitate sjtt1aţiile în care se constată neconformitatea
documentelor depuse de către furnizori , pentn1 a căror corectitt1dine fun1izorii depun declaraţii pe
propria răspundere;
j) să comunice în format electronic furnjzorilor motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul
decontăru anumitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, în termen de maximum
I O zile lucrătoare de la data refuzului; să comunice în fonnat electronic furnizorilor, cu ocazia
regularizărilor trimestriale, motivarea sumelor decontate în tennen de 10 zile lucrătoare de la data
comunicării sumelor; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost
nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
k) să facă publică valoarea deftnjtivă a punctului per capita şi pe serviciu, rezultată tn urma
regu larizării trimestriale, valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor per
capita şi per serviciu, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina
electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţi onală de
Asigurări de Sănătate, precmn şi 11u111ărul total la nivel naţional de puncte realizate trimestrial, atât per
capi ta, cât şi pe serviciu, afişat pe pagina web a Casei Na~onale de Asigt1rări de Sănătate;
1) să ţină evidenţa distinctă a persoa11elor de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate
contracte de fumizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asiglu·ări de sănătate la care aceştia
se află în evidenţă;
m) să contracteze, respectiv să deconteze din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice,
contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice ntLmai dacă Lnedicii de familie au în dotarea
cabinetului/ fu1nizorului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora şi au
competenţa l egal ă necesară, după caz;
n) să aducă. la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală
numele şi codul de parafă ale 1nedicilor care nu mai sunt î.n relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate;

la dispoziţia furnizorilor cu care se află în relaţii contractuale formatt1I în care aceştia
afişează pachetele de servicii n1edicale şi tarifele corespunzătoare, format stabilit de Casa Naţiona lă de
Asigurări de Sănătate;
p) să actualizeze în format electronic - SIUI, la începutul contractt1lui anual, Jjsta persoanelor
asigurate înscrise pe listă, iar lunar, în vederea actualiză1ii listelor prop1ii, să actualizeze în format
electronic - SIUI lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nouasigurate intrate pe listă, în condiţiile legii.
o)

să ptmă

B. Obligaţiile furnizorului de servici.i medicale
Art. 7. - Furnizorul de servicii tnedicale are următoarele obligaţii:
a) să respecte dreptul la libera alegere de către asigtLrat a medicului şi a fumizon1lui; să acorde
servicii prevăzute în pachetul minin1al de servicii şi pachetul de servicii de bază, fără nicio
discri1ninare;
b) să respecte programul de Lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui
formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul D1irustrului sănătăţii şi al preşed intelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr......./ 2018 p entru aprobarea Normelor 1netodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018, progran, asumat prin contracttll încheiat cu casa de asigurări
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de

sănătate;

asigurări

programul de lucru se poate modifica prin act

adiţional

la contractul încheiat cu casa de

de sănătate;
c) să informeze asiguraţii cu privire la:
l. programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală şi
datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web (prin afişare într-un
loc vizi bi I)
2. pacbehil de servicii 1nmimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea 1ninin1ă
garantată; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt afişate de
furnizori în fonnatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ş i pus la di spozi ţia furnizori i.or
de casele de as igurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate , activitatea
realizată confortu contractelor de furnizare de servicii medicale şi să transmită factura în format
electronic la casele de asigurări de sănă tate; să raporteze în fonnat electronic caselor de asigurări de
sănătate docwnentele justificative privind activităţile realizate în formatul solicitat de Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate;
e) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte
specialităţi clinice sau în vederea inte1nării, bilet de tri.Jnitere pentru investigaţii paraclinice şi
prescripţie medicală pentru prescrierea substanţe lor şi preparatelor sh1pefiante şi psihotrope - conform
prevederilor legale în vigoare şi să le elibereze ca o consecinţ.ă a actului medical propriu, în
concordanţă cu diagnosticul şi numai pentn1 serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa
de asigurări de sănătate; să completeze fonnularele cu toate datele pe care acestea trebuie să. le
cuprindă conform prevederilor legale în vigoare; să asigure utilizarea fonnularelor ·electronice - de la
data la care acestea se implementează;
f) să asigure utilizarea prescripţiei medicale electronice pentru n1edicamente cu şi rară conttibuţie
personală, pe care o eliberează ca o consecinţă a actului n1edical propriu, numai pentru serviciile
medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; prescrierea medicamentelor cu
şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii se face corespunzător denwnirilor comune
inte111aţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, infortnând în prealabil asiguratu] despre tipurile şi
efectele terapeutice ale medican1entelor pe care urmează să i le prescrie; să completeze prescripţia
medicală cu toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare;
g) să elibereze scrisoare medicală pentru persoanele neasigurate şi bilet de trimitere pentru
persoanele asigiu·ate, pentru urgenţel e medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial
endemoepiden1ic prezentate la nivelul cabinetului, penttu care se consideră necesară inten1area;
h) începând cu l iulie 2018 să respecte ave1iizările Sistemului Infortnatic al Prescripţiei electronice
precum ş i informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
referitoare la faptul că medica1nentul se presc1ie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin
Ordinul 1niuistrului săuătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1301/500/ 2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor co1nune
internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care benefi ciază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie
1nedicală, în sistemul de as i gurări sociale de sănătate, aprobată prin H otărârea Guvernului nr.
720/ 2008, cu tnodificările şi completările ulterioare, sau că medica1nentul este produs biologic;
i) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre n1odificarea oricăreia dintre condiţii l e care atL stat
la baza încheierii contractului de ft1mizare de servicii n1edicale, cel târziu în ziua în care 1nodificarea
produce efecte şi să îndep l inească în permanenţă aceste condiţi i pe durata derulării contractului;
notificarea se face conforn1 reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
j) să asigure respectarea prevede1i lor actelor nonnative referitoare la sisten1ul asigurărilor sociale de
sănătate, incidente activităţii desf'aşurate de furnizorii de servicii medicale în as istenţa medicală
primară ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ;
k) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea 111edica1nentelor aferente denumirilor
comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune inten1aţionale
corespunzătoare medican1entelor de care beneficiază asigi1raţii, cu sau fără contribuţie personală, pe
bază de prescripţie medicală , în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea
•
Guvernului nr. 720/2008, cu modi ficările şi completări l e ulterioare; ln s ih1aţia în care, pentru unele
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medica1nente prevăztLte in HG nr. 720/2008, cu modificăril e şi completările ulterioare, care necesită
prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al ministruluj sănătăţi i
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea
protocolului în condiţiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi
contraindicaţiilor din rezwnatul caracteristicilor produsului în limita competenţei medicului
prescriptor;
1) să utilizeze sistetnul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în
funcţiune; sistemul de rapo1tare în timp real se referă la rapo1tarea activităţii z ilnice realizate confo1m
contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a 111ai fi necesară o raportare lunară, în vederea
decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate;
rapo1tarea în timp real se face e lectronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii
justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se
realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabi lirea acestui
tennen nu se ia în calcul ziua acordă1ii serviciului medical şi acesta se î111plineşte în a 3-a zi lucrătoare
de la această dată;
m) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări
sociale de sănătate en,is de unul dintre statele membre a le Uniuni i Europene/Spaţiului Economic
European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari lor
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în ace l eaşi
condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul siste1uului de asigurări sociale de sănătate din România;
să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri,
convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de
respectivele documente internaţionale;
n) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. Tn situaţia în care se utilizează un alt
sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică
din asigură1i l e de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţi alitatea în procesul
de transmitere a datelor;
o) să co111pleteze/să transmită datele pacientului în dosarul electronic de sănătate al acestuia;
p) să nu încaseze sume pentru serviciile 1nedicale furnizate prevăzute în pachetele de serv1cu
decontate din Fond şi pentru docu1nentele e liberate urmare a acordării acestor servicii;
q) să actual izeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar n1od i ficări în
cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară, comunicând aceste modificări caselor de as i gurări de
sănătate, prectun şi să actualizeze lista proprie în funcţie de con1unicările transmise de casele de
asigurări de sănătate;
r) să înscrie copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de fa1nil ie, odată cu prima consultaţie a
copilului bolnav în localitatea de do.1niciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou -născutul va fi
înscris pe lista medicului de familie care a îngiijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă
părinţii nu au altă opţiune; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în ap l icaţia informatică a medicului
şi va fi transmisă în sistemul inforn1atic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie; să înscrie pe
lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consu ltaţi e în
localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora, dacă nu există o altă opţiune; să nu
refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părin~lor sau a aparţinătorilor legali, şi nici înscrierea
persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia
Elveţiană , beneficiari ai formularelor/docu1nentelor et1ropene emise în baza Regulamentului (CE) nr.
883/2004;
s) să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6
luni de la data înscrierii pe lista acestuia, prin punerea la dispoziţia medicului la care asiguratul optează
să se înscrie a documentelor medicale;
ş) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie persona l ă, precum şi investigaţii paraclinice
numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o
schen1ă de tratament stabi l ită pentru o perioadă mai n1are de 30 de z ile calendaristice, iniţiată de către
alţi medici care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de
sănătate, p1in prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, precum
•

A

43

44

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018
şi situaţiile

în care tnedicul de familie prescrie 1nedicamente la recomandarea 1uedicului de medicina
muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precun, şi 1nedicttl de medicina
muncii sunt obliga\i să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de
scrisoare medicală , iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se
formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu ob ligaţia ca acesta să conţină
explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situaţia în care în scrisoarea
1nedicală/biletu l de ieşiTe din spital nu există 1nenţiunea privind eliberarea prescripţiei 1nedicale, la
externarea din spital sau ca urmare a unui act medical prop1iu la nivelul ambulatoriului de specialitate,
medicul de familie poate prescrie medicrunentele prevăzute în scrisoarea medicală/bi letul de ieşire din
spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea 1nedicală care nu
respectă modelul prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministntlui sănătăţii ş i al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .. .. / ... ./2018 pentru aprobarea Nor1nelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului ru·. l 40/ 2018 şi/sau este eliberată de medici care nu
desfăşoară activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de as i gurări de sănătate. Modelul
formulan1lui tipizat de scrisoare n1edicală este stabilit în anexa nr. 43 la Ordinul 1ninistrului sănătăţii şi
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr......./ .. ../2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018. Pentru persoanele care se
încadrează în Progrrunul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al
medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri din pensii şi inde1nnizaţie socială pentru pensionari,
de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, medicul de fa1ni lie
prescrie medica1nentele recomandate de către alţi medici aflati în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale al cărei model
este prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii ş i al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. .. .... / ...... /2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în. anul
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018. In situaţia în care un asigurat cu o boală cronică confirmată,
înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare
continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul lmei llnităţi sanitare cu paturi aflate în re laţie
contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală
pentru medica1nentele din programele 11aţionale de sănătate , precum şi pentru medicamentele aferente
afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la
contractare, în condiţii le prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al
cărui model este stabi lit în anexa nr. 22C la Ordinul ministrului sănătăţii ş i al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .... ./...... /2018 pentru aprobarea Nonnelor 1netodologice de
apl icare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului t1J'. 140/ 2018 şi cu respectarea condiţii lor de prescriere de
medica1nente pentru bolile cronice;
t) să recomande dispozitive n1edicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţi a
cateterului tu·inar, numai ca w·1nare a scrisorii medicale/biletului de i eşire din spital co1nunicat(ă) de
către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de
asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţi i şi al preşedinte lui Casei
Naţionale de Asigură1i de Sănătate nr..... ./...... ./ 2018 pentru aprobarea Nor1nelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. ru:. 140 /2018 ;
ţ) să întocn1ească bilet de trimitere către specialitatea medicină fizică şi de reabihtare şi să
consen1neze în acest bilet sau să ataşeze, în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim
ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tablo1tlui clinic al pacientului
pentn1 care face trimiterea; în situaţia ataşării la bi letul de trimitere a rezttltatelor investigaţii lor,
medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va inforn1a
asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;
u) să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiuni cronice pentru care se face
management de caz. Condiţii l e desfăşurării acestei activităţi sunt prevăzute în Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţiona le de Asigurări de Sănătate nr..... ./...... ./ 2018 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a 1-i.G. m·. 140/2018;
v) să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigrnări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la
nivelul asistenţei L11edicale a1nbttlato1ii în vederea creşterii calităţii actulu.i medical în cadnd sistemt1lui
~
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de asigură1i sociale de sănătate, privind progra1narea persoanelor asigurate pentru serviciile medicale
programabile;
w) să utilizeze prescripţia medicală electromcă on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală
electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către meilicii
prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/eliropene
în vigoare privind serviciile de încredere;
x) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line în
terinen de n1axi1num 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
y) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma
informatică a asiguJărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu
sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor 111edicale acordate se face prin
se1nnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind
serviciile de încredere. Serviciile tnedicale înregistrate off-line se transn1it în platfortna informatică a
asigurărilor de sănătate în n1aximu1n 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului 1nedical, pentru
servi.ciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul
ziua acordării serviciului medical şi acesta se în1plineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.
Servici ile meilicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele n1enţionate anterior nu se
decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în sitl1aţiile
în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care
refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora
li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificări l e şi completăriJe ulterioare, pentru persoanele cărora nu
le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;
z) să transmită în platforma informatică din asigurăiile de sănătate serviciile medicale din pachetul
de bază şi pachetul 1niniinal furnizate - altele decât cele trans1nise în platforma informatică a
asigurărilor de sănătate în condiţi i le Lit. y), în 1naximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor
medicale acordate în luna pentru care se face rapo1tarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul
ziua acordării serviciului medical şi acesta se în1plineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;
asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnăhiră electronică extinsă/calificată potrivit
legislaţiei naţionale/europene în vigoare p1ivind serviciile de încredere. În situaţia nerespectării acestei
obligaţii, serviciile 1nedicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigltrări de sănătate.
aa) să întocmească evidenţe distincte pentTu cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli
profesionale şi să le comunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală;
să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca wmare a situaţiilor în care au fost aduse
prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi datme sănătăţii prop1iei persoane, din
cu lpă - dacă. la nivelul fur nizorilor există docuLnente în acest sens, şi au obligaţia să le comunice lunar
casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contrach1ală.

VI. Moda lităţi de p lată
A1t. 8. - Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:
1. Plata "per capi ta" - prin ta1if pe persoană asigurată
l. l. Plata "per capita" se face conform art. l alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul L11inistrului sănătăţi i
şi al preşedintelu i Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .. .. / ..... /20 l 8 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anlil 2018 a H.G. nr. 140/2018.
1.2. Medic nou-venit în localitate - unitate adrnu:tistrativ-teritorială/zonă urbană
- în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 13 alin. (3) de La capitolul
I din anexa nr. 2 la H .G. nr. 140/2018:
DA/NU ................ ..
1.3. Medic nou-venit în local itate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană
- u1 sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 15 de la capitolul I din
anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018, care încheie contract după expirarea convenţiei de f1m1iza re de
servicii medicale, convenţie încheiată pe o perioadă de maximum 6 luni:
DAMU ..................
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Pe1ioada de plată în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din anexam·. 2 la Ordinul ministrului
sănătăţ ii şi al preşedintelt1i Casei Naţiona l e de Asigurări de Sănătate nr ..... ./.... ./ 2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H .G. nr. 140 /2018: de la ............ până la ............ ..
1.4. Valoarea mininlă garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de ........ Jei, valabilă
pentru anul 2018.
1.5. Numărul total de puncte calculat conform art. I alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, din anexa nr.
2 la Ordinul ministrult1i sănătăţii şi al preşedinte l ui Casei Naţionale de Asigtirări de Sănătate nr.
..... ./.... .1 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140 /2018
se aJusteaza tn raport:
a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: ....... %*):
b) cu gradul profesional:
.
.
O/
- 1ned1c primar ....... 10;
- medic care nu a promovat un examen de specialitate ....... %.
~

'

A

*) Pentru cabinetele medicale/punctele de lucru a le cabinetelor medicale din asistenţa 1nedicală
primară din mediul ntral şi din mediul urban pentru oraşele cu un număr de sub I O.OOO de locuitori din
aria Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se aplică un procent de majorare de 200%, indiferent de
potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr . ...... ; în condiţiile în care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru/puncte
secundare de lucn1 se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul,
respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru/punctele secundare de
lucru, se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie.
pw1ctajul

obţinut

~

1.6. 1n situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista 1nedicului de familie depăşeşte
2.200 şi nun1ărul de puncte "per capita"/ an depăşeşte 18. 700 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte
acest nivel se reduce după cwn urmează:
1.6.1. - cu 25%, când numărul de ptmcte "per capita"/an este cup1ins între 18. 70 I - 22.000;
1.6.2. - cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000;
1.6.3. - cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000.
Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate confonn
Ordonanţei Guvernului nr. 124/ 1998 privind organizarea şi fuJ1cţionarea cabinetelor n1edicale,
republicată, , care au cel puţin tm medic angajat cu noimă întreagă şi pentru cabinetele 1nedicale care
se află înh·-o unitate adn1inistrativ-terito1ială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenţei
medicului de familie, stabilite de către conusia prevăzută la art.2 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr.
2 la H.G. nr. 140 /2018, se reduce după cum urmează:
- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asi.guraţi şi un n umăr de
puncte/an ce depăşeşte 18.700, dar nu mai 1nult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face

100%;
- pentn1 medicii de fanulie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr
puncte/an ce depăşeşte 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numănll de puncte
depăşeşte acest nivel se diminuează cu 25%;
- pentru medicii de fa1111Jie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr
puncte/ an ce depăşeşte 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numărul de puncte
depăşeşte. acest nivel se diminuează cu 50%;
- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un n umăr
puncte/an ce depăşeşte 30.000 puncte, nu111ărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează

de
ce
de
ce
de
cu

75%;
2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru unele servicii medicale prevăzute
în pachetele de servicii medicale, servicii nominalizate la art. 1 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2 la
Ordinul ministrului sănătăţii ş i a l preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .... ./.... ./
2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H .G. nr. 140 /2018:
2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct. 2 se face conform art. 1 alin. (3) din
anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr...... . ./ 2018 pentru aprobarea Nonnelor Lnetodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140 /2018.
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2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu 111edical este unică pe ţară şi
este de ............. lei, valabilă pentru anltl 2018.
3. Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din
componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:
a) Medic de fa1nilie
Numele ........... ................ ., prenumele ......................... ..
Cod nttmeric perso11al .................................................... .
Gradul profesional ..................................................... ..
Codul de parată al medicului ............................................ .
P·rogra1nul de l'ucr·u ...................................................... .
Medic de familie angajat*) ............................................. ..
Nwnele ....... ......... ......... ... , prenwnele .......................... .
Cod numeric personal ................................................... ..
Gradl11 profesional ......... ........ ......... ............................ .
Codul de parată a l 1nedicului ........................................... ..
Prog1·aLnul de l.ucru ... ...................... ......................... .... .
A

*) ln cazul cabinetelor medicale individuale.
I . Asistent medica l/soră medicală/Jnoaşă
Numele ......................... .... , prenumele ................. ........ .

Cod numeric personal .....................................................
2 ........ ............................ ................................... .
b) Medic de fa1nilie
Nu·1nele ............................. , prent1mele ................. ......... .
Cod numeric personal ................................................... ..
Gradul profesional .......................................... ....... .. .. ..
Codul de parată al 1nedicului ........................................... ..
P rogra1nul de lucru ...................................................... .
Medic de familie angajat*)
Numele ............................. , prenumele ......................... .
Cod numeric personal ................................................... ..
Gradul profesional ...... ... ............................................ ..
Codul de parafă a l medicului ......... , ................................. ..

P1-ogramul de lucr·u ...................................................... .
~

*) 1n cazul cabinetelor medicale individuale.
1. Asistent medical/soră medicală/inoaşă
Numele ............................. , prenumele ......................... .
Cod numeric personal ................................................... ..
2
o • o o o o o o o o o o o • o • o • o • o o o • o o o o o o • o o o • o o o I • o o o o o o o o • o o o o o o • I o o o o Oo o o o o o o o o o

C) .......

I •••••••• • ••• •• •• •• ••••••••••••••••• • •••••••• • ••• •• •• •• ••• ••• • •

Art. 9. - (I) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze, în tennen de maximum 18 de
zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor n1edicale furnizate, potrivit
contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medica lă primară şi casele de
asigurări de sănătate, în li1nita fondurilor aprobate cu această destinaţie, la valoarea 1ninimă garantată
pentru un pl1nct "per capita", respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu
medical, pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale :furnizate în luna anterioară,
transmise lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate, la data de ................... .
Toate documentele necesare decontă.rii se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate
prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
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(2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trunestrului se face decontarea drepturilor băneşti
ale medicilor de fan,ilie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctultti per
capita şi a plrnctului pe serviciu medical.
(3) In cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract şi nerespectarea art. 13 alin. (4) din
anexa nr. 2 la H.G. nr. 140 /2018, se aplică unnătoarele sancţiuni:
a) la prima constatare se dimi11uează cu 5% valoarea mi11imă garantată a ttnui pttnct per capita,
pentru Luna în care s-au produs aceste situaţii , pentru medicii de familie la care acestea au fost
înregistrate;
b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita,
pentru luna în care s-au produs aceste s ituaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
înregistrate.
(4) ln cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7
lit. a), c) pct. 1 şi pct. 2, e) - h), j), k), tn) - o), q) - w) şi aa), precum şi prescrieri de 1nedica1nente cu ş i
fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu
sunt în confonnitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în dotneniul sănătăţii, precu.1n şi
transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a
asiguratului, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte 1nedicale prestate
de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute La art. 7 lit. ş), se aplică următoarele sancţiu1lÎ:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 3% valoarea 1ninin1ă garantată a unui punct per capita,
pentn1 luna în care s-au produs aceste situaţii , pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste
A

sitl1aţii;

c) la a treia constatare se diminuează cu 5% valoarea n1inimă garantată a unui punct per capita,
pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de fami lie la care se înregistrează aceste
situaţii;
A

(5) ln cazul în care în derularea contractu.lui se constată de către structurile de control ale caselor de
asigurări de sănătate/Casei NaţionaJe de Asigurări de Sănătate, precu1n şi de alte organe competente că
serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, La prima constatare se di1ninuează cu l 0% valoarea 1ninimă
garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii , pentru medicii de
fa1nilie la care se înregistrează aceste sitl1aţii.
(6) I:n cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7
lit. i), p), x) se ap l ică următoarele sancţiuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea min.imă garantată a unui ptmct per capi ta,
pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
înregistrate;
c) la a treia constatare se din1inuează cu 10% valoarea nlÎoimă garantată a unui punct per capita,
pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de fa1nilie la care acestea au fost
î11registrate.
(7) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (6) - pentru nerespectarea obligaţiei de
la art. 7 lit. x), se constată de casele de asigurări de sănătate prin cotnpararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat în relaţie contracnrală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu
componenta e.liberare pentn1 toate prescripţii le medicale electronice off-line.
(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alui (3) - (6) pentru furruzori.i de servicii medicale care
sunt în relaţie contracn1ală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare
silită în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă .
Pentn1 recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acţit1ni de control , casa de asigură1i
de sănătate notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximutn I O zile calendaristice de la
data stabilirii sun1ei ce um1ează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în tennen
de n1aximum 10 zi le calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de priniire, să conteste
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. In situaţia în
care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de servicii medicale, aduce
A

A
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la cunoştinţa funlizorului de servicii 1nedicale faptul că Î11 termen de maximum 10 zile lucrătoare de la
data primirii răspunsttlui la contestaţie, suma se recuperează prin plată directă. Io situaţia în care
recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită.
Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a t1nor acţiuni de control, suma se recuperează
în tennen de maximwn 10 zile lucrătoare de la data notificăru fttrnizorului de servicii medicale, prin
'
plată directă. Tn sitlLaţia în care recuperarea nt1 se face p1in plată directă, suma se recuperează prin
executare silită.
(9) Recuperarea sun1ei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face prin plată directă sau executare
silită pentru furnizorii care nu mai sw1t în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(10) Sutnele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3) - (6) se
utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
(11) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3) - (6), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct
pe fiecare medic de familie.

VII. Calitatea serviciilor
Art. ] O. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile
privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în coufonnitate cu prevederile legale în vigoare.

Vili.

Răspunderea contractual ă

A1t. l l . - Pentru neîndeplinirea
daune-interese.

IX. Clauză specială
Art. 12. - Orice împrejurare

obligaţiilor

contractlLale pa1tea în

culpă datorează

celeilalte

părţi

independentă

de voinţa părţilor, intervenită după data se1nnării
contractului ş i care îrnpiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări
ca: război , revoluţie, cutremur, marile inundaţii , embargo.
Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în tennen de 5 zile calendaristice de
la data apariţiei respectivului caz de foiţă 1najoră şi să prezinte un act confrm1ativ eliberat de
autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul B ucureşti, prin care să se ce1tifice
realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de
ase1nenea, de la încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anunţarea în te1111enele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de
forţ.ă majo ră, partea care î l invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în
termen.
'
In cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă mai 1nare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

X. Rezilierea, încetarea şi suspendarea contractului
Art. 13. - Contractul de furnizare de servicii medicale se

reziliază

de plin drept printr-o notificare
scrisă a casei de asigw·ări de sănătate, în termen de maxi1num 5 zile calendaristice de la data aprobării
acestei 1năsu1i , con:fo1111 prevederilor legale în vigoare, ca tmnare a constatătii unnătoarelor situaţii:
a) dacă furnizorul de servicii 1nedicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de La data semnării contractului de fumizare de servicii medicale;
b) dacă din 1notive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de
30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului sinlilar, respectiv de
la încetarea valabilităţii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
dovezii de evaluare a :funlizorului;
e) refuzul furnizorilor de a pt1ne la dispoziţia organelor de control a le Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a docu1nentelor solicitate
privind actele de evidenţă financiar-contabilă a servicii lor furnizate conform contractelor încheiate
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între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentelor justificative privind sumele decontate
din Fond, precum şi documentelor medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate ş i
necesare actului de control;
f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
g) dacă se constată nerespectarea prograrnului de lucnt prevăzt1t în contractul cu casa de asigurări de
sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor 1nedicale
individuale; în cazul celoi-lalte foi-me de organizare a cabinetelor medicale, contractul se modifică în
mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor în cazul căn1ia/cărora s-a constatat
nerespectarea nejustificată a programului de lucru fuup de 3 zile consecutive;
h) în cazul nerespectării obli.gaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr.
140/2018;
i) odată cu prima constatare, după aplicarea sancţiun ilor prevăzute la art. 9 alin (3) - (6) pentru
oricare situaţie.
AJt. 14. - ( l) Contractul de fumizare de servicii medicale încetează în u.nnătoarele situaţii:
a) de drept la data la care a intervenit w1a dintre wmătoarele situaţii:
al) fuTnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza adminish·ativ-teritorială a casei de
asigurări de sănătate cu care se află în re l aţie contractuală;
a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfi inţare sau reprofilare a furnizorilor
de servicii 1nedicale, după caz;
a3) încetarea defrnitivă a activităţii casei de asigw·ări de sănătate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea în condiţiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului .medical individual Tenunţă sau pierde calitatea de 1nembru al
Colegiului Medicilor din Ron1ânia;
b) din 1uotive imputabile fumizoi-ului, prin i-eziliere;
c) acordul de voinţă al pă11ilor;
d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al fu1nizorului de serv1cu
medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal;
e) dent1nţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 15
fit. a) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului .
f) denunţarea uni l aterală a conh·actului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate,
printr-o notificare scrisă privind ur1nătoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor asigurate
înscrise la w1 medic de familie se menţine timp de 6 l11ni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din
nt11nărul mi11im stabilit pe unitate administrativ-terito1ială/zonă urbană de către comisia constituită
potrivit art.2 alin. (1) din anexa 11r. 2 la H.G. m·. 140 /2018 pentru situaţii le în care se justifică această
decizie;
g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scrisă în cazul medicului de familie t1ou-ve11it care la expirarea celor 6 luni de la
încheierea conh·actului nu a înscris nu1nărul minuu de asiguraţi confom1 prevederilor legale în vigoare,
cu excepţia situaţiilor stabi lite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 2 alin. (J) de la capitolul
I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140 /2018, pentru situaţiile în care se justifică această decizie.
•
(2) ln cazul în care contractu.I dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin
reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii. contractuale cu furnizorii respectivi
până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.
•
(3) ln cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin
excluderea din contract a ttneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat
cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii
respectivi, din motive imputabile acestora ş i care au condus la nerespectarea ob ligaţiilor contractuale
de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt conh·act de
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tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai
puţin de 6 lunj de la data modificării contractuhli.
(4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în
condiţiile alin. (2) şi (3), casele de asigurări de săn.ătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii
respectivi, 1·espectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele
de acelaşi tip încheiate cu aceşti fttmizori salt cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) 1n cazul în care fwnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigw·ări de să11ătate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin.
(2) - (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de
lucru.
Art. 15. - (l) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una
dintre următoarele situaţii:
a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre
documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) - d) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/20 18, cu condiţia ca
furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea operează
pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării
acestora;
b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea
cazului de forţă majoră, dar nu mai 1nult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru 1notive
obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii
furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de doctimente justificative;
d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de me1nbru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului
titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale,
suspendarea se aplică corespunzător numai n1edicuJui aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate
care se află în această situaţie.
e) de la data la care casa de asigurări de s·ănă tate constată că certificatul de membru al CMR I
membru OAMGMAMR nu este avizat pe perioada cât medicul / personalul medico-sanitar figurează
în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; suspendarea operează fie prin suspendarea din
contract a personalului aflat în această situaţie, fie prin suspendarea contrach1ltLi pentru situaţiile în
care furnizorul nu mai îndeplineşte condi ţiil e de desfăşurare a activităţii în relaţie contractttală cu casa
de asigurări de sănătate.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. ( l) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări
de sănătate nu decontează serviciile medicale.
Art. 16. - Situaţiile prevăzute la art. 13 şi la art. 14 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) şi lit. t) se
constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea
controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) subpct. al) şi lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate, cu cel puţin 30 de zi le calendaristice
înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
~

XI Corespondenţa
Art. 17. - Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire, prin fax , prin poşta electronică salt direct la sediul părţi l or sediul casei de asigw·ări de sănătate şi la sediul cabinetului n1edical declarat în contract.
Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce
figurează în prezentlll contract să notifice celeilalte părţi contractante scrnmbarea survenită cel târziu
în ziua în care modificarea produce efecte.
XII. Modificarea contractului
Art. 18. - "ln condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ş i se vor completa în mod
corespunzător.
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Art. 19. - Vatoarea definjtivă a unui punct per capita şi a lU1ui punct pe serviciu 1nedical este cea
calcul ată de Casa Naţională de As i gurări de Sănătate şi nu este eletnent de negociere între părţi.
Art. 20. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o
altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
Art. 2 I. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bi lateral, la iniţiativa oricărei
părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propw1erilor de
modificare cu cel puţin ...... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de a1nbele părţi şi este anexă a acestui contract.
XIJI. Soluţionarea litigiilor

Art. 22. - ( l) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse
lmei proceduri prealabile de soluţionare pe cale arniabi lă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre fwuizori şi casele de asigurări de sănătate conform
alin. (1.) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pc lângă Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, organizată conform regle1nentărilor legale în vigoare sau de către instanţele de
judecată, după caz.
XIV. Alte clauze

Prezentul contract de fumizare a servicii lor l'nedicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate a fost încheiat astăzi .. .. .. .. .. .. .. . în două exemplare a câte .. .. .. .. .. .. pagini fiecare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.
CASA DE

ASIGURĂRI

Preşedinte

DE SĂNĂTATE
- director general ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Reprezentant legal ,

Director executiv al
Direcţiei economice ,
. . .. . . ... . .. . . ... . . . . . .. ... . ..
Director executiv al
Direcţiei relaţii contractuale ,
Vi zat
Juridic , Contencios
. . .. .. .. ...... ... . . . .. . . . . ..

..

ACT ADIŢIONAL
pentru serviciile 1nedicale paracli11ice: ecografii generale (abdomen şi pelvis).
Se întocrneşte după modelul contractulu.i de fumizare de servicii medicale paraclinice adaptat.
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ANEXA4
-model Vizat
Casa de

Asigurări

(anexă

de

Sănătate

................... ..

CONVENŢIE DE ÎN LOCUIRE*)
la Contractul de fumizare de servicii medicale din asistenţa medicală pru11ară nr............)
între reprezentantul legal al cabinetului medical şi n1edicul înlocuitor

I. Părţile c onven ţiei de înlocuire:
Dr .

.. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . .. . . .,

reprezentant

legal

(numele şi prenumele)
• • • •
cabinetului
medical

al

rnu ni ci_piul/oraşul . . . . . . . . . . . . , st r .
ap . . ... , judeţ/sector .......... ,

• • • • • • , • • • • , • • • • • • • • r

. . . . . . . . . . . . . . . . . nr .

. ... , bl .

. ... , se .

cu

sediul

. ... ,

et .

în
. ... ,

telefon : fix , mobil ,
. . . . . . . . . . . . . . adresa de e - mail
................ fax ................. , cu contract de furnizare de servicii medicale ln
asistenţa
medicală
primară
nr .
.......... , încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate
... . .... .. ............ . , cont nr . . . . . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria Statului sau cont nr .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la Banca ................. , cod de identificare fiscală - cod
unic de înregistrare
sau codul numeric personal al reprezentantului legal

.... ..............
Medicul înlocu i t
(numele

prenumele)

şi

şi

Medic înlocuitor

'

'

•

•

•

•

•

'

•

(numele

'

•

'

şi

•

•

'

•

•

•

'

•

•

•

•

'

• I

prenumele)

Codu l de parafă .. . ......... .. ...... .. .... .
Codul numeric personal ................... .
cu Licenţa de înlocuire temporară ca medic de familie nr . . . . . . . . . . . . . .

IJ. Obiectul convenţiei:
l. Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ..........................., cu contractul nr......... , pentru
o perioadă de absenţă de .............. , de către medicul de familie ........................ ..
2. Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregislTarea pri1nei perioade
de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează, după caz.

111. Motivele absentei
1. incapacitate ternporară de 1nuncă în limita a două luni/an ............ ..
2. vacanţă pentru o perioadă de maxi1num 30 de zile calendaristice /an calendaristic .........
3. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două Juni/an ........ .
4. perioada cât ocupă funcţij de de1nnitate publică, alese sau numite, în limita a două luni/ an ................ ..
5. pa11icipări la manifestări organizate pentru obţmerea de credite de educaţie 1nedicală continuă, în
scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din Ron1ânia, în li1nita a două
lr1ni/an .......... ..
6. citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa
la instituţiile respective.
IV. Locul de desfăşurare a activităţii
Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical - (al medicului înlocuit) - ....... . ......... ................ .
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V. Obligaţiile medicului înlocuitor
Obligatiile 1nedicultLi înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între n1edicul de familie
înlocuit ş i casa de asigurări de sănătate.
În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică
extinsă/calificată proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registruJ de consultaţii,
fonnularele cu regÎln special ale medicului înJocuit, inclusiv prescripţi ile medicale electronice ale
medicului înlocuit, numărul de contract al medicului înJocuit.
VI. Modalitatea de pla tă a medicului de familie înJocuitor
1. Venitul "per capi ta" ş i pe serviciu m edical pentru perioada de absentă se virează de Casa de Asigurări
de Sănătate ........ ................ în contlL! titularului contractului m·.................. , acesta obligându-se să acbite
medicului ....... ......... ... înlocuitor .................... l ei/lună .
2. Terment1l de plată .......................... .. .......... .. ............ .
3. D0cumeL1tlll de plată ............................ .. .................... .
VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi , ............ , în 3 exen1plare, dinh·e care un
exemplar devine act adiţional la contractul nr.... ........... al 1uedicului înlocuit ş i câte u1) exe1nplar revrne
păTti lor sen1natare.
Reprezentantul legal al cabinetului medical ,
(nume

şi

prenume)

Medicul înlocuitor
(nume

şi

prenume)

*) Convenţia de înJocuire se încheie pentru perioade de absentă în limita a două ltrni/an.
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Vizat,
Casa de Asigurări de Sănătate _ _ __

CONVENŢIE

DE RECIPROCITATE*)

încheiată

în conformitate cu prevederi le art. 3 al in . (3) di n anexa nr. 2 la Ordinu l nr. ...... ./......../2018
privind aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 penttu aprobarea
pachete lor de servicii medicale şi a Contractuhli-cadru care regl em entează condiţiile acordării asistente i
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2018 - 20 19

J.

Părţile convenţiei

de reciprocitate:
Dr. _ _ _ _ _ _ _, cu CNP _ _ _ _ _ _ _ _, reprezentant legal al cabinetului rnedical
_ _ _ _ _, C.U.I. _ _ _ _ _ _, cu sediul în localitatea _ _ _ _ _ _, adresa cabinetului
medical _ _ _ _ _ _ _ judeţul/sectorul _ _ _ _ _ _, telefon : _ _ _ _ adresa de e-mail __.,
având contractul nr. _ _ _ _ de fumizare de servicii medicale în as istenţa medicală primară încheiat cu
Casa de Asigurări de Sănătate
, în calitate de medic înlocuit.
ŞI

Dr. _ _ _ _ _ _, cu CNP _ _ _ _ _ _ _ __, reprezentant legal al cabinetului medical
C.U.I. _ _ _ _ _ _, cu sediul în localitatea _ _ _ _ _ _, adresa cabinetului
medical _ ______ judeţul/secton1 I _ _ _ _ _, telefon: _ _ __ adresa de e-1nail _ , având
contractul de fumizare de servicii n1edicale în asistenţa n1edicală primară încheiat cu Casa de Asigurări de
Sănătate _ _ _ _ nr. _ _ _ _ , în calitate de medic înlocuitor.

II. Obiectul convenţiei:
Preluarea activită~ i medicale în perioada _ _ _ _ _ _, pentru un nr. de _ _ zile

lucrătoare .

ID. Motivele absenţei:
1. incapacitate temporară de n1uncă în limita a două luni/ an ............ ..
2. vacanţă pentru o perioadă de 1naxitnum 30 de zile calendaristice / an calendaristic ........ .
3. studii medicale de specialitate pentt·u o perioadă de maximun1 două luni/an .......... .
4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică, a lese sau numite, în limita a două lw1i/an
5. participări la manifestări organizate pentn1 obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în
scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România, în limita a două
I.uni/an ............ ..
6. ci taţii de la instanţele jud ecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a so licita prezenţa
la instituţiile respective.

IV. Locu.I de desfăş urare a activităţii:

____, adresa cabinetului _____, 1nedicul

Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical
înlocuitor prelungindu-şi progrrunul de lucru după necesităţi.
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V. Obligaţiil e medicului înlocuitor:
'
In
desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, senmătura electronică
extinsă/calificată proprie pentru prescrierea electronică de medican1ente, registrul de consultaţii şi
for1nuJarele cu regi1n special ale 1nedicului înlocuit, inclus iv prescripţiil e medicale electronice ale
1nedicului înlocuit, nun,ărul de contract al medicului înlocuit.
VI. Prezenta co nvenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi , ___, în 3 exemplare, dintre care un
exemplar devine act adiţional la contractul nr...... ....... . şi câte un exemplar revine părţilor senmatare.
Medic înlocuit,
................. ................. ....
(nume

şi

prenume)

Medic înlocuitor,
... ........ ............................
(nume

şi

prenume)

Preci zări:

*) Convenţia de reciprocitate se încheie pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare.
lnJocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate se face pentru o perioadă cumulată de maximum
60 de zile lucrătoare, pe an calendaristic.
Pentru s ituaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de fami lie înlocuit va depune la casa de
asigurări de sănătate, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior perioadei de absenţă , un exemplar al convenţiei
de reciprocitate şi va afişa la cabinetul 1nedical numele şi programul medicului înlocuitor, precun, ş i
adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea.
~
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ANEXA 5
- model -

CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)
(anexă

la Contractul de fttrnizare de servicii medicale din asistenţa 1nedi cală primară nr............)
între casa de asigurări de sănătate şi 1nedicul înlocuitor

I. Părţile con ven ţiei de înlocuire:

Casa de Asigurări de Sănătate ........................ , cu sedjul în municipiul/oraşul .............. , str.
.................. nr..... , judeţul/sectorul ............. , telefon: fix, mobil .................... adresa e-111ail ................ .
fax ................. , reprezentată prin preşedinte - director general ........................... .
pentru
Medicul î.nlocuit ...... ............. ..................................... .

(numele şi prenumele)
din cabinetul medical ................. , cu sediul în municipiul/oraşul/comuna ................ , str............... nr.
.... , bl. .... , se ..... , et. .... , ap ..... , judeţul/sectorul ........... , telefon/fax .......... , adresa e-mail ............... , cu
contract de fw·nizare de servicii medicale în asistenţa medicală pritnară nr............., încheiat cu Casa de
Asigurări de Sănătate ............. , cont nr ........... deschis la Trezore1ia Statului sau cont nr.............. .
deschis la Banca ................, cod de identificare fiscală - cod ltoic de înregistrare ................ , al cănii
reprezentant legal este: .................................................................... , având codul numeric perso11al nr.
.. ........... .. .. ..
(numele şi prenumele)
şi

MedicuJ înlocuitor ...................................................... .

(numele ş i prenumele)
Codul de parată ........................ ..
Codul nu1neric personal ................. ..
Licenţa de înlocuire temporară ca 1uedic de famiUe nr. ........ ........ sau contract de fun1izare de
servicii medjcale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate nr.

.. ... ........ ..............
'

'

'

li. ObiectuJ con ven ţiei
Preluarea activităţii medicale a t·nedicului de fatnilie ........................................... , cu contract nr.
................... , pentru o perioadă de absentă de ................. , de căh·e 1nedjcul de famiHe ......................... ..
III. M otivele a bsenţei:
1. incapacitate temporară de muncă, care

depăşeşte două

luni/an ........

2. concediu de sarcină sau lehuzie .......... .
3. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani ........
4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, care depăşeşte

două

luni/an

..............

5. perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt himjs în misiune permanentă în străinătate
sau să lucreze într-o orgaruzaţie internaţională în străinătate ................... ..
6. perioada de rezidential în specialitatea 1nedicină de familie sau alte studii tuedicale de specialitate
7. concediu pentru
vârstei de 3 ani

creşterea şi

îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de

către

acesta a
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8. concediu pentru îngrijirea copi lului bolnav, până la 7 ani, sau a copilului cu handicap pentru
afecţiuni intercurente până la în1plinirea vârstei de 18 ani.

IV. Locul de desfăşurare a activităţii
Serviciile medicale se acordă în cabinetul 1nedical (al medicului înlocuit) .......................................... .
Progran1uJ de activitate al 111edicu.lui înlocuitor se va stabili în confonnitate cu programul de lucru aJ
cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.**)
V. Obligaţiile medicului înlocuitor
Ob l igaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între 1nedicul de fami lie
înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.
Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta
cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.
În desfăşurarea activităţii, inedicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică
extinsă/calificată proprie pentru prescrierea electronică de n1edicamente, registrul de consultaţii al
cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea 1nedicul înlocuitor, formularele cu regini special ale
medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile 1nedicale electronice ale 1uedicului înlocuit, numărul de
contract al medicului înloct1it.
VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor
l. Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de .casa de asigurări
de sănătate în contltl 1nedicu.lui înlocuitor nr. .. ............ , deschis la Banca ....................!Trezoreria
statului.
2. Pentru punctajul "per capita" şi punctajul pe serviciu, se va lua în calcul gradul profesional al
1nedicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei.
3. Tennenul de plată ....... .................. .................. ......... .
4. Documentul de plată .... .. ............................................ .
VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi , ............. , în două exemplare, dintre care
un exemplar devine act adiţional la contractul nr.......... . al medicului înlocuit şi un exemplar revine
medicului înlocuitor.
CASA DE

ASIGURĂRI

Preşedi nte

DE SĂNĂTATE
- di rector general ,

Di rector executi v al

Direcţiei

Medicul înlocuitor ,

e c onomice

De acord,
Reprezentant legal al
cabinetului medical*** )

Di rector e xecut i v a l
Di recţ i e i re l aţ ii contractual e ,
Vi zat
Juridic , Contencios

*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două lu.n i/an.
**) Pentru situaţia în care preluarea activităţii s-a făcut de către un 1nedic aflat în relaţie contractuală
cu casa de asiglrrări de sănătate, programul de activitate al mediculllÎ în.locuitor se preltmgeşte
corespunzător, în funcţie de necesităţi.
***) Cu excepţia s ituaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent.
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ANEXA 6
- model CONVENŢIE

de servicii medicale în

DE FURNIZARE

asistenţa medjcală primară

I. Părţile contractante
Casa de Asigurări de Sănătate ................... , cu sediul în ,nunicipiul/oraşul .............. , str................ .
nr....... judeţul/sectorul ................ , telefon/fax ................ adresă de e-mail. ............ , reprezentată prin
preşedinte - director general ................ .... ;
.
ŞI

Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară ............... , cu sau fără punct de lucru secundar
................... , reprezentată prin .......................... , având sediul cabinehllui medical în
municipiul/oraşul/comuna ............. , str............. nr.... , bl. ... , se.... , et. ... , ap.... , judeţul/sectoru l
............ , telefon .......... , şi sediul puncrului de lucru secundar în comuna ........... , str............. nr.... ,
telefon: fix/1nobil ............. , adresă de e-mail .................. .

II. Obiectul convenţiei
Art. 1. - Obiectu.I prezentei convenţii îl constiru1e fumizarea de servicii medicale în as istenţa
medicală primară, conform Hotărârii Guvernului nr. 140 /2018 pentJu aprobarea pachetelor de servicii
medicale şi a Contracrului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 1nedicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sisten11llui de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2018-2019 şi Ordinului ministrului sănătă~i şi al preşedintelu i Casei Na~onale de Asigurări
de Sănătate nr... .../ ....... ./ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anttl 2018 a
l-Iotărârii Guvernului m·. 140 /2018.
III. Servicii medicale furnizate
Art. 2. - (l) Serviciile 1nedicale fumizate în asistenţa n1edicală primară sunt cuprinse în pacherul de
servicii medicale de bază şi în pachetul n1ini1nal de servicii medicale prevăzute în anexa nr. l la
Ordinul n1inistrului sănătătii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... ./........ ./
20 l 8 pentru aprobarea Normelor n1etodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140 /2018.
(2) Furnizarea serviciilor n1edicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile n1edicale
prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentiu paci enţii din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, tirulari ai cardului european de
asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai
formularelor/doclt111entelor europene e111ise în baza Regulamenrului (CE) nr. 883/2004 al
Parlamenrului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială, precum şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acordtu·i, înţe legeri,
convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi in domeniul sănătăti i , în condiţiile prevăzute de
respectivele doc11mente internaţionale, de către următorii 1nedici de fami lie:
1.................. , având un număr de .............. persoane beneficiare ale pacherului 1ninimal de servicii
medicale, un număr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pacherului de servici i medicale de
bază, un număr de ........... persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiu lui Economic
E11ropean/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie;
2 .................. , având un număr de .............. persoane beneficiare ale pacherului 1nini1nal de servicii
n1edicale, un număr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii n1edicale de
bază, un număr de ........ persoane din statele me111bre ale Uniunii EuTopene/Spatiului Economic
.European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza
R egulamenrului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie;
3 ..... ...... ....... , având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un număr de .... ............ persoane beneficiare ale pacherului de servicii medicale de bază, un
număr de .. .. .. ...... persoane din statele 1nembre ale Uniunii Europene/Spa~ul11i Economic

60

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018
Et1ropean/Confederaţia Elveţiană

beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza
Regula1nentului (CE) nr. 883/2004, înscrise pe lista proprie.

IV. Durata convenţiei
Art. 3. - Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de 1naximum 6 luni de la data încheierii.

V. Obligaţiile p ă rţilor
A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
Art. 4. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă
publice în termeu de 1naximum IO zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor, prin afişare pe
pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze
pern1anent această l istă în funcţie de modificările apărute, în termen de maxim11n1 5 zile lucrătoare de
la data operării acestora, confo11n legii;
b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute in convenţie, pe baza
facturii însoţită de documente justificative transmise în format electronic, în formatul solicitat de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate, conh·avaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate
şi validate;
c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor a
serviciilor 1nedicale suportate din Fond şi decoutate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la
eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unoI noi acte normative, p1in
publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate
şi/sau prin poşta electronică;
d) să informeze fmnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare,
precu1n şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile .s au protocoalele inter11aţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii , prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi p1in poşta
electronica;
e) să informeze în prealabil în ten11enul prevăzut la art. 196 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr.
140/2018, furnizorii de servici i 1necLicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor tnedicale şi cu
privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a
casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către ft1mizori ,
ten1Jen care poate fi mai mic decât cel prevăzut la art. 196 alin. (l) - funcţie de data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I şi data de intrare în vigoare a prezentului Contract-cadru şi a
Normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum şi a actelor normative de modificare/completare
a acestora;
t) să acorde fur11izorilor de servicii medicale su1ne care să ţillă sean1a şi de condiţiile de desfăşurare
a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentn1 care sunt stabilite drepturi
suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
g) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoaitele de
control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, precum şi informaţiile despre
terrnenele de constatare, la ter1nenele prevăzute de actele norn1ative referitoare la normele
metodologice privind activitatea structurilor de control din cadnLI sisten,ului de asigurări sociale de
sănătate în vigoare; în cazul în care controlttl este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate sau cu paiticiparea acesteia, notificarea p1ivind 1năsuri l e dispuse se transmite furnizorului de
către casele de asigurări de sănătate în termen de rnaxitnum 1O zile calendaristice de la data prin1irii
raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii mecLicale su.inele reprezentând
contravaloarea acestor servicii; în situaţia în care asiguratii nu erau în drept şi nu erau îndeplinite
condiţiile să beneficieze de aceste servicii la data acordării ş i furnizontl a ignorat avertismentele einise
de Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate ;
i) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea
documentelor depuse de către fw·nizori , pentru a căror corectitudine furnizorii depun declai·aţii pe
propria răspundere;
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comunice în format electronic furnizorilor 1notivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul
decontării anu1nitor servicii, cu respectarea confidenţiali tăţii datelor personale, în termen de maxin1Ln11
l O zile lucrătoare de la data refuzului; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia
regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate în termen de n1axim11m 10 zile lucrătoare de la
data comunicării sumelor; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a
fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
k_) să contracteze, respectiv să deconteze din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice,
contravaloarea investigafiilor medicale paraclinice numai dacă rnedicii de familie au în dotarea
cabinetu.lui/furnizorului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora şi au
competenţa legală necesară după caz;
I) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în rel aţie contractuală
(conventie) numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală (conventie)
cu casa de asigttrări de sănătate;
m) să pună la d i spoziţia furnizorilor cu care se află în relaţii contractuale (conven~e) formatul în
care aceştia afişează pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare, format stabilit de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate;
j)

să

B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale
Art. 5. - Fu1nizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
a) să respecte dreptul la libera alegere de către asigttrat a medicului şi a furnizorului; să acorde
servicii prevăzute în pachetul minin1al de servicii şi pachetul de servicii de bază, fără nicio
discrituinare;
b) să respecte progra1nul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza tmui
formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr......./ ...... ./ 20 l 8 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018, program asumat prin contractul încheiat cu casa de
asigurări de sănătate; programul de lucru se poate 1nodifica prin act adiţional la convenţia încheiată cu
casa de asigurări de sănătate;
c) să informeze asiguraţii cu privire la:
1. programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se a.flă în convenţie şi datele de
contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web (prin afişare într-un loc
vizibil)
2. pachetul de servicii 1ninimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare calcul.ate la valoarea ntlnimă
garantată; info1maţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt afişate de
furnizori în formatul stabilit de Casa Natională de Asiglu·ări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizori lor
de casele de asigurări de sănătate cu care se află în convenţie;
d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea
realizată conform convenţiei de furnizare de servicii n1edicale ~i să transiuită factura în format
electronic la casele de asigurări de sănătate; să raporteze în for1nat electronic caselor de asigură 1i de
sănătate documentele justificative privind activi tăţile realizate în formatul solicitat de Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate;
e) să asigure util izarea fo1mularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte
specialităţi clinice sau în vederea inte111ării, bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi
prescriptie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope - conform
prevederilor legale în vigoare şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu, în
concordanţă cu diagnosticul şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenţei cu casa de
asigt1rări de sănătate; să completeze formularele cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă
confon11 prevederilor legale în vigoare; să asigure utilizarea formularelor electronice - de la data la
care acestea se impl ementează;
f) să asigure utilizarea prescripţiei medicale electronice pentru medicatnente cu şi :fără contribuţie
personală, pe care o eliberează ca o consecintă a actului medical propriu, numai pentru serviciile
medicale care fac obiectul convenţei cu casa de asigurări de sănătate; prescrierea medicamentelor cu şi
:fără contribuţie personală de care beneficiază asiguTaţii se face corespunzător denumirilor comune
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internaţionale

aprobate prin hotărâre a Guvernului, infon11ând în prealabi l asiguratul despre tipurile şi
efectele terapeutice ale medicrunentelor pe care urmează să i le prescrie; să co1npleteze prescripţia
medicală cu toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă conform prevede1ilor legale în vigoare;
g) să elibereze scrisoare medicală pentru persoanele neasigurate şi bilet de trimitere pentru
persoanele asigurate, pentru urgentele n1edico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial
endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetu.lui, pentru care se consideră necesară internarea;
h) începând cu 1 iulie 2018 să respecte avertizările Sisten1ului Informatic al Prescri pţiei electronice
precu1n şi informaţii l e puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin
Ordinul 1ninisttului sănătăţii şi al preşedintelui CN AS nr. 130 l/500/2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice privind prescrierea 1nedican1entelor aferente denumiri.lor co1nt111e
inte1naţionale prevăzute în Lista cup1inzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personaJă, pe bază de prescripţi e
medicală , în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
720/2008, cu 1nodificările ş i completările u lterioare, sau că medica1nentul este produs biologic;
i) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat
la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii 1nedicale, cel târziu în ziua în care 1nodificarea
produce efecte şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei ;
notificarea se face confor1n reglementărilor p1ivind corespondenţa între părţi prevăzute în convenţie;
j) să asigure respectarea prevederi lor actelor normative referitoare la sisternul asigurărilor sociale de
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizo1ii de servicii medicale în asi stenţa medicală
primară ce face obiectul convenţiei încheiate cu casa de asigurări de sănătate;
k) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea 1nedica1nentelor aferente denumirilor
comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denu1nuile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor de cru·e beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe
bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, p recum şi denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă î:n cadrul programelor naţionale de
"
sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi con1pl etări le ulte1ioare; ln
situaţia în care, pentru unele medicamente prevăzute in HG nr. 720/ 2008, cu modificările ş i
con1pletările ulterioare, care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost
aprobat prin Ordin al ministnllui sănătăţi i şi al preşedinteltti Casei Naţiona le de As i gurări de Sănătate,
până la elaborarea şi aprobarea protocolului în condiţiile legii, prescrierea se face cu respectarea
indicaţii l or, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în limita
competenţei medicului prescriptor;
I) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în
funcţiune; siste1nuJ de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform
contractelor de fu1nizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea
decontării serviciilor medicale contractate ş i validate de către casele de asigurări de sănătate;
raportarea în tunp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională. de Asigurări de
Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintel.ui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii
justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul info1matic, raportarea activităţii se
reali zează în maximum 3 zi l.e lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui
termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare
de la această dată;
m) să asigure acordarea de asistenţă 1nedicală necesară titularilor cardului et1ropean de as igurări
sociale de sănătate emis de u11ul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic
Eu ropean/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
fonnularelor/documentelor europene emise în baza R egulrunentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi
condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;
să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care Ro1nânia a încheiat acorduri, înţelegeri,
convenţi i sau protocoale internaţional e cu prevederi în domeniul sănătăţii , în condiţiile prevăzute de
respectivele documente internaţionale;
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n) să utilizeze platfo1ma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt
sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică
din asigurările de sănătate, caz în care furnizo1ii sunt obligaţi să asigure confidentialitatea în procesul
de transmitere a datelor;
o) să co ,upleteze/să transmită datele pacientului în dosarul elech·onic de sănătate al acestuia;
p) să nu încaseze su1ne pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de serv1c11
decontate din Fond şi pentru documentele eliberate urmare a acordării acestor servicii;
q) să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar 1'l1odi ficări în
cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară, cotnunicând aceste modificări caselor de asigurări de
sănătate, precum şi să actualizeze lista proprie în fttncţie de con,unicări le transn,ise de casele de
asigurări de sănătate;
r) să înscrie copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultatie a
copilului bolnav în localitatea de do1niciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi
înscris pe lista medicului de familie care a îng1ijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă
părinţii nu au altă opţiune; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în ap licaţia infonnatică a medicului
şi va fi trans1nisă în sistemul inforn1atic unic integrat odată cu însc1ierea pe lista proprie; să înscrie pe
lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de fami lie, Ia prima consulta~e în
localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora, dacă nu există o altă opţiune; să nu
refuze însc1ierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali, şi nici înscrierea
persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia
Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr.
883/2004;
s) să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba 1nedicul de fa1nilie după expiJ·area a cel puţin 6
luni de la data înscrierii pe lista acestuia, prin punerea la dispoziţia medicului la care asiguratul optează
să se înscrie a documentelor medicale;
ş) să presc1ie medicamente cu sau tără cont1ibuţie persona l ă, precu1n şi investigatii paraclinice
ntunai ca o consecinţă a actul11i medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul t1r1nează o
scheLnă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către
alţi medici care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de
sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, precum
şi situaţii l e în. care medicul de familie prescrie medica1nente la recomandarea medicttlui de 1nedicina
muncii. Pentru aceste cazuri, n1edicul de specialitate din an1bulatoriu, precuLn şi ,nedicul de medicina
muncii sunt obligaţi să comunice recon1andările fonnulate, folosind exclusiv formularul tipizat de
scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se
formulant.l tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină
explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea 1nedicală. In situaţia în care în scrisoarea
medicală/biletu l de ieşire din spital nu există menţiunea p1ivind eliberarea prescripţiei medicale, la
externarea din spital sau ca tu·niare a unui act medical propriu la nivelul an1bulatoriului de specialitate,
medicul de familie poate prescrie 1nedican,entele prevăzute în scrisoarea 111 edicală/biletul de i eşire din
spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea 1nedi cală care nu
respectă modelul prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de As igurări de Sănătate nr ..... / ..... /20 I.8 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 şi/sau este eliberată de medici care nu
desfăşoară activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. Modelul
formularului tipizat de scrisoare medicală este stabil it în anexa nr. 43 la Ordinul n1inistrului sănătăţii ş i
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr .... ./ .. . ./2018 pentru aprobarea Nom1elor
n1etodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140 /2018. Pentru persoanele care se
încadrează în Programul pentru co1upensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al
medicamentelor acordate pensionarilor cu venitttri din pensii şi inde1nnizaţie social ă pentn1 pensionari,
de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, medicul de familie
prescrie medicamentele recomandate de către a l ţi medici aflati în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale al cărei model
este prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii ş i al preşedintelui Casei Na~onale de
.

A
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Sănătate

nr ..../ ... ./2018 pentru aprobarea Normelor n,etodologice de aplicare în anul
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018. ln situaţia în care un asigurat cu o boală cronică confirmată,
înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare
continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadn1l unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie
contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de fa1nilie poate elibera prescripţie 1nedicală
pentru 111edicarnentele din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente
afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-wile pe care o depune spitalul la
contractare, în condiţiile prezentării unui docun,ent eliberat de spital, că asiguratul este internat, al
cănii model este stabilit în anexa nr. 22C la Ordinul ministn1lui sănătă.ţii şi al preşed intelui Casei
Naţionale de Asigt1rări de Sănătate nr...../ .... /2018 penn·u aprobarea Norn,elor 1netodologice de
apiicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. ] 40/2018, şi cu respectarea condiţii.lor de prescriere
de n1edicamente pentru bolile cronice;
t) să reco1nande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţia
cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital co,nunicat(ă) de
către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei rela~i contractuale cu casa de
asigw·ări de sănătate, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigtrrări de Sănătate nr..... ./..... ./ 20 I 8 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140 /2018 ;
ţ) să întocmească bilet de tri1nitere către societăţi de truism balnear şi de recuperare şi să
consemneze în acest bilet sau să ataşeze, în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regitn
ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului
pentru care face trimiterea; în situaţia ataşării la bilehtl de trimitere a rezultatelor investigaţiilor,
medicul va rnenţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa
asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căntia urmează să i se adreseze;
u) să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolp_avilor cu afecţiuni cronice pentlu care se face
management de caz. Condiţiile desfăşurării acestei activităţi sunt prevăzute în Ordinul ministn1lui
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţiona l e de Asigurări de Sănătate nr... . ./.... ./ 2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 20 I 8 a H.G. nr. 140/20 I 8;
v) să respecte prevederile Ordin1tlui 1ninistrului sănătăţii ş i al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 44/53/20 l O privind aprobarea unor n1ăsuri de eficientizare a activităţii la
nivelul asistenţ.ei n,edicale ambuJato1ii î n vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului
de as igurări sociale de sănătate, privind progra,narea persoanelor asigurate pentTu serviciile 1nedicale
programabile;
w) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală
electronică off-line pentru medicamente cu ş i fără contribt1ţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii
prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă/califi.cată potrivit legislaţiei naţionale/europene
în vigoare privind serviciile de încredere;
x) să mtroducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line în
termen. de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
y) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platfor1na
informatică a asigw·ărilor de sănătate; în s ituaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu
sistemul inforn1atic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
se1nnăhtră electro nică extinsă/ca lificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind
serviciile de încredere. Serviciile 1nedicale înregistrate off-line se transmit în platfortna informatică a
asigură1ilor de sănătate în n1aximu1n 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru
servi.ciile acordate în luna pentn1 care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul
ziua acordării serviciului medical şi acesta se î1nplineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.
Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele 01enţionate anterior n11 se
decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în sitt1aţiile
în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data e.tniterii pentru cei care
refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora
li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din
de

~
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Legea nr. 95/2006, republicată,pentn1 persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordări i
serviciilor medicale;
z) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile n1edicale din pachetul
de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a
asigurări lor de sănătate în condiţiile lit. y), în 1naximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor
n1edicale acordate în luna penttu care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în caicul
ziua acordării serviciului n1edical şi acesta se î111plineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;
asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură el ectronică extinsă/cal ificată potrivit
legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. In situaţia nerespectării acestei
obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.
aa) să întocn1ească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezi11tă accidente de tnuncă ş i boli
profesionale şi să le comunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în convenţie; să
întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a sih1aţiilor în care au fost aduse
prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precun1 şi daune sănătăţii propriei persoane, din
cu l pă - dacă. la nivelul furnizorilor există docun1ente în acest sens, ş i au obligaţia să le co1nunice lunar
casei de asigurări de sănătate cu care se află în convenţie.
~

VI. Modalităţi de plată
Alt. 6. - (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt:
Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din:
a) o sumă reprezentând plata "per capita" pentru o listă echilibrată de 800 de asiguraţi, calculată
prin înmulţirea număntlui de ptmcte per capita cu valoarea mini1nă garantată pentru un punct per
cap_ita; numărul de puncte per capita aferent listei echilibrate de asiguraţi este de 6937 puncte/an şi se
ajustează în raport de gradul profesional şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea;
b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrl;lre şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv
pentn1 cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele
sanitare pentru tn1sa de urgenţă, calculată prin îmnulrirea su1nei stabilită potrivit lit. a) cu 1,5.
(2) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet 111edical şi medic de familie nou-venit în
componenţa cabinetului 1nedical cu care s-a încheiat convenţia:
a) Medic de familie nou-venit
Nu1nele ............................ , prenumele .......................... ..
Codul numeric personal ................................................. ..
Gradul profesional ........................ .. ........................... ..
Codul de parafă al medicului ......... , ........................... .. ..... .
Progra1nul de lucru ..................................................... ..
Venitul lunar aferent tnedicului de familie nou-venit conform alin. (I) lit. a) .............. lei
Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea .......... %
Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabineh1lui n1edical în care îşi
desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ........... lei
Venitul lunar aferent 1nedicului de fami lie nou-venit se plăteşte la data de .......... , pe baza facturii şi
a documentelor necesare decontării transmise în fonuat electronic lunar de furnizor la casa de
asigurări de sănătate la data de ................ ..
b) Medic de fa1nilie nou-venit
Nu1nele ............................. , prentimele ......................... .
Codul numeric personal ................................................. ..
Gradul profesional ..................................................... ..
Codul de parafă al medicului ............................................ .
Progra111ul de lucru ..................................................... ..
Veninu lt1nar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (I) lit. a) ............... lei
Sporul acordat în rapo11 cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea .......... %
Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îş i
desîaşoară activitatea medicul de familie nou-venit .. .. ............ lei
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Venitul ltmar aferent n1edict1lui de familie nou-venit se plăteşte la data de .................. , pe baza
facturii şi a docun1entelor necesare decontării transmise în for1nat electronic lunar de furnizor la casa
de asigurări de sănătate la data de ............ ..
Toate doctunentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate
prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai f1arnizorilor.
c) ...................................................................... .
A

Art. 7. - (1) Tn cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea, din motive imputabile
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în convenţie se aplică următoarele sancţilmi:
a) la prima constatare se diminuează cu 5% suma stabilită potrivit art. 15 din anexa nr. 2 la H.G. nr.
140/2018 în cazul 1nedicilor nou-veniţi întT-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii,
pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;
b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma stab ilită potrivit art. 15 din anexa nr. 2 la H.G.
nr. 140/2018 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste
situaţii , pentru rnedicii de familie la care acestea au fost înregistrate.
(2) 1n cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5
lit. a), c) pct. I şi pct. 2, e) - h), j), k), m) - o), q) - w) şi aa), precun, şi prescrieri de medicamente cu ş i
fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu
sunt în confonnitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, precum şi
transcrierea de prescripţii medicale pentru medicarnente cu sau fără contribuţie personală a
asiguratului, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate
de alţi n,edici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 5 lit. ş), se aplică următoarele sancţiunj:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a dotta constatare se diminuează cu 3% suma stabilită potrivit art. 15 din anexa nr. 2 la H.G. nr.
140/2018 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii,
pentn1 medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii ;
c) la a treia constatare se diininuează cu 5% suma stabilită potrivit art. 15 din anexa nr. 2 la H.G. nr.
140/2018 în cazul 111edicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii,
pentru 1nedicii de familie la care se înregistrează aceste situaţi i ;
(3) In cazul în care în derularea convenţei se constată de către structurile de control ale caselor de
asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigttrări de Sănătate, precum şi de alte organe competente că
serviciile raportate conform convenţiei în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima co11statare se diminuează cu 10% suma stabilită
pottivit art. 15 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate,
pentru luna în care s-au produs aceste situaţii , pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste
A

A

situaţii.
A

(4) In cazul în care în derularea convenţei se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5
lit. i), p), x) se aplică următoarele sancţiuni:
a) la pruna constatare, avertis1n.e nt scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 5% sun,a stabi li tă potrivit art. ] 5 din anexa nr. 2 la H.G.
nr. 140/2018 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste
situaţii, pentru n1edicii de familie la care acestea au fost înregistrate;
c) la a treia constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit a.11. 15 din anexa nr. 2 la H.G.
nr. 140/2018 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste
situaţii , pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate.
(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4) - pentru nerespectarea obligaţiei de
la art. 5 lit. x), se constată de casele de asigurări de sănătate prin co1upararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate a componentei
prescriere cu componenta eliberare pentnt toate prescripţiile medicale electronice off-line.
(6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) pentru furnizorii de servicii medicale care
sunt în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau
executare silită în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
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Pentn.t recuperarea sttm.e lor care nt1 st1nt stabilite ca un11are a unor acţitu1i de control, casa de asigt1rări
de sănătate notifică furnizorul de servicii 1nedicale în terrnen de maximun1 I O zile calendaristice de la
data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată ; furnizorul de servicii 1nedicale are dreptul ca în tenuen
de n1axim1un 1O zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximu1n 1O zile lucrătoare. 1n situaţia în
care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de servicii medicale, aduce
la cunoştinţa furnizorului de servicii medicale faptul că în termen de maxiJ11wn l O z~le lucrătoare de la
data primirii răspunsul11i la contestaţie, suma se recuperează prin p l ată directă. Tn situaţia în care
recuperarea nu se face prin plată directă, strma se recuperează prin executare si l ită .
Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, su1na se recuperează
în tennen de maxi1n1un I O zi le lucrătoare de la data notificărij furnizorului de servicii rneilicale, prin
plată directă. In situaţia în care recuperarea nu se face p1in plată directă, suma se recuperează prin
executare silită.
(7) Recuperarea sun1ei potrivit prevederilor alin. (l) - (4) se face prin plată ilirectă sau executare
sil i tă pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de
A

A

sănătate.

(8) Su,nele încasate la nivelu] caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. ( I) - (4) se utilizează
confortu prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
(9) Pentru cazu1ile prevăzute la alin. ( 1) - (4), casele de asigt1rări de sănătate ţin evidenţa distinct pe
fiecare 1nedic de fami lie.

VII. Calitatea serviciilor
Art. 8. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind
calitatea serviciilor medicale acordate asigtrraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile legale în
.
vigoare.

VIII. Răspund erea contractual ă
Art. 9. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contract11ale partea în
daune-interese.

culpă datorează

celeilalte

părţi

IX. Clauză special ă
Art. 10. - Orice împrejurare independentă de voinţa pă1ţilor, intervenită după data semnării
convenţiei şi care în1pieilică executarea acesteia, este considerată ca forţă 1najoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări
ca: război , revoluţie, cutTemur, n,arile inundaţii, embargo.
Partea care invocă forţa majoră trebuie să anw1ţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de
la data apariţiei respectivului caz de forţă 1uajoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de
autoritatea cotnpetentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti , prin care să ce1tifice
realitatea ş i exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei 1najo1·e şi, de
asemenea, de la încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de
forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în
tennen.
A

X. Incetarea, rezilierea şi suspendarea convenţiei
Art. 11. - Convenţia de furruzare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare
scrisă a casei de asigtrrări de sănătate, în termen de maximwn 5 zile calendaristice de la data aprobării
acestei 1năsttri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii:
a) dacă nlfllizorttl de servicii n,eilicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnării convenţei de fu1nizare de servicii medicale;
b) dacă din 1notive imputabile furnizondui acesta îşi întren1pe activitatea pe o perioadă mai n1are de
30 de zile calendaristice;
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c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului si111ilar, respectiv de
la încetarea valab ilităţii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
dovezii de evaluare a fun1izorului;
e) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca U11nare a cererii în scris a docu1nentelor solicitate
privind actele de evidenţă financiar-contabilă a servicii lor furnizate conform contractelor încheiate
între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi docu1nentelor justificative privind sumele decontate
din Fond, precu1n şi documentelor medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi
necesare actului de control;
f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform convenţei în vederea decontării
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţia cu casa de asigurări de
sănătate prin lipsa nejustificată a medicului ti1np de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale
individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, convenţia se n1odi_fică în
mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor în cazul căruia/cărora s-a constatat
nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;
h) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. l O alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr.
140/2018;
i) odată cu prima constatare, după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 alin. ( l) - (4) pentru
oricare situaţi e.
Art. 12. - (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în unnătoarele s ituaţii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre ur1nătoarele situaţii:
a I) furni zorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza adm in istrativ-teritoria l ă a casei de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor
de servicii nJedicale, după caz;
a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
a4) a survenit decesul titulan1lui cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea în condiţ.iile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de 1ne1nbru al
Colegiului Medicilor din România;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voinţă al pă11iJor;
d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de serv1c11
1nedicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se doreşte încetarea convenţiei , cu indicarea motivului ş i a temeiului legal;
e) denunţarea tmilateral ă a convenţiei de către reprezentantttl legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a c.onvenţiei în condiţiile art. 13
lit. a) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) 1n cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere
ca 11rmare a nerespectări i obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin convenţia încheiată, casele
de as i gurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu fun1izorii respectivi până la
um1ătorul tennen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei .
(3) ln cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de să11ătate se modi fică pri11
excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia
încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desîaşoară activitate sub incidenţa acesteia la
furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor
contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în nicio a l tă
convenţie de acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul tennen de contractare,
dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei.
A

A
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relt1area relaţiei contractuale, în cazu.I în care noua convenţie se reziliază/se modifică în
condiţiile ajjn, (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor n1ai încheia convenţii cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în convenţiile
de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea convenţiei.
(5) In cazul în care furnizorii intră în re l aţii contractuale cu aceeaşi casă de asigitrări de sănătate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în convenţie, prevederile
alin. (2) - (4) se ap l ică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare
de lucru.
Art. 13. - (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre unnătoarele s i tuaţii:
a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre
documentele prevăzute la a11. 6 alin. (1) Jit. a) - d) din anexa ru. 2 la H.G. nr. 140/2018, cu condiţia ca
furnizoru.I să facă dovada detnersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea operează
pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocări i
acestora;
b) în cazurile de forţă majoră confrrmate de autorităţile publice competente, până la încetarea
cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la tennen a convenţi ei;
c) .la solicitarea furnizonilu.i sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive
obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină in1posibilitatea desfăşură1ii activităţii
furnizorului pe o perioadă l i1nitată de titnp, după caz pe bază de docw11ente justificative;
d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al
med.icilor de suspendare din calitatea de me1nbru sau suspendare din exerciţiul profesiei a med.icului
titular al cabinetului medjcal individual; pentru celelalte fo1me de organizare a cabinetelor medicale,
suspendarea se aplică corespu11zător nu111ai 1nedicului aflat în convenţie cu casa de asigurări de
sănătate care se află în această situaţie.
e) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de 1nembru al CMR /
membn1 OAMGMAMR nu este avizat pe perioada cât medicul / personalul medico-sanitar :figi1rează
în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate; suspendarea operează fie prin
suspendarea din contract/convenţie a personalului aflat în această situaţie, fie prin suspendarea
contractului/convenţiei pentru situaţiile în care furnizorul nu n1ai îndeplineşte condiţiile de desfăşurare
a activităţii în re l aţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(2) Penh·u situaţi ile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări
de sănătate nu deco11tează serviciile medicale.
Art. 14. - Situaţiile prevăzute la ai1:. 11 şi la art. 12 alin. ( 1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constată de
către casa de asigtLrări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei
persoane interesate.
Situaţii le prevăzute la a1t. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a l ) şi lit. d) se notifică casei de asigurări de
sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei.
(4)

După

A

XJ. Corespondenţa
Art. 15. - Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris, prin scrisori
recomandate cu confinnare de primire, prin fax, prin poşta electronică sau direct la sediul părţil or sediul casei de asigirrări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în convenţie.
Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce
figttrează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu
111 ziua în care modificarea produce efecte.
XII. Modificarea convenţiei
Art. 16. - ln condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe dt1rata
derulări i prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în inod
A

corespunzător.
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Art. 17. - Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă , celelalte prevederi ale convenţiei nu
vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clau ză declarată nulă să fie înlocuită printr-o
altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei.

XIIl. Soluţionarea litigiilor
Art. 18. - (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentei convenţii vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform
alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, organizată confonn reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de
judecată, după caz.
XIV. Alte clauze
...................•................. •.................•... •..............

... ...... ... .... .. .. ... .. .. .. ... .. ..... .. .... .... ..... .. ..... ......... ....
Prezenta convenţie de fu1nizare a serviciilor n1edicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate a fost încheiată astăzi, ..... .. ......... , în două exemplare a câte .... .. pagini fiecare, câte un1tl
pentru fiecru·e parte contractantă.
CASA DE

ASIGURĂRI

Preşed inte

DE SĂNĂTATE
- director general ,

Director executiv a l

Direcţiei

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Reprezentant legal ,
economice

Director executiv a l
Direcţiei relaţii contractual e ,

... . . . . .. . .. . . . . . .... . . . . .. . ... . . . ... . . .

Vizat
Juridic , Contencios

ACT ADIŢIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen şi pelvis)
Se întocmeşte după n1odelul contractului de furnizru·e de servicii medicale paraclinice adaptat.
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ANEXA 7
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MIN IMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII

MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU
SPECIALITĂŢILE CLINICE
~

~

A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE 1N ASISTENŢA MEDICALA
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE
1. Pachetul 1uinimal de servicii medicale în

asistenţa medicală

ambulatorie cuprinde

următoarele

tipuri de servicii medicale:
l. L. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală
1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial ende1no-epidemic
1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei
1.1. Serviciile mecticale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă mecticală de
urgenţă

- anamneză, examen clinic şi trata1nent - se acordă în li1nita co1npetenţei şi a dotării tehnice a
cabinetului 1nedical în cadrul căruia îşi desf'aşoară activitatea n1edicul de specialitate.
Asistenţa m edicală de lrrgenţă se referă la cazurile de cod roşu , cod galben şi cod verde prevăzute în
anexa nr. 9 la Ordinul tninistrului sănătăţii publice şi al 1ninistrului internelor şi refonnei
administrative nr. 2021/ 691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV
"Sisten,ul naţional de as istenţă medicală de urgentă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii , republicată , cu modificările ulterioare, pentru care medicul de
specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de
urgenţă specializate sau so licită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute
în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţi i publice ş i al ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 202 l/691 / 2008, cu 1nodificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului
medical.
1.1 ..I. Se acordă o s ingură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţi e de urgentă constatată,
pentnLcare s-a asigurat p1imul ajutor saLL care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.
1. 1.2. Serviciile u1edicale pentru situ aţii le de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct
la 1nedictd de specialitate din a1nbulatorit1.
1.2. Depistarea bolilor cu potenţ i al enden10-epide1nic - include, după caz, examen clinic, diagnostic
prezu1utiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratatnent. Bolile cu potenţi al
endemo-epidemic sunt cele prevăzu te la punctul II din anexa la I-Iotărârea Guvernului ru·. 11 86/2000.
1.2.1. Se acordă o singt1ră consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial ende1noepidemic susp icionată şi conftm1ată.
1.2.2. Serviciile 1nedicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
I .3. Consultaţii pentru supravegherea evo l uţiei sarcinii şi lehuziei - o consu ltaţie pentru fiecare
trimestru de sarcină şi o consultaţie în prunul tiimestru de la naştere.
1.3.1. Serviciile mecticale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie
din ambulatoriu.
2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, stiportă integral costurile
pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.
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B. PACHETUL DE SERVICD MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN AS ISTENŢA
MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECTALITATE PENTRU SPECTALITĂŢILE CLINICE
1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile

clinice cuprinde ur1nătoarele tipuri de servicii medicale:
l. l. Servicii medicale pentru situaţii le de urgenţă medico-chirurgicală,
1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute ş i
subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice
1.3. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice
1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic
1.5. Consultaţi i pentn1 acordarea serviciilor de planificare familia l ă
1.6. Servicii de ingrij iri paliative
1.7 Servicii diagnostice şi terapeutice
1.8. Servicii de sănătate conexe actului medical
1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei
1.1 O. Servicii medicale în scop diagnostic - caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi şi se
acordă în ambulatoriu de specialitate clinic.
1.1. Servicii 1nedicale pentru situaţiile de urgenţă medico-cbiruTgicală: asistenţă 1nedicală de urgenţă
- ana1nneză, examen clinic şi trata1nent - se acordă în lin1ita competenţei şi a dotării tehnice a
cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea 1nedicul de specialitate. Asistenţa
n1edicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben ş i cod verde prevăzute în anexa nr. 9
la Ordinul 1ninistrului sănătăţii publice şi al 1ui11istrului inte1nelor şi reformei adn, inistrative nr.
2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului N "Sistemul n aţional
de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforn1a în
domeniul sănătăţii , republicată, cu modificările ulterioare, pentru care n1edicul de specialitate acordă
primul ajutor şi dacă este cazul, as i gură tri1niterea pacientului către structuri le de urgenţă specializate
sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la
Ordinul nlinistn1lui sănătăţii publice şi al 1ninistrului internelor şi reformei administrative nr.
202 1/691/2008, cu 1nodificăril e ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
1.1.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată,
penttu care s-a acordat pru11ul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului n1edical, cu
excepţia copiilor O- 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consu l taţii .
Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă., organizată conform
legii. Pentt·u copiii cu vârsta cuprinsă între O- 16 ani, care se prezi ntă în regim de urgenţă la medicii
din specialităţile clinice, aceştia pot elibera prescripţii medicale pentru o perioadă de 3 zile.
Cazurile de urgenţă 111edico-chirurgicală care se tri1uit către struch1rile de urgenţă specializate,
inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca " urgenţă" de către
medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi
procedurile medicale adJnioistrate la nivelttl cabinetului, după caz.
1.1 .2. Serviciile n1edicale penttu situaţiile de mgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct
la medicul de specialitate din an1buJatoriu .

1.2. Servicii medicale curative subacute precum

şi acutizări

consultaţii

1nedicale de specialitate pentru
ale bolilor cronice, cuprinde:

afecţiuni

acute

şi
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a) anamneză., exa1nent1l clinic general, examenul clinic specific specialităţi i respective, stabilirea
protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator
disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a 111edicu.lui de specialitate, în vederea
stabilirii diagnosticultLi ;
b) unele manevre specifice pe care 1nedicul le consideră necesare;
c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum
şi instruirea în legătură cu măsuri le terapeutice şi profilactice;
d) recomandare pentru îngrijiri 1nedicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;
e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
f) bilet de internare, după caz;
g) bilet de tri1nitere către a lte specialităţi si pentru îngrijiri paliative in ambulatoriu, după caz;
h) bile t de triLnitere pentru investigaţii paraclirLice, după caz;
i) eliberare de concediu medical, după caz.
1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de
triniitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxil11 60 de zile
calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a
trata1nentului şi a evo luţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de
specialitate din speciali tăţile clinice.
1.2.2. Consttltaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de
fa1nilie sau de la alt medic de specialitate ntunai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletu.I de
trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în
relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la
prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabi.lite în anexa nr. 13 dill prezentul ordin, care
permit prezentarea direct la medicul de specialitate din an1bulatoriu.
1.2.3. Prezentarea pacientului la medict1l de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a
treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de
trimitere.
1.2.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea dill spital, se decontează
maximum două consultaţii pentru:
a. ur1nărirea evo luţiei sub tratan1ent1tl stabilit în cursul internării
b. efectuarea unor .n1anevre terapeutice
c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii , scoaterea firelor, scoaterea
ghipsului
d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.
1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare
medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial prectLm şi orice modificare a acestuia, la mo1nentul în
care aceasta a survenit.
1.2 .4.2. Pentru sitltaţii.le prevăzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere.
1.3. Servicii medicale cttrative - consultaţii n1edicale de specialitate pentru afecţiuni crom ce,
cuprinde:
a. anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea
protocolului de exploi-ări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator
disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie ş i/sau a n1edicultti de specialitate, în vederea
stabilirii diagnosticului;
b. unele manevre specifice pe care 1nedicul le consideră necesare;
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c. stabilirea conduitei terapeutice şi/sat1 prescrierea trata1nentu]ui medical ş i igieno-dietetic, prect1m
şi instruirea în legătură cu 1năsurile terapeutice şi profilactice;
d. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;
e. recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
f. evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratainentului şi urmărirea evoluţie i bol11avilor cu
afecţiooi cronice, în limita competenţelor, tri1nestrial sau, după caz, lunar, conform prevederi lor legale
LD vigoare.
g. bilet de trimitere către alte specialităţi, inclusiv pentru îngrij iri paliative in ambulatoriu /bi let de
internare, după caz.
h. eliberare de concediu medical, după caz.
1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică , prescrierea tratamentului şi urn1ărirea evoluţiei
asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice 01onitorizate în cadrul aceleiaşi
specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trin1estn1/asigurat, dar nu mai
mult de 2 consultaţii pe lună.
1.3.2. Consultaţia n1edicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la tnedicul de
fami lie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de
trin1itere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în
relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la
prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 la prezentul ordin care
permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.3 .3. Prezentarea asiguratului la 1nedicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a
treia şi a patra consultaţie în cadrul unui tTimestru, se face direct, fără alt bi let de trimitere.
1.3.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja conftrmat la externarea din spital, se acordă 1naxin1um
două consultaţii pentru:
a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării
b. efectuarea unor Lnanevre terapeutice
c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea
ghipsului.
d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, dl1pă caz.
l .3.4. l. Medic ul de specialitate are obligaţia de a informa n1edicul de familie, prin scrisoare
medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial prect1m şi orice modificare a acestuia, la mo1nentul în
care aceasta a survenit.
1.3.4.2. Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de tri1nitere.
J .3.5. Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie - consul taţie 1nanagement
de caz, - în cadnil managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidernie şi
diabet zaharat tip 2, a l bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi BPOC, al bolii cronice de rinichi,
medicul de sp ecialitate acordă consultaţie şi efectuează în cabn1et proceduri prevăzute în pachetul de
servicii medicale de bază pent.lu specialităţile clinice/recomandă, după caz, investigaţii paraclinice
suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie. ln bi letul de trimitere pentru investigaţi i
paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevăzute în pachetul de
servicii medicale de bază, se evidenţiază "management de caz". Se decontează maxi1num 2
consultaţii/se1nestru dacă în biletul de trimitere este evidenţiat "management de caz" pentru evaluarea
bolilor cronice conf1r1nate.
A

'

~
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1.4. Depistarea de boli cu potenţial ende1no-epide1nic - exa1nen clinic, diagnostic prezumtiv,
trimiterea la spitalele de specialitate pentru confu1nare şi tratament. Bolile cu potenţial ende1noepidemic sunt cele prevăzute la punch1! II din anexa la H.G. nr. 1186/2000.
1.4.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală ct1 potenţia l
enden10-epide1nic suspicionată şi confirn1ată.
1.4.2. Serviciile medicale permjt prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare farnilială:
a) consilierea femeii privind planificarea fam i lială;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;
c) evaluarea şi monitorizarea stahisului genito-mamar;
d) tratamentul complicaţiilor.
1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, ntunai serviciul prevăzut la pct. 1.5 litera a) sau
serviciile prevăzute la pct. 1.5 literele a) - d) şi se decontează patn1 consultaţii pe an calendaristic, pe
asigurat.
1.5.2. Serviciile de planificare fami l ială permit prezentarea direct la medicul de special itate din
aLnbulatoriu.
1.6 - Servici i de îngrijiri paliati ve-consultaţii n1edicale de îngriji1·e paliativă
Consu l taţia de îngrijiri paliative cuprinde:
a)
anamneza,
exan1enul
clinic general, evaluare ş i examenul
clinic specific
supraspecializării/competenţei/atestatulu.i de studii complementare în îngrijiri paliative, stabilirea
protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator
disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a 1nedicului de specialitate, în vederea
stabilirii diagnosticului;
b) manevre specifice pe care n1edicul le consideră necesare;
c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului 1nedical şi igieno-dietetic, prec1un
şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
d) recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;
e) recomandare pentru dispozitive pentru protezare stomii , conform prevederilor legale;
f) bilet de internare, după caz;
g) bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz;
h) eliberare de concediu medical, după caz;
i) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, conform prevederilor legale în vigoare, după caz.
1.6. l. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, elaborarea planului de îng1ijire paliativă, prescrierea
tratamentului şi urmărirea cvolutiei asiguraţilor cu nevoie de îngiijire paliativă, se decontează pe un
bi let de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigtirat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.
1.6.2. Consultaţia medicală de îngiijiri paliative se acordă pe baza biletului de trimitere de la
medicul de fam ilie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut
biletul de trimitere iniţia l eliberat de medicul de fami lie şi numai în condiţiile în care 1nedicul
trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate.
1. 7. Servicii diagnostice şi terapeutice
ProcedtLrile diagnostice şi terapeutice, punctajul aferent şi specialităţile care pot efectua serviciul în
atnbulatoriul de specialitate sunt non1inalizate în tabelul de 1nai jos:
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Nr.
crt.

Denumire

procedură

Specialităţi clinice

care pot efectua
serviciul resnectiv

diaflnostică/teraoeutică/tratamente/teraoii

A. Proceduri diagnostice simple:

punctai 1O ouncte
1

biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*)

2

biometrie
explorarea câmpului vizual (peri1netrie

3

con,outerizată)

4

recoltare oentru test Babes-Paoanicolau

5

EKG standard

6

peak-tlowmetrie

7

spirometrie

8

pulsoximetrie

9

teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de
alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul
12ozitiv şi negativ)

10

teste de provocare

11

12

teste cutanate cu a!!enti fizici (maximum 4 teste)
test La ser autolo!!

13

testare cutanată la anestezice locale

14

15

nazală, oculară, bronşică

testare cutanată alergol ogică patch (alergia de
contact)
exa1ninare cu Iamoa Wood

16

deternlinarea indicelui de presiune
respectiv deget/braţ

17

măst1rarea forţei

18

teste de sensibi litate (testul filamentului, testul
diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul
sensibilităţii discriminatorii)

19
20

gleznă/braţ,

musculare cu dinamometrul

teste clinice (EDS, scor miastenie, UPDRS, îvlMS,
Raisberg)
recoltare material bioptic

oftalmologie, neurologie ş i new·ologie
pediatrică numai oentru oftalmoscooie*)
oftalmolo!!ie
oftalinologie
Pi11ecoloirie
cardiologie, medi c ină internă , geriatrie şi
11erontolo11ie. pneumolo_gie, nefroloP-ie
alergologie şi imunologie clinică,
oneurnologie1 med i cină inten1ă
alergologic şi imunologie clinică,
pne1m1ologie, medicină internă, geriatrie ş i
gerontologie, oediatiie
tnedicină in ternă, geriatrie şi gerontologie,
cardiologi~1 - 12neumolqgie 1 .12ediatiie
.
obstetrică-

alergologie şi imunologie clinică
alergologie şi m1unologie clinică,
pnetunologie,
1 aler!!olo!!ie si imunolo!!ie clinică
I aler!!olo!!ie şi imunologie clinică
alergologie şi imunologie clinică, geriatrie
si !!erontolo!!ie, snecialităti chirurgicale
alergologie ş i imunologie cli11ică
dermatovenerologie
chirw·gie, reumatologie, neurologie,
neurologie pediatrică, diabet zaharat,
nutriţie şi boli 1netabolice, medicină
internă, !!eriatrie şi !!erontoloP-ie
neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie
si P-erontoloP-ie
neurologie, neurologie pediatrică, diabet
zaharat, nutriţie şi boli rnetabolice,
medicină în.ternă, geriatrie şi gerontologie,
ORL

neurologie, neurologie pediatrică,
nsihiatrie, !!eriatrie si !!erontolo!!ie
dermatovenerologie, cllirurgie generală,
cbirw·!!ia nediatrica si ortonedia nediatrica

B. Proceduri diagnostice de complexitate
medie:
l

2
3

ounctai 20 ouncte
dete1minarea refracţiei (skiascopie, refractometrie,
autorefractornetrie) asti!!1nometrie
tonometrie; oahimetrie comeeană
exolorarea funcţiei binoculare (test worth,

oftalmologie
oftabnolo!!ie
oftal1nolo!!ie
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Maddox, sinootofor), examen oentru diolooie
foniatrie

4

ORL

audiogramă*)

*) Include audiometiie

5

tonală liminară şi/sau

ORL

vocală.

examinarea ORL cu mijloace optice (tibroscop,
microscoo)
dermatoscooie
electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)
tensiune arterială continuă - holter TA
EKG de efort la persoanele fără risc
cardiovascular înalt
EEG standard
spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor

6
7
8
9
10
II

12

osteodensitometrie seginentară cu ultrasunete

13

evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al
nielii
examen doppler vase extracraniene segrnent
cervical (echotomo_grafic şi dunlex)
C. Proceduri diagnostice complexe:
nunctai 40 n1u1cte
electromiol!ran1a / electroneuroru:an1a
determinarea potenţialelor evocate (vizuale,
auditive, somatoestezice)
exa1nen electroencefalografie cu probe de
stimulare si/sau maooinir
examen doppler transcranian al vaselor cerebrale
si tehnici derivate

14
15

1
2
3

4

endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac,
dt1oden) cu sau fără biopsie, după caz

5
I

6
7
8

l

2
3
4
5
6

endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid,
colon) cu sau rară biopsie, după caz
colnosconia
monitorizare hemodinamică prin 1netoda
bioimnedantei toracice
D. Proceduri terapeutice/tratamente
chirurgicale simple:
ounctai 15 ouncte
extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee,
scleră, se!!ment anterior
incizia !!landei lacrimale si a sacului lacrimal
tratamentul cbirur1rical al ninl!ueculei
tratamentul chirurl!ical al oteri2ionului
sutura unei olă!1:i de oleoaoă, conjunctivă;
iniectare subconiunctivală. retrobulbară de

ORL
dermatovenerolo!!ie
cardiologie, medicină
cardiolo!1:ie, medicină

internă
internă

cardiologie
neurolo!!ie. neurolo!!ie nediatrică
alergologie şi in1unologie clinică,
pneumologie, medicină inten1ă, geriatrie şi
g-erontolo!1:ie
endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi
!!erontolog-ie, ortonedie si trau.1natolo!1:ie
neurologie şi diabet zaharat, nutriţie şi boli
tnetabolice
neurologie, neurologie pediatrică

I neuroloiz:ie, neuroloiz:ie oediatrică
neurologie, neurologie pediatrică,
oftalmolo!!ie, ORL
neurologie, neurologie pediatrică
neurologie, neurologie pediatrică
gastroenterologie, alte specialităţi clinice
pentru care medicii trebuie să facă dovada
deţ.inerii competenţei/ atestatului de studii
con1nlementare
gastroenterologie, alte specialităţi ci inice
pentru care medici i trebuie să facă dovada
deţinerii co1npetenţei/ atestatului de studii
comnlementare
obstetrică-ginecol9 !!ie

cardiologie, medicină internă, 11efrologie

oftalmologie
oftalmolo!!ie
oftaln1olo!!ie
oftalmoloiz:ie
oftaln1olo!!ie
oftalmolo!1:ie
-
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medicamente
c1iocoaflularea (crioaolicatia) coniunctivaiă
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectronionului
tan,oonament gosţerior şi.Lşat1 anterior ORL
extracţie corpi străini: conduct auditiv exten1, nas,
farin!!e;
asoiraţia şi lavajuJ sinusului nazal orin ouncţie
tratament chiruri:rical al trau1natismelor ORL
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie,
cauterizare sau diaten1rie

7
8

9
10
11

12
13

terapia chinirgicală a afecţiunilor mamare
superficiale

14
15
16
17

inseuia clisgozitivu!ui intr~uterin
fotocoaflularea cu laser a leziunilor cutanate
crioteraoia în leziuni cutanate
tratamentul chin1rgical al lezrunilor cutanate plăgi tăiate superficial, înţepate superficiaJ,
necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi
(anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea
firelor, oansament)

18

19

terapia chirurgicală a arsutilor ternrice < 10%
I

I

20

terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II
I

21

terapia chirurgicaJă a leziurulor exte1ne prin agenţi
chi1nici < I0%

22

terapia chirurgicală a panariţiului (erite1natos,
flictenular, periunghial, subunghial, antracoid,
pulpar)

23

terapia cbintrgicală a tmnoriJor inici, chisturilor
dermoide sebacee, lipoamelor neu1fectate

24

terapja chirlirgicală a ft1runculului , furunculului
antracoid, furunculozei

25

terapia chirltrgicală a abcesului (de părţi 1noi,
oe1i.anal, nilonidal)

26

terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular,
tenosinoval

27

teraoia chintr!!icală a hidrosadenitei

oftalmololrie
oftalmoloflie
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
obstetrică-

ginecologie, chir11rgie generală,
chirurgie plastică estetică şi nricrochirurgie
reconstructivă
obstetrică-

ginecologie
dermatovenerolo!!ie
dermatovenerolo!!ie
dermatovenerologie, chin1rgie, inclusiv
chirurgie plastică estetică şi n,icrochirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică şi
ortopedie pediatrică, ortopedie şi
trautnatodolo!!ie
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică esteti că şi microchirurgie
A

-

reconstructivă

chirurQ'ie oediatrică si ortonedie oediatrică
dermatovenerologie, chi1urgie generală,
chirurgie plastică estetică şi nlicrocbirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică şi
ortooedie oediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chiturgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chin1.rgie pediatrică şi
ortonedie nediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi 1nicrochin1rgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică şi
ortooedie oediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi nucrochirurgie
reconstructivă, chirw·gie pediatrică şi
ortonedie nediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi 1nicrocbin1rgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică şi
ortonedie nediatrică
dem,atovenerologie, chirurgie generală
chirurQ'Îe nediatrică si ortoneclie oedîatrică
chirurgie generală, chirurgie plastică
estetică şi nlÎcrochirurgie reconstructivă,
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
oediatrică, chiruririe oediatrică
chirurQ'ie Q'enerală , cbirur!!ie nlastică
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estetică şi

terapia chirurgicală a edemului dur şi sero1nului
posttraumatic

28
.

29

terapia cl1irurgicală a flebopatiilor varicoase
superficiale; ruptură pachet varicos

30

terapia

chinu·gica l ă

31

terapia

chirurgicală a supuraţiilor

32

tratamentul

33
34

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
1l

a granulon1ul11i ombilical

postoperatorii

plăgilor

terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea,
debridarea)
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al
intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină
extrauterină onerată. histerectomie. endometrioză
E. Proceduri terapeutice/tratamente
ch.iru.rQicale comolexe: nunctai 25 nuncte
tratamentul chinrrgical al unor afecţi11ni ale
anexelor globului ocular (şalazion , tumori benigne
care nu neces ită plastii întinse, chist conjunctival,
chist al pleoapei, 01jelet, flegmon , abces,
xantelasn1e)
trata1nent cu laser al polului anterior, polului
POSterior
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon
periamigdalian, furuncul căi. aetiene externe,
furuncul vestibul nazal. othematom
extragere fib1·oscopică de corpi străini din căile
respiratorii suoerioare
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau
chist vaginal sau bartholin cu marsupializare,
nolini. vegetaţii vulvă1 varrin. col
cauterizare de col uterin
diatermocoagularea colului uterin
electrochiturgia/electrocauterizarea tumorilor
cutanate/leziune
terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos,
articular. tenosinoval
teraoia chirur2:icală a fleo1noanelor
terania chirurmcală a hematomului

microchirurgie reconstructivă
chirurQie nediatrică si ortonedie nediatrică
chirurgie generală, chirt1rgie plastică
estetică şi microchirw·gie reconstructivă,
ortopedie şi trawnatologie, ortopedie
oediatrică, chintrQie oediatrică
chirurgie generală, chirurgie vasculară,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică şi
ortopedie pediatrică
chirw·gie generală, chirurgie plastică
estetică şi microchinu·gie reconstructivă
chirurQie nediatrică ş i ortonedie nediatrică
chirurgie generală, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
ortopedie şi tra1unatologie, obstetrică ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie
cardiovasculară, neurochirurgie, urologie
chin1rQie nediatrică si ortonedie nediatrică
chirurgie generală + toate specialităţile
chirur2'icale
urologie, chirurgie pediatrică , chirurgie
Q'enerală

I

obstetrică-

ginecologie, chirurgie generală

oftaln1ologie

oftalmologie
ORL
ORL
obstetricăobstetrică-

ginecologie

Q'tnecolo2'ie
obstetrică- ginecoloPie
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică , estetică şi
microchin1rrrie reconstructivă
chirurgie
chirur2:ie
chirurg:ie
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12
13

dilataţia

stricturii uretrale
criocoat?ularea (crioaolicatia) transsclerală

urologie1 chirurgie
oftalmololrie

F. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale
simple:

ounctaj 7 ouncte
1

aerosoli/şedinţă

2

toaleta auriculară unilateral (două oroceduri)
adn1inistrare trata1ne11t prin injectarea părţilor 111oi
(intramuscular, intradermic şi subcutanat)

3

(maxim 3 şedinţe)

alergologie şi imunologie clinică,
oneumolo2:ie, oediatrie, ORL
ORL
toate specialităţile

G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale
de complexitate medie:
nunctai 11 nuncte

fotochi1nioterapie (UV A) cu oxoralen locală sau
1
_generală/şedinţă (maxim 4 şedinţeî
fotochiLnioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă
2
(maxin1 4 sedinte)
3

mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală
şi periarticulară

6

orobe de reoozitionare vestibulară
imtmoterapie specifică cu vaccinuri alergenice
standardizate
adn1inistrare trata1nent orin ounctie intravenoasă

7

infiltra~i nervoase regionale

8

instalare dispozitiv de ad1ninistrare a analgeziei
controlată de nacient

4

5

dermatovenerologie
dermatovenerologie
neurologie, netrrologie pediatrică,
dermatovenerologie, reumatologie,
geriatrie şiger9ntologie
ORL, new·ologie, neurolo2:ie oediatrică
alergologie şi imunologie clinică
toate soecial itătile
anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie,
ORL, chirurgie generală , ortopedie şi
trau1natologie, 01topedie pediatrică,
obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
neurochin1rme, chirurme cardiovasculară
anestezie şi terapie intensivă

H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale
complexe:
ounctai 14 ouncte
l

puncţii şi infil traţii

2

instiJatia uterotubară

3

intraarticulare
teraneutică

blocaje chi1nice pentiu spasticitate (toxină
botulin ică)

ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, reumatologie, geriatrie ş i
2:erontolo2:ie
obstetrică- P'inecologie
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, reumatologie, neurologie,
neuroloP'ie nediatrică

I. Tratamente ortopedice medicale :

1

2

QUnCtaj 20 QUilCte
tratatnentuJ ortopedic al luxaţiei , entorsei sau
fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor
carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene,
falanQe
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei
patelei, umărului; disjtmcţie acromioclaviculară;
tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei,
ht1merusului, scaoulei; ruoturii tendoanelor mari

ortopedie şi trattmatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie generală

ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie generală
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(achi Iian, bicipital, cvad.ricipital); instabilitate
acută de genunchi; ruptură musculară

3

4

5
6

7

l
2

3
4

1

tratamentul 01topedic al fracturii femurului;
luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă
cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei,
cifozei, soondilolistezisului, ruoturii musculare
trata1nent în d.isplazia ltixantă a şoldttlui în primele
6 luni de viată
tratamentul piciorului strâmb congenital în
orimele 3 luni de viată
tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum,
nicior olat valP'
tratamentul fracturii amielice fără deplasare a
coloanei vertebrale
J. Terapii psihiatrice:
punctaj 30 E_uncte
consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi

ortoped.ie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie generală

ortoped.ie şi trau1natologie, ortopedie
oediatrică. chirur!rie oediatrică
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
nediatrică, chirur2:ie oediatrică
ortopedie şi trau1natologie, ortopedie
nediatrică. chiiuririe nediatrică
ortopedie ş i traumatologie, ortopedie
nediatrică. chirurr1 ie generală
w

familială

psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesivcompulsive, tulburări fobice, tulburări de
anxietate, distimii, adicţii)
psihoterapie individuală (psihoze, tulburări
obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tu lburări de
anxietate, d.istimii, adicţii , tulburări din spectrul
autist)
terapia co1!11itiv-cotnoortamentală
K. Terapii de genetică medica lă:
ounctaj 30 ouncte
Sfat izenetic

1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt ft1n1izate de psihologi în specialitatea
psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi ş i
kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţ i şi pot face obiectul
contractelor încheiate de casele de asigttrări de sănătate cu n1edicii care acordă servicii de îngrijiri
paliative în ambulatoriu, precum şi cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:
a) neurologie şi net1rologie pediatrică ;
b) otorinolaringologie;
c) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;
d) reumato1ogie;
e) ortopedie ş i traumatologie şi ortopedie pediatrică;
f) oncologie 1nedicală;
g) diabet zaharat, 11utriţie şi boli metabolice;
h) hematologie;
i) nefrologie şi nefrologie pediatrică
j) oncologie şi hematologie pediatrică.
1.8. l. Lista serviciilor de

sănătate

conexe actului medical:

Servicii de sănătate conexe actului medical:
a) Neurolo11ie si neurolo11ie

n ediatrică :

Tarif pe serviciu
medical - ouncte

82

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

al) serv.iciile furnizate de psiholog in specialitatea psihologie clinică ,
consiliere nsiholo2ică si nsihoteranje:
30 ouncte/sedintă
a I. I) evaluare osiholoeică clinică si osihodiaenostic;
al .2) consiliere osiholocică clinică oentru cooii/adulti;
30 ouncte/sedintă
al .3) nsihoteranie oentru eonii/adult;
30 ouncte/sedintă
a2) serviciile furnizate de psiholog lD specialitatea psihopedagogie
specială - logoped:
15 puncte/şedinţă
consiliere/interventie
de
psihopedaeo!!ie
soecială
loeoned;
a3) servicii conexe fumizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică
~

medicală/fiziokinetoteraoeut:

a3. I) kjnetoteranie individuală;
a3.2) kinetoteranie de Q'run·
.
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive n1ecan1ce
/disnozitive electromecanice/ disnozitive robotizate.
b) OtorinolarinP<:>logie:
bl) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,
consiliere osiholo 0 ică si nsihoteranie:
b 1.1) evaluare osiholoe:ică clinică şi psihodiaimostic
b 1.2) consiliere nsiholofrică clinică
b2) serviciile furnizate de psiholog 'tn specialitatea psihopedagogie
snecială - lo!!oned:
b2.1) consiliere/interventie de nsihooeda!!OQ'Îe snecia l ă - logoned
b2.2) exerciţi i oentru tulburări de vorbire (sedinţă)
c) Psihiatrie, inclusiv osihiatrie oediatrică :
el) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,
consiliere osiholoi;rică ş i nsilioteraoie:
el. l ) evaluare nsiholofrică clinică şi nsihodiagnostic
c1.2) consiliere osihologică clinică oentn1 copi i/adulti
..
cl.3) consiliere psihol ogică clinică pentru cop11 diagnosticaţi cu
tulburări din spectrul autist (nun,ai la recornandarea 1nedicului cu
specialitatea psihiatrie pediatiică) - într-o metodă psihoterapeutică
aolicabilă cooilului dia!!nosticat cu tulburări din soectrul autist
..
.
el .4) psihoterapia copilului Şl familiei - pentru copu (numai la
recon,andarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o
metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din
snectn1J autist
c2) serviciile furnizate de psiholog lD specialitatea psihopedagogie
specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială IO.Q'Oned
c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut /profesor de cultură ftz-ică
1nedicală/ fiziokinetoterapeut: (numai la recomandarea 1nedicului cu
specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copi lul diagnosticat cu tulburări
din soectrul autist în condiţiile urevăzute la ounctul 1.8.2
c3. l) kin.etoteranie individuală
c3 .2) kinetoteranie de Qrun
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/
disnozitive electro1necanice /disnozitive robotizate
d) Reumatolol!ie în condiţiil e orevăzute la ounctul 1.8.2
Servicij furnizate de kinetoterapeut/ profesor de cultură fizică

30 puncte/şedintă
15 ouncte/sedintă
15 puncte/şedinţă

30 ouncte/şedintă
30 nuncte/sedintă

15 nuncte/sedjntă
15 ouncte/sedintă

30 nuncte/sedintă
30 ouncte/sedintă
30 puncte/şedinţă

30 puncte/şedinţă

~

15 puncte/şedinţă

30 nuncte
15 nuncte
15 puncte

medicală/fi ziokinetoteraoeut:

dl) kinetoteraoie individuală
d2) k:inetoteraoie de ITTun

30 ouncte
15 nuncte

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

d3) kinetoterap.ie pe aparate speciale: dispozitive 1necanice /
disoozitive electromecanice / disoozitive robotizate
e) Ortopedie şi traumatologie ş i ortopedie pediatrică în con diţiil e
p revăzute la punctul 1.8.2
Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică
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15 puncte

medicală/fiziokinetoteraoeut:

e I) kinetoteraoie individuală
e2) kinetoteraoie de !!fuo
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive
electromecanice /disoozitive robotizate
f) Oncolo!!ie m edi ca lă
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,
consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere ps ihologică clinică
pentru c2pii ş i adulţi cu afecţiuni 011c.2!2g_jce
o ) Diabet zaharat. nutritie si boli metabolice
Serviciile fumizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,
.
consiliere psihologică ŞI psihoterapie: consiliere psihologică clinică
....eentru copii ş i adulţi cu dia@ostic confirmat de diabet zaharat
h) Hematolo!!ie
Serviciile fumizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,
consiliere psihologică şi psihoterapie : consiliere psihologică clinică
oentru eonii şi adulti cu afecţiuni 011colo11:ice
i) Nefrolo!!ie si nefrolo!!ie nediatri că
Servici ile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,
consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică
nentru eonii şi adulţ i cu iJ1suficientă renală cron.ică - dializă
i) Oncologie
si hematologie nediatrică .
•
Serviciile fumizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,
consiliere psihologică şi psihoterapie : consil iere psihologică clinică
neutru eonii cu afectiuni oncologice
k) În2ri.iiri paJiative
kl) serviciile furn izate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,
consiliere osiholoQică si nsihoteraoie:
kl .1) evaluare osiboloirică clinică şi osibodiaimostic
kl.2) consiliere nsihoJooică clinică neutru conii/adulti
k 1.32 psiboteraeie ,eentru copii/adult
k2) serviciile fumizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie
specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială log.QP.ed:
k3) servicii conexe fumizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică

30 ouncte
15 ouncte
15 plmcte

30 puncte/şedinţă

30 puncte/şedinţă

30 puncte/şedinţă

I
30 puncte/şedinţă

30 puncte/şedinţă

30 otmcte/sedinţă
30 nuncte/sedintă
30 ntmcte/şedinţă
15 puncte/şedinţă

medicaJă/fiziokinetoterapeut:

k3. l) kinetoteranie individuală
k3.2) kinetoteraoie de Qrun
k3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive
electro1necanice/disnozitive robotizate

30 nuncte/sedintă
15 ouncte/sedintă

-

15 ptLncte/şedinţă

1.8.2 Serviciile de kinetoterapie se acordă conform w1ui plan reco111andat de n1edicuJ de medicină
fizică şi de reabilitare prin sc1isoare tnedicală.
1.8.3 Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie c l inică, consiliere psihol ogică şi
psihoterapie sau în specialitatea psihopedagogie specială - logoped, se acordă la solicitarea
furnizorulu.i de servicii 1nedicale clinice prin scrisoare 1nedica l ă, conform unui plan stabilit de comun
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acord de 1nedictll de specialitate clini că, medicul cu con,petenţă/atestat de studii compleme11tare în
îngrijiri paliative şi psiholog/ logoped.
1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare tritnestru de sarc ină
şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.
1.9.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la 1nedicul de specialitate obstetrică-ginecologie
din ambulatoriu.
1.1 O. Servicii medicale în scop diagnostic - caz

şi condiţiile

de acordare. Aceste serv1c11 sunt
servicii de spitalizare de zi, se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic ş i se decontează numai dacă
s-au efectuat toate serviciile obligatorii.
Nr .
crt.

'

D enumire serviciu medical

Servicii obligatorii

I

Durata
serviciului

Tarif/serviciu

Consttlta~i de specialitate obstetrică
ginecologie
Hemoleucogramă completă

Detern, inare la gravidă a grupului sanguin
ABO
Deter111i11are la gravidă a gruptLILLi sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric

1.

Supravegherea unei sarcini
nom,ale (la gravida care nu
detine documente 1ned-icale
care să ateste existenţa în
antecedentele personale
patologice a rubeolei,
toxoplas1nozei, infecţiei
CMV)*J)

2.

Supravegherea unei sarcini
norn1ale (la gravida care
deţine docu1nente medicale
ce atestă existenta în
antecedentele personale
patologice a rubeolei,
toxoplasrnozei, infecţiei
CMV)*l)

Creatinină serică

Glicemie
TGP
TGO

TSH
Examen complet de urină (sttmar + sediment)
30 1ninute
VDRLsau RPR
Testare .H fV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu r1sc
pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză,
infecţia CMV, hepatită B şi C)
Sccretie vaginala
.Examen citologic cervico-vaginal Babeş
Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de
1 tolera11ţă la glucoză per os +/- Hen1oglobină
glicată
(S24 - S28+6 zile) sau Biometrie
fetală
(S29-S33+6 zile) sau Detecţia
Streptococului de grup B (S34 - S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate şi datare a
sarc1n11
Consultaţie
de
specialitate obstetricăginecologie

632,4 1 lei

Hemoleucogramă completă

Detern1inare la

gravidă

a grupwui sa11guin

ABO

Determinare la gravidă a grupului sangttin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică

Glicemie
TGP
TGO

TSH
:Examen complet de urină (surnar + sediment)

30 1ninute

388,46 Ici
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3.

Screening prenatal
(S ll - S19+6 zile) *2)

VDRLsau RPR
Testare HlV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc
pentru sa rcină (hepatită B şi C)
Secretie vaginala
Examen citologic cervico-vaginal Babeş
Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de
toleranţă la glucoză per os +/- Hemoglobină
glicată
(S24 - S28+6 zile) sau Bio1netrie
fetală
(S29-S33+6 zile) sau Detecţia
Streptococului de gn1p B (S34 - S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate şi datare a
sarc,1111
de specialitate
Consultaţie
obstetrică- j
ginecologie (interpretare integrative a
rezultatelor)
45 minute
Dublu test / triplu test
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale
(SI 1 - Sl9+6 zile)
Consultaţie de specialitate obstetrică
ginecologie

85

552,00 lei

Hemoleucogramă completă

4.

Supravegherea altor sarcini
cu risc crescut (edem
gestaµonal)*3)

Creatinina serică
Acid uric seric
TGP
TGO
Examen con1plet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Eco!!rafie obstetricală si !!inecologică
Consu ltaţi e
de
specialitate
obstetricăginecologie

30 minute

141,23 lei

30 1ninute

142,99 lei

30 1ninute

142,00 lei

30 1ninute

102,00 Lei

30 minute

182,00 lei

30 1ninute

171,24 lei

Hemo leucogramă comp l etă

5.

6.

7.

8.

9.

Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment)
gravidică uşoară)*3)
Urce serică
Acid uric seric
1
Creatinină serică
EcoO"rafie obstetricală si O"Înecolo!Jică
Supravegherea altor sarcini Consultaţie
de specialitate obstetricăcu risc crescut (evaluarea ginecologie
gravidelor cu uter cicatricea( Cardiotocografie
în trimestrul r1n *3)
EcoITTafie obstetricală ş i ginecologică
Consultatie chirurgie general ă/obstetrica
Depistarea precoce a
ginecologie
leziunilor precanceroase ale
Efectuare 1namografie
sanului *4)
Comunicare rezultat
Consultaţie
chirurgie generală/obstetrica
Depistarea precoce a
ginecologie
leziunilor precanceroase ale
Efectuare 1namografie
sanului cu suspicitme
Ecografie san
identificată mamografie *5)
Comunicare rezultat
Consultaţii
de specialitate: obstetricăDepistarea si diagnosticarea
precoce a leziunilor
ginecologie
displazice ale colului
Testare infecţie HPV
uterin*6)
Recoltare frotiu citova11inal
Supravegherea altor sarcini
cu risc crescut (hjperemeză
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.

10.

Depistarea si diagnosticarea
precoce a leziunilor
displazice ale colului uterin
cu examen citologic*7)

11.

Diagnosticarea precoce a
leziunilor displazice ale
colult1i uteri11
- Se efectuează de medicii
din specialitatea obstetricăiiinecololrie*8)

Comunicare rezultat St consiliere privind
conduita in functie de rezultate
Consultaţii
de specialitate: obstetricăginecologie
Testare infecţie HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Exarnen citologic
.
Comunicare rezultat Sl consiliere privind
conduita in functie de rezultate
Consultaţii

de specialitate:
ginecologie
Biopsie
Examen histopatologic

30 1ninute

211,24 lei

obstettică-

45 1ninute

217,00lei

•

I
I

* l) Serviciile de la poz. l şi 2 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pac i entă pentn1 o sarcină.
Se contractează numai cu spitalele de special.itate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte un.ităţi
sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetri că-ginecologie şi
neonatologie .ierarhizate la nivelul 3 sau 2 conform prevede1ilor Ordinului ministrului sănătăţii m·.
1881/2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti , a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică
ginecologie şi neonatologie, cu 1nodificările şi completările ulterioare.
Specialităţi

care acordă serviciul:
- clinice: obstetrică - ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii
atestatului de pregătire complementară î:n ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;
- paraclinice: 1nedicină de laborator

competenţei

/

Pachetul de servicii 1nedicale corespunzător poziţiilor l şi 2 se contractează numai de unită~le
sanitare care au în strucnu·a organizatorică cabinet de obstetrică.-ginecologie în cadrul căruia se
efectuează consultaţia de specialitate şi ecografia de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii, precum
şi laborator de analize medicale pentru efectuarea tuturor analizelor medicale prevăzute în cadrul
pachetului.
Se decontează un singur pachet de servicii 1nedicale per gravidă, la luarea în evidenţă a acesteia
de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie.
Consultaţia medicală de specialitate obstetrică - ginecologie cuprinde:
- anamneză;
- exa1nenul clinic general;
- exa1ne11 ginecologic şi obstetrical complet;
recomandarea efectuării investigaţiilor paraclinice şi interpretarea integrativă a rezultatelor
acestora;
- evaluarea factorilor de risc medicali şi/sau obstetricali şi ierarhizarea cazului;
- recomandări privind supravegherea evoluţie i sarcinii;
- recotnandări privind măsurile igieno-dietetice şi profilactice şi, după caz, terapeutice în cazul
identificării unei patologii asociate sarcinii.
Acordarea pachetului de servicii medicale corespunzător poz i ţiilor 1 ş i 2 şi rezultatele acestuia
se consemnează complet şi la zi în evidenţele obligatorii ale furnizon1lui de servicii, precum şi în
sc1isoarea 11Jedicală şi Carnetul gravidei, documente care se înmânează acesteia sub sen1nătura de
pr1m1re.
În situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare poziţiilor I şi 2 se acordă în perioada S 11
- S 19+6 z ile, acestea pot fi acordate concomitent cu serviciile medicale corespunzătoare poziţiei 3.
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*2) Se contractează nt1mai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităti
sanitare cu patuti, care au în structură secţii sau compartimente de obstettică -ginecologie şi
neonatologie ierarhizate la nivelul 3 confonn prevederilor Ordinului 1ninistrului sănătăţii nr.
1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Spec i a lităţi

care acordă serviciul de la poz.3:
- clinice: obstettică-ginecologie; medicii din specialitatea obstettică-ginecologie trebuie să facă
dovada deţiDerii coD1petenţei / atestatului de pregătire con1plementară în ultrasonografie obstetricală ş i
ginecologică sau supraspecializării în 1nedicina 1natemo-fetală;
- paraclinice: medicină de laborator
Pachetul de servicii medicale corespunzător poziţiei 3 se contTactează numai de unităţile
sanitare care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică - ginecologie ÎD cadrul cărtlia se
efectuează ecografia pentru depistarea anomalii fetale S 11 - S 19+6 zile, cabinet de genetică 1nedicală
în cadrul că.ruia se acordă consultaţia de specialitate şi sfatul genetic şi laborator de analize medicale
pentru efectuarea dublului / ttiplului test, în funcţie de vârsta gestaţională.
Se decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă care se acordă în perioada Sl I
- S 19+6 zile de sarcină.
*3) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie ş i cu celelalte un i tăţi
sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau co1npa1timente de obstetrică-ginecologie şi
neonatologie ierarhizate la nivelu] 3 sau 2 conform prevederilor Ordinului .ministrului sănătăţii nr.
1881 /2006, cu modificări l e şi cotnpletările uJterioru·e.
Specialităţi care acordă

serviciile corespunzătoare poz.4, 5 şi 6:
- clinice: obstetrică - ginecologie, pentru care n1edicii trebuie să facă dovada deţinerii
atestatului de pregătire con1plementară în ultTasonografie obstetricală şi gineco logică;
- paraclinice: medicină de laborator

con1petenţei

/

*4) Criterii de eligibilitate: Femei asi1npton1atice din grupa de varsta 50-69 ani care:
I. nu au un diagnostic confirn1at de cancer mamar;
2. sunt asitnptomatice;
3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.
Se efectueaza o data la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstettică - ginecologie sau
chirurgie generala, în scopul depistări i precoce a leziunilor displazice sânului.
În cazul unui rezultat negativ, investigatia se repeta peste 2 ani
Citirea si interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare de imagistică medica lă din cadrul
unitatilor sanitare care fac dovada efectuării unui nutnăr de minitnum 5.000 man,ografii în ultimii 2 ani
calendaristici, conforn1 înregistrărilor în Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de
diagnostic ş i radiologia intervenţională, prevăzut la punctul IC " Instalaţii radiologice pentru
rnamografie/tomosinteză " din Anexa 1u·. 1 la Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea
informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul
rninistrului sănătăţii nr. 1255/2016.
Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta conco1nitent la o pacientă.
*5) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de varsta 50-69 ani, cu rezultate pozitive
la 1namografie, care:
1. nu au un diagnostic confirmat de ca11cer mamar;
2. sttnt asi1nptomatice;
3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.
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Se efectueaza o data la 2 ani p1in prezentare la medicuJ de specialitate obstetrică ginecologie
sau chirurgie generala, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului. In cazul unui
rezultat negativ, investigatia se repeta peste 2 ani.
Citirea si interpretarea rezultatelor se efectuează in laboratoare de imagistica medicala din
cadrul unitatilor sanitare care fac dovada efectuării unui nu.1năr de minin1um 5.000 man1ografii în
ultimij 2 ani calendaristici , confonn înreg istrărilor în Reg istrul parametrilor individuali de expunere în
radiologia de diagnostic şi radiologia interven.ţio11ală, prevăzut la punctul IC "Instalaţii radiologice
pentru n1amografie/tomosinteză'' din Anexa nr. I la Nonnele privind înregistrarea, centralizarea ş i
raportarea informaţiilor privind expunerea 1nedicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătătii nr. 1255/2016.
'
Servicille de la poz.7 şi 8 nu se pot efectua ş i raporta concomitent la o pacientă.
A

*6) Criterii de eligibilitate: Femei asimpton1atice din grupa de varsta 35-64 ani, în scopul depistării
precoce a leziunilor displazice ale colului uterin şi la femeile din grupa de varsta 25-34 ani,
asirnptornatice, cu rezultate pozitive la examenul citologic şi care:
1. nu au un diagnostic confmnat de cancer de col uterin;
2. sunt asimptomatice;
3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.
Se efectueaza prin prezentare la 1nedicul de specialitate obstetrică ginecologie.
In cazul lmui rezultat pozitiv la femeile 35-64 ani, se indică triaj cito.logic .
•
In cazuJ unui rezultat negativ, se repeta peste 5 ani.

A

Citirea si interpretarea reztLltatelor se efectuează în laboratoare din cadrul uni tăţilor sanitare în
care s-au înfunţat unităţi de asistenţă tehnică si management ale programului de screening pentru
cancer si care au organizat o retea proprie de screening în co11formitate cu prevederile anexei nr. 5 la
Normele tehnice de realizare a programelor n aţiona l e de sănătate publică pentru anii 2017 - 2018,
aprobate prin Ordinului ministrului sănătăţi i nr. 377/2017, cu modifi.cările şi comp.letările ulterioare.
Serviciul se valideaza dupa consultatia a II-a in cadrul careia se co1nunica rezultatul si se indica
conduita in functie de rezultat; serviciul se efectueaza cu raportarea obligatorie a rezultatului la test
catre progra111ul national de screening pentru cancerul de col uterin ( de la laborator).
Criterii de excludere: nu sunt eligibile feme ile care:
I . prezintă absenţa congenitală a colului uterin;
2. prezintă histerectonue totală pentru afecţiuni benigne;
3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.
Serviciile de la poz.9, 1Oş i 11 nu se pot efectua ş i raporta concomitent la o pacientă.
*7) Se efectuează la femei le cu rezultat pozitiv la testarea HPV.
Serviciile de la poz.9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.
Citirea si interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unită~lor sanitare in care
s-au înfiinţat unităţi de asistenta tehnica si management ale progran1ului de screening pentru cancer si
care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Normele
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 - 2018, aprobate prin
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017, cu Lnodificările şi co1npletările ulterioare.
*8) se efec h1ează la femeile cu rezultat pozitiv la examenul citologic.
Serviciile de la poz.9, I Oşi J I nu se pot efectua şi raporta concomitent la o

pacientă .

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

Citirea si interpretarea rezultatelor se efectuează in laboratoare din cadrul unităţilor sanitare in care
s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi managen1ent ale programului de screening pentru cancer si
care au organizat o reţea proprie de screening în confor1nitate cu prevederile anexei nr. 5 la Normele
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru ani i 2017 - 2018, aprobate prin
Ordinului nlinistrului sănătăţii nr. 377/2017, cu 1nodificări le şi co1np letări le ulterioare.

2. Lista s p ecialităţilor clinice pentru care se Încheie contract de furnizare de servicii medicale în
ambulatoriul de specialitate
Denumirea speciali tăţii

Nr. crt.

1
3
4

Alergologie ş i imunologie clinică
Anestezie ş i terapie intensivă
Boli infecţioase
Cardjologie

5
6

Cardiologie pediatrică
Chirurgie cardiovasculară

7
8
9

Chirurgie generală
Chirurgie orală şi maxilo-facială
Chirurgie pediat1ică

10

Chirurgie plastică,

II

Chi1urgie to racică
Chirurgie vasculară

2

12
13
14
15

estet i că ş i

G astroentero togi e
Gastroenterologie pediatrică

19

20

Geriatrie şi gerontologie
Hen,atologie

21

Medicină internă

22
23
24

Nefrologie
Nefrologie ped iatri că
Neonatologie

25

Neurochirurgie
Neurologie
Neurologie pediatrică
Oncologie 1nedicală

26
27
28
29
30
31
32
33
34

microchirurgie reconstructivă

Dermatovenerologie
D iabet zaharat, nutriţie şi boli 1netaboli.ce
Endocrinologie

16
17
18

Geneti că medicală

Oncologie şi hematologie pediatrică
Obstetrică-gineco logie

Oftalmologie
Otorinolaringologie
Ortopedie şi traumatologie
01topedie pediatrică

-

89
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35
36
37
38
39
40
41
42

Pediatrie
Pneumologie
Pneumologie pediatrică
Psihiatrie
Psihiatrie pediatrică
Radioterapia
Reumatologie
Urologie

3. Biletul de trimitere pentru specialităţile clinice este formular cu regim special, unic pe ţară , care
se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar rănJâoe la medicul care a făcut trimiterea şi un
exetnplar este înn1ânat asiguratului, care îl depune la furnizonil de servicii medicale clinice. Furnizorul
de servicii 1nedicale clinice păstrează la cabinet exemplan1l biletului de trimitere şi îJ va prezenta casei
de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. Se va utiliza fo1-1nuJarul electronic de bilet de
trin1itere pentru specialităţile clinice de la data la care acesta se implementează.
4. Nu1nărul de puncte pe consultaţie, valabil pentru pachetele de servicii:
Număr

puncte
pentru

copilului cu vârsta cuprinsă între Oşi 3 ani
(până la î1nplinirea vârstei de 4 ani)
b. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului
cu vârsta cuprinsă între O şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de
4 ani)
c. Consultaţia peste vârsta de 4 ani
d. Consultaţia de psiliiatrie şi psil1iahie pediatrică peste vârsta
de 4 ani
e. Consultaţia de planificare fa1uilia l ă
f. Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între
O şi 3 ani (până la î1nplinirea vârstei de 4 ani)
g. Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani
h. Consultaţia penh·u îngrijiri paliative
a.

Consultaţia

Număr

puncte
pentn1

specialităţi

specialităţi

medicale

chirurgi ca Ie

1,6,20 puncte

I7,25 puncte

32,40 puncte
I0,80 puncte

l 1,50 puncte

21 ,60 puncte
I0,80 puncte
2 l ,60 puncte
14,40 puncte
18,00 puncte

'

lncadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se rea lizea ză la împlinirea
vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). Pentru
persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste, numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează
cu 2 puncte.
5. Pentru competenţa/atestatul de studii complementare în planificare familjală şi în îngr1Jtn
paliative se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate
clinic, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernttlt1i nr. 140/2018, şi a prezentului ordin.
6. Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografu cuprinse în anexa nr. 17 la
prezentul ordin ca o consecinţă a actultLi medical propriu pentru asiguraţii penh1.L care este necesar a se
efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un
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alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de familie în limita competenţei şi a dotărilor necesare;
decontarea acestor servicii se real izează din fondul aferent investigaţi ilor medicale paraclinice în lin1ita
sun1elor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la prezentuJ ordin. Pentru aceste servicii
furnizorii de servicii medicale de specialitate î11cheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale
la contractele de fu111izare de servicii 1nedicale clinice.
7. In situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului
sănătăţii acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract ·încheiat cu casa de asigurări
de săn ătate putând acorda şi raporta servicii medicale aferente specialităţilor respective în cond i ţiil e în
care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi şi
autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea programului de lucru al cabineh1lui, stabilit prin
contractul încheiat
8. Servicii de acupunctură - consultaţii cură de tratament
1n baza competenţei/atestatuJui de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de
furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de
servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialită~le clinice.
8.1. Consultaţia de acupunctură : se acordă o s ingură co nsu ltaţie pentru fiecare cură de tratament cu
un tarif de 13 lei.
8.2. Cura de tratament/caz: se acordă maxi1n 2 cure/an calendaristic pe asigurat, după care asigurahil
plăteşte integral serviciile medicale. O cură de tratament reprez intă în medie I Ozile de tratament şi în
medie 4 proceduri/zi. Tariful pe serviciu medicaJ - caz pentru servicii le medicale de acupunctură de
care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei.
8.3. Consu l taţiile de acupun.ctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la n1edicul de familie
sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic.
9. In baza competenţei/atestatului de shtdii complementare în îngrijiri paliative se poate încheia
contract de furnizare de servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu conform modelului de contract
pentru furnizare de servici i medicale î n ambulatoriul de specialitate pentru specia lităţiJe clinice.
A

A

A

C. Pachetul de servicii în asistenţa m edicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile
clinice pentru pa ci en ţii din statele membre ale Uniunii E uropene/Spaţiului economic
european/Confederaţia Elveţian ă, titulari de card european de a s i gurări sociale de să n ătate, În
perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii
Europe n e/Sp aţiului
Economic
Europ ean/Confederaţia
E l veţiană ,
beneficiari
ai
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri,
convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi În domeniul să nătăţii
statele me1nbre ale Uniunii .Europene/din Spaţiul Economic
European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai for1nularelor/documentelor europene emise în baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Cons iliului , furnizorii de servicii
medicale în asistenţa m edi cală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza
biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca ş i persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate din România, cu excepţia s ituaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii
medicale progra1nate, acordate cu autorizarea preaJabilă a instituţi ilor cotnpetente din statele membre
ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pachetul de servicii este
cel prevăzut la lit. B din prezenta anexă.

1. Pentru

pacienţii

din

91
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statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Econo1nic
European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în
perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate nu solicită bilet de triinitere penhu acordarea de servicij medicale în aLnbulatoriu. Pachetul
de servicii este cel prevăzut la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la lit. B punctul 1 subpunctul
1.2 din prezenta anexă.
2.

Pentn1

pacienţii

din

3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţi i sau
protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii
n1edicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la lit. B din prezenta
anexă, sau după caz, de serviciile medicale prevăzute la lit. A punctul I subpunctele l.J şi 1.2 din
prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale
prevăzute la lit. B din prezenta anexă, se acordă nu1nai pe baza biletului de trin1itere în acel eaş i
condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul siste1nului de asigurări sociale de sănătate din România.
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ANEXA 8
în

asistenţa medicală

MODALITĂŢILE DE PLATĂ
ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, acupunctură,
planificare familială şi îngrijiri paliative

Art. 1. - Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice,
pentru acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative în ambulatoriu se face prin tarif pe
serviciu medical cuantificat în puncte sau pe serviciu medical - consultaţie/caz exprimat în lei.
Art. 2. - (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile
clinice, planificare familială ş.i îngrijiri paJiative în ambulatoriu contravaloarea serviciilor medicale
decontate prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte prevăzute în anexa nr. 7 la ordin, dacă
aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi
interpretate de medicii respectivi, luând în calcul numărul de puncte aferent fiecănti serviciu medical ş i
valoarea stabilită pentru un punct.
(2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii ,
altele decât medici, să exercite profesii prevăzute în No1nenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii,
care prestează servicii de sănătate conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu
furnizori de servicii de sănătate conexe actului 1nedical, pot raporta prin medicii de specialitate care au
solicitat prin seri.soare medicală servici ile respective, servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa
nr. 7 la prezentul ordin, dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei
terapeutice.
(3) Casele de asigt1rări de să nătate decontează tned icilor de specialitate di11 spec iaJităţile cliujce în
ambulatoriu contravaloarea serviciilor medicale decontate priI1 tarif pe serviciu medical exprimat în
lei, prevăzute în anexa nr. 7 la ordin, în li1nita sumelor contractate lunar/trimestrial.

Art. 3. - ( 1) Nu1năru l total de puncte rapo1tat pentru consultaţi ile, serviciile n,edicale acordate de
medicii de specialitate din specialităţile clinice, planificare faini lială şi îngrijiri paliative în a1nbulatoriu
nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare
următoarele:

a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv î11 planificare familială, tmui
progra1n de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un nuLnăr de 28 de consu ltaţii în medie pe zi (timp
mediu/consultaţie = 15 1ninute);
b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, şi pentru medicii care lucrează exclusiv în
activitatea de îngrijiri paliative în an1bulatoriu, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un
număr de 14 co nsultaţii în medie pe zi (timp 1nedi u/consu l taţie = 30 de n1inute); pentru specialitatea
neurologie, inclusiv pediatrică, unui program de lucn1 de 7 ore/zi îi corespunde u11 nun1ăr de 2 1 de
consu ltaţii în medie pe zi (timp 1n ediu/consu l taţie = 20 de minute);
c) pentru spec ia lităţile clinice, punctajul aferent serviciilor 1nedicale acordate, nu poate depăşi , după
caz, 150/ 153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi;
d) pentru specialităţile clinice, în vederea as i gurării ca lităţij serviciilor medicale, în cadrul unui
program de 7 ore/zi/medic/cabinet, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii
medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi, în condiţiil e în care număntl
de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii ; pentru
specialitatea psihiatrie, inclusiv ped iatrică, se pot acorda ş i raporta la casa de asigurări de sănătate
servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de ptmcte în medie pe zi, în condiţiile în care
număn1l de consul taţii efectuate şi rapo1tate în medie pe zi este n,ai nJic sau egal cu 9 consultaţii;
pentru specialitatea neru:ologie, inclusiv pediatrică, se pot acorda şi raporta la casa de asigru·ări de
sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de pm1cte în medie pe zi, în condiţiile
în care nttmăru l de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14
consultaţii.
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Pentru fiecare consultaţie în plus faţă de 19 consuJtaţii pentru specialităţile clinice, respectiv 9
consultaţii pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică sau 14 consultaţii pentru specialitatea
neurologie, inclusiv pediatrică , ce pot fi efectuate şi raportate în tnedie pe zi în condiţiile raportării şi
de servicii medicale cu un punctaj aferent de 150 puncte/ 153 puncte/ 154 puncte, după caz, punctajul
corespttnzător pentru serviciile medicale scade cu câte 17 puncte pentru specialităţile clinice, respectiv
cu 30 de puncte pentru specialitatea psihiatlie, inclusiv pediatrică şi cu 22 de ptu1cte pentru
specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică.
ln situaţia în care programul de lucnt al unui medic/cabinet este mai mare sau mai mic de 35
ore/săptămână, punctajul aferent numărului de consultaţii , servicii medicale creşte sau scade
A

corespunzător.
A

în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul n1edical depăşeşte nivelul prevederilor
menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.
(2) Serviciile de sănătate conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care
le-au solicitat, în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie
ln

situaţia

contractuală.

Pu.n ctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau
mai mulţi asiguraţi indiferent de tipul serviciului conex, de n1edicul de specialitate care le-a solicitat nu
poate depăşi 90 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui/celor care le prestează , reprezentând servicii
conexe, cu excepţia medicului de specialitate psihiatrie pediatrică pentru care punctajul nu poate
depăşi 180 de puncte în medie pe zi.
Pentru desfăşttrarea activităţii , un furnizor de servicii medicale clinice poate avea rel aţii contractuale
cu unul sau mai inuiţi furnizori de servicii de sănătate conexe.
Pentru desfăşurarea activităţii, fun1izorul de servicii de sănătate conexe poate avea relaţii contractuale
cu ttnul sau 1nai mttlţi 1nedici din specialităţile clinice care pot solicita servicii de sănătate conexe.
Serviciile conexe se recon1andă de către medicii de specialitate utilizând scrisoarea medicală al cărei
model este prevăzut în anexa 43_la prezentul ordin.
Pentru asigurarea cal ităţii în furnizarea se1-viciilor n1edicale, la contractele furnizo1ilor de servicii
medicale clinice şi de îngiijiri paliative în ambulatoriu, încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se
vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale
clinice/îngrijiri paliative în ambulatoriu şi furnizorul de servicii de sănătate conexe actului 1nedical, din
care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o fo1mă Legală la cabinetul 1nedicu.lui specialist, sau ca
prestator de servicii în cabinetul de practică organizat confonn Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
83/2000 privind organizarea şi ft1ncţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice
conexe actului medical, aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2001 , şi după caz, organizate
conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului PsilioJogiJor din România, cu 1nodificările şi
comp l etările ulterioare, acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care
prestează servicii de sănătate conexe actului medical, avizul de liberă practică/atestatul de liberă
practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, după caz, programul de activitate şi tipul de
servicii de sănătate conexe conform anexei nr. 7 la prezentul ordin şi certificatul de înregistrare a
furnizorului de servicii psihologice, confonn Legii nr. 213/2004, cu n1odificările şi completările
ulterioare.
(3) Numărul servic.iilor m.edicale în scop diagnostic - caz efectuate în a1ubulatoriu de
specialitate clinic pot fi raportate cu încadrarea în suma contractată, funcţie de tipul fiecărui serviciu şi
durata acestuia, precum şi de programul de lucru al cabinetului stabilit pentru efectuarea acestor
servicii. Maxi1n 50% din programul de lucru al cabinetului poate fi contractat pentru serviciile
medicale de spitalizare de zi ce pot fi efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic.
lunar 1nedicilor de specialitate din specialităţile clinice şi medicilor cu
competenţă/atestat în paliaţie în ambulatoriu se calculează prin înmulţirea nu1nărului total de puncte
realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, în luna respectivă, ca urn1are a serviciilor n1edicale acordate,
cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical.
(2) Nwnărt1l total de puncte realizat în fiecare l ună se majorează în raport cu:
Art. 4. - (I) Sun1a

cuvenită
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a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea - majorarea este cu până la I 00%, pe baza criteriilor
aprobate pri.ii ordin al n1inistrului sănătăţii şi al preşediJ1telui Casei Naţionale de AsiguTări de Sănătate
1n vigoare.
Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţă medicală ambulatorie de specialitate la care se
aplică 1najorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform
prevederilor ordinului min.istnlltLi sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
mai sus menţionat;
b) gradu.I profesional, pentru care valoarea de referinţă a prestaţ i ei medicale este cea a medicului
specialist. Pentru prestaţia medicului primar, numărul total de puncte se majorează cu 20%. Această
n1ajorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în p lanificare familială şi îngrijiri paliative în
ambulatoriu, precum şi furnizorilor de servicii de sănătate conexe actului medical. Recalcularea
nun1ărului total de puncte se face din luna unnătoare Lunii în care s-a depus la casa de asigurări de
sănătate dovada confirmării gradului profesional.
(3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu .m edical este unică pe ţară şi este în
valoare de 2,8 lei.
(4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trin1estrial, până la data de 25 a
lunii 11rmătoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondu l aferent trimestrului respectiv
destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin
tarif pe serviciu medical exprinlat în puncte şi numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv şi
reprezintă valoarea definitivă. a unui punct pe serviciu 111edical, unică pe ţară pentru trimestrul
respectiv şi care nu poate fi 1nai mică decât valoarea minimă garantată.
(5) Pentru stabilirea valorii defulitive a unui punct per serviciu, din fondu l aferent asistenţe i
medicale an,bulatorii de specialitate pentnt specia l ităţile clinice la nivel naţional se scade suma
corespunzătoare ptLnerii în aplicare a prevederilor ari.193 alin. (3) din anexa 2 la H.G. nr. 140/2018,
inclusiv suma reprezentând regularizarea trimestn1lui IV al anului ante1ior. Fondul aferent asistenţei
medicale ambulatorii de specialitate pentru special ităţile clinice pentru calcttlul valorii definitive a
punctului se defalchează pe tri,nestre.
A

'

Art. 5. - ( l) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se

corectează la sfârşittu

trimestrului,
odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice.
(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui triLuestru, în cazul specialităţilor clin.ice, se
corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespu11zătoare nu1nărului de puncte plătit eronat în
plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care
s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului stabilită pentru trimestrul în care s-a produs
eroarea, su1nele respective afectând fondu l pentn1 calculul valorii definitive a punctului pentru
trin1estrul în care s-a constatat eroarea şi, unplicit, valoarea definitivă a punctului pentru trin1estrul
respectiv .
•
(3) 1n sitt1aţia în care după încheierea anului flllanciar precedent se constată erori de calcul aferente
acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează în aceleaşi condiţii cu cele din cursul
anului curent.
Art. 6. - (1) La stabiliJ·ea su1nei contractate de u11 fi.m1izor de servicii de acupunctură cu casa de
asigurări de sănătate se au în vedere nutnărul de consultaţii de acupunctură, respectiv tariful pe
consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii 1nedicale-caz, respectiv tarifltl pe caz de 140 lei. Suma
contractată se defalchează pe trin1estre şi pe luni.
(2) În vederea contractării nun1ărului de con.sultaţii de acupunctură şi a nurnărului de servicii
medicale-caz se au în vedere următoarele:
a) nu1năn1I de consultaţii de acup11nctură acordate în cabinetul medical ou poate depăşi numărul de
consultaţii de acuptlllctură rezultat potrivit progra1nului de lucru, luându-se în considerare că pentru o
consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 1ninute în medie. Pentru fiecare caz casa de
asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de trata1nent Asiguraţii, au dreptul
la 1naximum 2 cure pe an calendaristic, după care asiguratul plăteşte integral serviciile ,nedicale.
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b) serviciile de acupunctură-caz, se contractează şi se raportează în vederea decontării maxi1num 2
cure/an calendaristic, o cură reprezentând în 1nedie l O zile de tratament, după care bolnavul p lăteşte
i_n tegral serviciile medicale.
(3) Contravaloarea serviciilor de acupt1nctură - consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul
aferent asistenţei n1edicale de, medicină fizică şi de reabilitare.
(4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii
medicale - caz frnalizate şi a nu1nărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe
consultaţie, în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative trans1nise de
furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu
casa de asigurări de sănătate.
Decontarea lunară a cazurilor finalizate se realizează la ta1iful contractat dacă ntunărul mediu al
zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un număr mediu al zi lelor de tratament
realizat într-o lună ,nai mic de 8,5, decontarea lunară a serviciilor medicale - cazuri finalizate se face la
un tarif stabilit confonn fonnulei: Tarif contractat (140 lei) x nun1ăr n1ediu al zilelor de tratan1ent
realizate/ I O (nu măr mediu zile de tratament contractat).
Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al
zilelor de trata111ent efectuate, corespunzătoare cazurilor finalizate la număn,I de servicii de
acupunctură - cazuri finalizate şi raportate -în luna respectivă.
"
ln situaţia în care o cură de tratan1ent în acupunctură se întrerupe, fU111izo1ul are obligaţia să anunţe
casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat
faţă de cel recomandat, odată cu raportarea lunară a activităţii realizate conform contractului. O cură de
tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură final izată.
(5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor 111edicale - consultatii de
acupunctură şi cazurilor-cttre de acupunctură.
(6) Suma neconsun1ată lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de acupunctură se
redistribuie la acelaşi furnizor prin acte adiţiona l e pentru lunile urr~ătoarele şi se utilizează pentru
decontarea serv iciilor efectuate de la data semnări i actului adiţional. In hitnestTul IV 2018, în situaţia
în care la unii furnizori de servicii medicale de acupunctură se inregistează la sfârş itul fiecărei luni
sume n.econsu1nate faţă de suma lunară prevăzută în contract, casele de as i gurări de sănătate vor
diminua printr-un act adiţional la contract, valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective
cu sumele neconstu·nate. Sumele rezultate din econo1nii vor fi contractate printr-un act adiţional la
funuzorii de servicii de acupw1ctură care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă
valoarea de contract rămase neconsun1ată este mai inică de 153 de lei, reprezentând contravaloarea
unei consu ltaţii şi a unei cure de acupunctură, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de acupunctură acordate
asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul
rnediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs ş i până
la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. Consumul mediu
lunar se referă la conh·avaloarea serviciilor de acupunctură decontate de casa de asigurări de sănătate .
Art. 7. - (1) La stabilirea su1nei contractate cu casa de asigurări de sănătate de un furnizor pentru
servici i mecLicale în scop diagnostic - caz ce pot fi efectuate în an1bulatoriu de specialitate clinic,
penh-u care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz, se determină prin înm ulţirea numărului
negociat şi contractat de servicii medicale cu tariful aferent acestora. Tarifttl pe serviciu medical/ caz
este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Su1na conh·actată se defalchează pe trimestre şi pe luni_
(2) Contravaloarea serviciilor în scop diagnostic - caz ce pot fi efectuate în ambulatoriu de
specialitate clinic se suportă din fondul aferent asistenţei medicale spi taliceşti.
(3) Decontarea lunară a serviciilor medicale se face pe baza numărului de servicii 1nedicale/cazuri ş i
a tarifului pe serviciu/caz, în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a docu1nentelor justificative
transmise de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de
furn izor cu casa de asigurări de sănătate.
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(4) In s i tuaţia în care la unii ftunizori se înregistrează la sfârşitul w,ei tri1nestru sume neconswnate
faţă de su1na trimestrială prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un
act adiţional la contract valoarea trimestrială contractată iojţial aferentă trimestrului respectiv cu
sumele neconsumate. 1n trÎlnestruJ IV 2018, în situ aţia în care la unii furnizori de servicii medicale se
înregistează la sfărşitu l unei luni sume neconsumate, faţă de sumele prevăzute în contract, casele de
asigurări de sănătate vo1· di1ninua printr-un act adiţional valoarea contractată iniţial cu sumele
neconsumate. Sumele rezultate din economii reîntregesc sumele alocate asistenţei medicale spitaliceşti
la nivelul casei de asigurări de sănătate.
~

Art. 8. - (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice, planificare familială,
acupunctură şi îngrijiri paliative în ambulato1iu, facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi
transmite la casa de asigurări de sănătate până la te1menul prevăzut în contractul de fun1izare de
servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de
asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se
validează conform prezentelor norme.
(2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectivă.

Art. 9. - Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate in specialităţile clinice, planificare
familială, acupunctură şi îngrijiri paliative în ambulatoriu, care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la
prezentul ordin se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinet, pentru
care se eliberează docun1entul fiscal, confortu prevederilor legale in vigoare, cu indicarea serviciului
•
prestat. ln aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de tri1nitere sau prescripţii
medicale utilizate în s istemul de asigurăJi social.e de sănătate şi decontate de casele de asigurări de
sănătate.

Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sănătate şi numai pentru afecţiuni l e ce fac obiectul
programelor de sănătate precum şi pentru asigw·a~i care au bilet de tiimitere sau a căror afecţiun i
pennit prezentarea la medic fără bilet de trimitere, medicii eliberează bil.ete de tri1nitere pentru
invest igaţii paraclinice/bilet de internare/ prescrip~i medicale, după caz, utilizate în siste1nu1 de
asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate şi dacă prezentarea la medic
nu se încadJ·ează in numărul 1naxim de consu ltaţii stabilit confonn prograinuJui de lucru prevăzut în
contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
Art. 10. - ( 1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei
Guvernult1i nr. 124/ 1998, republicată , cu mod ificările şi completări le ulterioare, pot fi angajaţi nledici,
precum şi alte categorii de personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoai·e, cu excepţia
persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului m. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru
servicii publice conexe actului rnedical, aprobată cu 1nodificări prin Legea nr. 598/200 I .
Medicii angajaţ i nu raportează activitate rnedicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de
către reprezenta11tul legal; medicii de specialitate din specialităţile clinice, acupunctură, planificare
familială şi îngrijiri paliative în a1nb1.tlatoriu pot prescrie n1edicamente cu sau fără contribuţie
personală
în trata1nentul ambulatoriu,
utilizând formularul
de prescriptie
medicală
electronică/formulan1.l de prescripţi e medical ă c11 regim special unic pe ţară pentru prescrierea
substanţelor şi preparatelor stupefiante ş i psihotrope, după caz şi se rnnătura electronică proprie pentru
prescrierea e l ectronică de 1nedicamente .
•
Intreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contJ·actul încheiat de reprezentantul
legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.
(2) Pentn1 specia lităţile cli11ice, acupunctură, p lanificare fatnilială şi îngrijiri paliative la domiciliu,
cabinetele medicale individuale - organizate conform reglementărilor in vigoare - pot raporta în
vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical
respectiv, precum şi servicii de sănătate conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2).
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Art. I I. - (I) Casele de asigttrări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice,
acupunctură şi îngrijiri paliative la domiciliu acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru
specialităţi clinice, cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală, consultaţiilor pentru
afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la prezentul ordin şi serviciilor de planificare familială care
permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
Pentru pacienţii din statele 1nembre ale
Uniunii
Europene/Spaţiului
Economic
European/Confederaţia Elveţiană benefi.cia1i ai formularelor/documentelor europene emise în baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi conditii ca şi
persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din Ron1ânia, cu excepţia
situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale progra1nate, acordate cu
autorizarea prealabilă a Instituţii lor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiulu i
Economic European/Confederaţia Elveţiană.
Pentru pacienţii din statele me1nbre ale
Uniunii
Europene/Spaţiului
Econo1nic
European/Confederaţia Elveţiană titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate furnizorii
de servicii medicale în asistenţa medicală a1nbulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere
pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu.
Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi be11eficiază de servicii medicale din
pachetul de servicii n1edicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale
în asistenţa medicală an,bulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii
medicale în ambulatoriu.
(2) Biletul de trin1itere pentru specia lităţi clinice este fo1mular cu regi1n special, unic pe ţară, care
se întocmeşte în două exernplare şi are o valabilitate de Lnaxi1nt1m 30 de zile calendaristice de la data
emiterii. Prin excepţie, biletele de trimitere pentru specialităţi clinice pentru afecţiunile cuprinse în
unele programe naţionale de sănătate : diabetul ş i bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiun ile
oncologice, au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice şi pentru
îngrijirile paliative în ambulatoriu, valabilitatea biletului de trimitere pentru specialităţi clinice este de
până la 60 ziJe calendaristice.
Un exemplar rămâ11e la medicul care a tăcut trimiterea şi un exemplar este înmânat asiguratului,
care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice,
acupunctură şi îngrijiri paliative în a1nbulatoriu păstrează biletul de trimitere şi îl va prezenta casei de
asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.
Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice recon1andate de medicul de fa1nilie, care are evidenţiat
"management de caz", are o valabilitate de 90 zi le calendaristice. Se va utiliza formularrLI electronic de
bilet de trimitere pentru special ităţi clinice de la data la care acesta se implementează.
(3) Furnizorul de servicii 1nedicale transmite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu
raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou
centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de tri1nitere aferente servicii lor medicale raportate;
borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura.
(4) Furnizorii de servicii medicale clinice, acupunctură şi îngrijiri paliative în a1nbulatoriu au
obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să
le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.
(5) Medicii de specialitate din speciaLităţHe clinice reco1nandă investigaţii paraclinice prin eliberarea
biletului de tiimitere care este fo rmttlar cu regi1n. special, unic pe ţară, care se întocn1eşte în două
exemplare, din care un exe1npJar rămâne la medicul care prescrie in vestigaţiile şi un exemplar îl
înmânează asigttratulu.i pentru a-l prezenta furnizorului de investigaţii paraclinice. Se va utiliza
formularul electronjc de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice de la data la care acesta se
implementează. In situaţia în care î.ntr-un cabinet din a1nbulatoriul de specialitate clinic aflat în relaţie
conti·actuală cu casa de asigurări de sănătate se recoltează probă/probe în vederea efectuării unor
exan1inări histopatologice-citologice şi servicii medicale paraclinice de 1nicrobiologie în reg11n
ambulatoriu, ambele exe111plare ale biletului de trimitere rămân la medicul de specialitate din
ambulatoriu, din care un exemplaT va însoţi proba/probele recoltată/recoltate pe care n1edicul o/le
~
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tr1011te la furnizorul de investigaţii paraclinice de anatomie patologică. La m.001entul recoltării
probei/ probelor, asiguratul declară pe propria răspundere că nu se află internat într-o formă de
spitalizare (continuă sau de zi).
(6) Medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări
de sănătate pot recomanda servicii de îngrijiri medicale la do1nicil iu ca o consecinţ.ă a actului medical
propriu, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavu.lui şi statusul de
performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status. Modelul de recomandare pentru servicii
de îngrijiri medicale la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 31 C la prezentul ordin .
(7) Medicii de specialitate din specialităţile clinice şi medicii cu con1petenţă/atestat de îngrijiri
paliative din ambulatoriul de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
pot recomanda servicii paliative la domiciliu ca o consecinţă a actului medical propriu, în concordanţă
cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului. Modelul de reco1nandare pentru servici i
de îngrijiri paliative la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 31D la prezentul ordin.
Art. 12. - Casele de asigw·ări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori
de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale medicilor de specialitate din
specialităţile clinice întâlniri cu n1edicii de specialitate pentru a analiza aspecte privind respectarea
prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor
fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior
datei întâlnirii. Casele de asigw·ări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor infonna asupra
modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din
ambtLlatoriul de specialitate măsurile ce se imptm pentru îmbunătăţirea activităţi i. Neparticiparea
medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectări i hotărârilor luate cu acest
prilej.

99
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ANEXA9
- n1odel -

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenţa m edicală de specialitate din ambulatoriu pentru
clinice, acupllnctură, planificare familială şi îngrijiri paliative

specialităţile

I. Părţile contractante

Casa de asigurări de sănătate ......................... , cu sediul în municipiul/oraşul ................... , str.
........................... nr. .. ... , judeţu l/sectorul ................... , telefon/fax .............. , adresă en1ail ............... . .. reprezentată prin preşedinte-director general .......................... ,
.

ŞI

- Cabinetul rnedical organizat confonn Ordonanţei Guvernului nr. 124/ 1998 privind organizarea ş i
funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi co1npletăiile ulterioare;
- cabinetul individ11al ......................... , având sediul în municipi1tl/oraşul .. .. ........... .. ....... , str.
...................... nr..... , bl. .... , sc..... , et. .... , ap..... , judeţul/sectorul ................... , telefon fix/1nobil
............. adresă e-tnail ............... fax ........................ reprezentat prin 1nedicul titular ............................ ;
- cabinetul asociat sau grupat .......................... , având sediul în n1unicipiul/oraşu l .. ...................... , str.
............. .... nr..... , bi. ...., se ..... , et. .... , ap ..... , judeţul/sectonil ..................... , telefon fix/mobil ........... .
adresă e-mail ............... fax ............ . reprezentat p1in medicul delegat ................................. ;
- societatea ci vi lă 1nedicală ............................ , având sediul în municipiul/oraşul .......................... ,
str. .. ............... nr ..... , bi. .... , se ..... , et. .... , ap ..... , judetul/sectorul .................. , telefon fix/inobi l
............. adresă e-mail ................ fax ........... reprezentaţă prin administratorul ................ .. .............. ;
- Unitatea medi co-sanitară cu. personalitate ju1idică înfi inţată potrivit prevede1i lor Legii societăţilor
nr. 31/ 1990, republicată, cu 1nodificările şi co1npl etările ulterioare, ..... .................. , având sediul în
municipiul/oraşul ....................... , str.................... nr..... , bi. .... , se ..... , et. ...., ap .... , judeţul/sectorul
.................... , telefon fix/mobil .. .. ........ adresă e-mail ...... .. ....... fax .... .. ....... reprezentată prin
....•.•.. ...•.•. .....•.•. ,
- Unitatea sanitară an1bulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţ iilor cu reţea sanitară
proprie ......................... , având sediul în municipiul/oraşul .................. , str.................. nr..... , bi. .... , se.
.... , et ..... , ap ..... j udeţul/sectorul .............. , telefon fix/1nobil .............. adresă e-tnail ........... ..... fax
..... .. ... reprezentată prin ...... .... ........... , ................................ ;
- Ambulatoriu] de specialitate, an1bulatoriul integrat, inclusiv centnil de sănătate mu l tifi.1L1 cţional
fără personalitate juridică din structura spitalului ................................ , inclusiv a spitalului din reţeaua
ministerelor ş i instituţiilor centrale din domeniul apărării , ordinij publice, siguranţei naţionale ş i
autorităţii judecătoreşti, având sediul în municipiul/oraşul ...................... ., str................... nr. .... , bi. .... ,
se..... , et. .... , ap ....., judeţul/sectoru] ................... , telefon fix/mobi l ......... adresă e-mail ............. fax
.......... reprezentat prin ........................... în calitate de reprezentant legal al un i tăţii sanitare din care
face parte;
- Centrul de diagnostic şi tratament, centrul 1ned.ical şi centrul de sănătate multifi.1ncţional - un ităţi
medicale cu personalitate j uridică (autorizate şi evaluate potrivit dispoziţii lor legale în
vigoare) ........................ , având sediul în mun icipiul/oraşul ...................... , str.................... nr..... , bi. .... ,
se..... , et. .... , ap ..... , judeţul/sectorul ................... , telefon fix/mobil ............. adresă e-mail .............. .
fax ............ reprezentat prin ..................... ... ... ;
- Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului .... .......... .... .... , avâ11d sediul în
munic ipiul/oraştil ................ , str..................... nr..... , bi. .... , se..... , et. .... , ap ..... , judeţul/sectoru l
..................... , telefon fIX/ mobil ......... adresă e-1nail .................. fax ........... .. reprezentată prin
................. în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte.
- Cabinet medical de îngrijiri paliative în ambulatoriu organizat conform dispoziţiilor legale în
.
vigoare.
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NOTĂ:

•

în care fu1nizorul are punct/puncte secundar(e) de lucru acestea se vor evidenţia distinct,
menţionate adresa, telefon fix/tnobil, adresă de e-mail.
II. Obiectul contractului
Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa
n1edicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialjtăţile clinice, acupunctură, planificare farniJjală
şi îngrijiri paliative, confon11 1-lotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de
servicii rnedicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţij l e acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul siste1nului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 20I8-2019, şi Ordinului ministn1lui sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigură1i de Sănătate nr....... ./..../2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
20 18 a H.G. nr. 140/2018.

1n
fiind

situaţia

III. Servicii medicale de specialitate furnizate
A1t. 2. - Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din an1bulatoriu pentru specialităţi le
clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative acordă asiguraţilor serviciile medicale
cuprinse în pachetul de servici i de bază şi în pachetul nunin1al de servicii medicale prevăzut în anexa
nr. 7 la Ordinul mini strului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Nationale de Asigurăii de Sănătate nr.
... ./.... ./-2018 pentru aprobarea Nom1elor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 în
următoarele specialităţi şi competenţe/atestate de studii co1nple1nentare - pentru acupunctură,
planificare fanulială şi îngrijiii paliative:
a) ...... ...... ............... ... ........................... ... .......... ;
b) ..................................................................... .
Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi l e clinice,
acupunctură, planificare familială şi îngrijiI·i paliative se face de către următorii medici:
1........................................................... ............ ;

2 . . .. ................................................. .............. .... ;
3 .......................................................................;
4. ......................................................................;

rv. Durata contractului
A1t. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2018.
Alt. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul pă1ţilor pe toată durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 140/20 18.

V. Obliga ţiile pă rţilor
A. Obligaţiile casei de a sigurări de sănătate
A1t. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să îilcheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă
public, în termen de maximun1 l O zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe
pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze
permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile l ucrătoare de
la data operătii acestora, confotm legii;
b) să deconteze furnizorilor de servicii 1nedicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza factuti i
însoţite de documente justificative transmise în format electronic, în forn,atul solicitat de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate
şi validate;
c) să infonneze furnizorii de servici i medicale cu privire la condiţi i le de contractare a serviciilor
medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele
n1odificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în
terme11 de 1naxiinum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate ş i/sau prin
poşta electronică;
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d) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la docum.entele con1unitare în v igoare,
precu1n şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin poşta
electronică;

e) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 196 alin. (1) din Anexa nr.2 la H .G. nr.
140/2018 furnizorii de servicii 1nedicale cu privi1·e la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu
privire la 01ice intenţie de schin1bare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a
casei de asigurări de sănătate, precun, şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori,
cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;
t) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare
a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi
suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
g) să înmâneze, la data frnalizării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de
control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii 1nedicale, precum şi informaţiile despre
termenele de contestare, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele
metodologice p1ivind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de
către casele de asigurări de sănătate în tern1en de maxunum 10 zile calendaristice de la data primmi
raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând
contravaloarea acestor servicii în situaţia în care asiguraţii nu erau in drept şi nu erau îndeplinite
conditiile să beneficieze de aceste servicii la data acordă1ii şi furnizorul a ignorat avertismentele e1nise
de Platfonna informatică a asigurărilor sociale de sănătate ;
i) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea
documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe
propria răspundere;
j) să comunice în fonnat electronic furnizori lor n1otivarea cu p1ivire la erorile de raportare şi refuzul
decontării anumitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, în termen de maximum
l O zile lucrătoare de la data refuzului; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia
regularizărilor tri111estriale motivarea stunelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că
refuzul decontă1ii unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
k) să facă publică valoarea definitivă a pt1nctuh1i pe serviciu n1edical, rezultată În urma regularizări i
trin1estriale, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a
acestora, începând cu ziua unnătoare transn1iterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, precum ş i numărul total de puncte la 11ivel naţional realizat trimestrial, prin afişare pe pagina
web a Casei Naţional e de Asigurări de Sănătate;
1) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală
numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate;

m) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice, de acupunctură , planificare familială şi
îngr1J1n paliative în a1nbuiatoriu acordate de medici conforn, specialităţii clinice şi
competenţei/atestatului de studii complementare confrrmate prin ordin al 1ninistrului sănătăţii ş i care
au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, după caz, în
condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de As igurări de
Sănătate nr.... ./... ./2018
n) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efecttLate, raportate şi
validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectttează prin tarif pe serviciu
medical ş i tarif pe serviciu medical consultaţie/caz, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului
să11ătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigură1i de Sănătate m .... ./.... /2018.
o) să pună la dispoziţia furnizorilor cu care se află în relaţii contractuale for1natul în care aceştia
afişează pachetele de servicii 1nedicale şi tarifele corespunzătoare, for1nat stabilit de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate;
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B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale
Art. 7. - Fu1nizor ul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
a) să informeze asiguraţii cu privire la:
1. programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie
contractuală , datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax , e-n,ail, pagină web (prin
afisare intr-un loc vizibil),
2. pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea
minimă garantată; informaţ.iile privind pachetele de servicii n1edicale şi tarifele corespunzătoare sunt
afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia
furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractua l ă ;
b) să factureze lunar, în vederea decontă1ii de către casele de asigurări de sănătate, activitatea
realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale şi să transmită factura în format
electronic la casele de asigurări de sănătate; să raporteze în format electronic caselor de asigurări de
sănătate, doctunentele justificative privind activităţile realiz.ate în formatul solicitat de Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate;
c) să asigure utilizarea:
1. formularelor cu regim special t1nice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în
vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţie medicală pentru
prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psfhotrope - confonn prevederilor legale in
vigoare şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu, în concordanţă cu diagnosticul şi
numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de as igurări de sănătate; să
completeze formularele cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor
legale în vigoare; să asigure utilizarea formularelor electronice de la data la care acestea se
implementează ;

2. formular ului de scrisoare medicală; medicul de specialitate din specialităţile clinice eliberează
scrisoare medicala pentru urgenţele medico-cllirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemoepide1nic
prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea;
3. prescripţiei medicale electronice pentru medicamente ctt şi fără contribuţie personală , pe care o
eliberează ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul
contractului cu casa de asigurări de sănătate; prescrierea 1nedicamentelor cu şi fără contribuţie
persona l ă de care beneficiază asiguraţii se face corespunzător denumiri lor co1ntme internaţionale
aprobate prin botărâre a Guvernului , infonnând în prealabil asiguratul despre tipuriJe şi efectele
terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; să con1pleteze prescripţia rnedicală cu
toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare;
d) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furn izorului, să acorde
servicii prevăzute în pachetul minitual de servicii şi pachetul de servicii de bază, fără nicio
discri1ninare;
e) să respecte progra1nul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui
formular al cărui model este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigt1rări de Sănătate nr...../ .... /2018, progran1 asumat prin contractul încheiat cu casa
de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat
cu casa de asigurări de sănătate;
:t) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dinlTe condiţiile care au stat
la baza încheierii contractult1i de fttn1izare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea
produce efecte şi să îndeplii1ească î.n permanenţă aceste condiţii pe durata dentlării contractelor;
notificarea se face conform reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
g) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigw·ărilor sociale de
sănătate, incidente activităţii desf'aşurate de furnizo1ii de servicii n,edicale ce face obiectul contractului
încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
b) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor
comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii , cu sat1 fără contribuţi e persona l ă, pe
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bază

de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea
Guvern.ului nr. 720/ 2008, cu modificările şi con1pletările ulterioare; In situaţia în care, pentru unele
medicamente prevăzute în HG or. 720/2008, cu tnoclificările şi completări le ulterioare, care necesită
prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea
protocolului în condiţii l e legii, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor ş i
contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în limita competenţei meclicului
prescriptor;
j) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în
funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform
contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea
decoDtării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate;
raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate şi stabi lit prin orclin al preşeclintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ; î11 si tuaţii
justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu s isternul inforrnatic, raportarea activităţii se
realizează în n1aximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui
termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciulu.i n1edical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare
de la această dată;
k) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări
sociale de sănătate emis de unul dintre statele me1nbre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic
European/Confederatia Elvetiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi
condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigtu·ări sociale de sănătate din Ron1ânia; să
acorde asistenţă rnedicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţe legeri,
convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii , în condiţiile prevăzute de
respectivele documente internaţionale;
1) să utilizeze platforma infor1natică din asigurările de sănătate. In situaţia în care se utili zează un al t
sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele infor1natice clin platforma infonnati că
din asigtLrările de sănătate , caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul
de transmitere a datelor;
m) să co1npleteze/ să trans1n.ită datele pacientului în dosarul electronic de sănătate al acestuia.
n) să nu încaseze sume pentru servicii le 1nedicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii
decontate din Fond şi pentru serviciile/docun1entele efectuate/eliberate în strân să legătură sau necesare
acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens;
o) să acorde servicii de asi stenţă medicală ambulator.ie de specialitate as iguraţilor numai pe baza
biletului de tiimitere, care este formular cu regim special utilizat î 11 sisteiuuJ de asigurări sociale de
sănătate, cu excepţia: urgenţelor, afecţiunilor prevăzute în Ordinul ministnt.lui sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...../ .... /2018, precum şi a serviciilor de
planificare familială. Lista cuprinzând afecţiunile care pennit prezentarea direct la 111edicuJ de
specialitate din ttnităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile
clinice se stabileşte prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr. ... ./.... /20 18. Pentru pacienţii din statele tnembre ale U11iunii Europene/din Spaţiul
Economic Eu ropean/Confederaţia Elvetiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene e1nise
în baza Regulamentului (CE) nr. 883/ 2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală
a1nbulatorie de specialitate acordă servicii 1nedicale numai pe baza biletului de tri1nitere, în aceleaşi
condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sisten,ului de asigurări sociale de sănătate din România, cu
excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu
autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul
Econornic European/Confederaţia Elveţiană. Pentru pacienţii din statele 1ne1nbre ale Uniu11ii
Europene/din Spaţiul Eco11omic European/Confederaţia Elveţiană titulari ai cardului european de
asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa n1edicală a1nbulatorie de
specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. P entru
pacienţii din statele cu care România a încheiat acordmi, înţelegeri, convenţii sau protocoale
A

~
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cu prevederi în don,eniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de serviciile medicale
din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul Ro1nâniei, furnizorii de servicii
medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea
de servicii 1nedicale în ambulatoriu;
p) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intennediul
asiguratului, cu privire la diagnosticu] şi tratan,entele efectuate şi recomandate; să finalizeze actul
medical efectuat, inclusiv p1in eliberarea biletului de ti.imitere pentru investigaţii paraclinice, a
ce1tificatului de concediu medical pentru incapacitate ten1porară de muncă, după caz, în situaţia în care
concluziile examenului medical it11pun acest lucru; scrisoarea 1nedicală este lu1 document tipizat, care
se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medicul de specialitate, iar un
exemplar este transmis n1edicului de familie, direct sau prÎll intennediul asiguratului; scrisoarea
medicală conţine obligatoriu numărul contract1dui încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru
furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza
acestui contract; modelul sc1isorii inedicale este prevăzut în Ordinul n1inistrului sănătă~i şi al
preşedinte lu i Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... ./... ./2018;
q) să transmită rezultatul Îtlvestigaţiilor paraclÎtlÎce recomandate, pr in scrisoare medicală , medicului
de fanulie pe lista căn1ia este înscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face şi prin
intermediu] asiguratului;
r) să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei .Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 44/ 53/201 O privÎlld aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la
nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşte1ii calităţii actului medical în cadrul sisten1ului
de asigurări sociale de sănătate, privind progratnarea persoan.elor asigurate pentru serviciile medicale
programabile;
s) să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le
cuprÎtldă potrivit prevederilor legale în vigoare;
ş) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line ş i în situaţii jt1stificate prescripţ i a medicală
electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în trata1nentLLI ambulatoriu, cu
respectarea tut1rror prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către n1edicii
prescriptori se face prin semnătură electronică exti nsă/califi.cată potrivit legislaţiei naţionale/europene
în vigoare privind serviciile de încredere;
t) să i ntroducă în sistemul infonnatic toate prescripţii l e 1nedicale electronice prescrise off-line, în
termen de maxÎlllum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
ţ) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platfonna
informatică a as i gurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza co 1nunicaţi a cu
siste1nul infonnatic, se utilizează sistemul off-line; ast1n1area serviciilor medicale acordate se face p1in
semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind
serviciile de încredere. Serviciile medicale înregistrate off-line se transn1it în platforma informatică a
asigurărilor de sănătate în maxi1nttm 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru
serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilit·ea acestui termen, nu se ia în calcul
ziua acordări i serviciului 1n.e dical şi acesta se î1np l ineşte în a 3-a zi l ucrătoare de la această dată.
Serviciile n1edicale dÎll pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se
decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţii le
în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabil itate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care
refuză cardul naţional dÎll motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora
li se va emite card naţiona l duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin . (1) din
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu
le-a fost e1nis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;
u) să transmită în platfor1na infonnatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul
de bază ş i pachetul tninimal ft.1mizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a
asigurări lor de sănătate în condiţiile lit. ţ) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor
medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul
ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;
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asmnarea serviciilor m.edicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă/ca li ficată potrivit
•
legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. In situaţia nerespectării acestei
obligaţii , serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;
v) să întocmească evidenţe distincte pentn1 caztrrile care reprezintă accidente de muncă şi boli
profesionale şi să le comunice lunar casei.or de asigurări de sănătate cu care sunt în re l aţie
contractual ă; să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urinare a situaţiilor în care
att fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi datme sănătăţii propriei
persoane, din culpă - dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens, şi au obligaţia să le
comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
w) începând cu 1 iulie 2018 să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripţiei electronice
precu1n şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin
Ordinul m inistrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1301/ 500/2008, cu modificările şi
comp l etările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;
x) să finalizeze actul medical efectuat prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu
sau fără contribuţie personală , după caz, în situaţia în care conclttziile examenului medical impun acest
lucru; nerespectarea acestei obl igaţii conduce la reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz la care
s-a constatat nerespectarea obl igaţiei.

VI. Modalităţi de plată
Art. 8. - (I) Modalităţile de plată în asistenţa medica lă de specialitate din ambulatoriu sunt tarif pe
serviciu n1edical exprimat în puncte, şi tarif pe serviciu n1edical - consultaţie/caz exprimat în le i.
(2) Valoarea mini1nă garantată a unui punct este uni că pe ţară; pentru anul 2018 valoarea 11, i nimă
garantată a unui punct pentru plata pe serviciu inedical este în valoare de ........ lei.
(3) Plata serviciilor n1edicale prin tarif pe serviciu n1edical exprimat în puncte se face conform
prevederilor din anexa nr. 8 la Ordinul ministru.lui sănătăţii ş i al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr ....... ./...... / 2018.
(4) Nun1ăn1l de puncte calculat confonn anexei nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigtrrări de Sănătate nr ....... / ...... ./2018 se ajustează în funcţie de:
a) condiţiiJe în care se desfăşoară activitatea, cu ....... %*)
b) gradul profesional medic primar ........ %.
(5) a) Tariful pe consultaţie de acupunctui-ă este de ........ lei;
b) Tariful pe serviciu 1nedical - caz pentru servicii medicale de acupunctură de care beneficiază un
asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de ........ lei.
(6) Valoarea contractult1i pentru consultaţiile şi serviciile medicale - caz de acup11nctură este de
................ lei şi se supo1tă din fondu l aferent asistenţei medicale de recuperare.
Swna contractată se defal chează pe trimestre şi pe luni după cu1n um,ează:
Suma anuală contractată este ...... .. ........ lei, din care:
- Su1na aferentă trimestrulu.i I ................ lei, din care:
- luna l .................. lei
- luna II ................. lei
- luna III ................ Lei
- Su1na aferentă trimestrului ll ................... lei,
din care:
- luna IV ............... lei
- luna V .......... .. .... lei
- luna VI ..... ...... .... lei
- Suma aferentă trimestrului [II .................. lei,
din care:
- luna VII ............... lei
- luna VIII .............. lei
- luna IX ................ lei
- Su1na aferentă trimestrului IV ................. lei,
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din care:
- luna X ................ lei
- luna XI ............... lei
- luna XII .............. lei.
(7) Plata servici ilor medicale prin tarif pe serv1c1u 1nedical - caz pentru servicii medicale de
acupunctură se face conform prevede1ilor din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate m·... .. ../...... ./ 2018.
(8) Tariful penh·u serviciile n1edicale în scop diagnostic - caz efectuate în ambulatoriu de
specialitate clinic este:
- ..................... ( denun1ire serviciu) ........ lei
- ...................... (denumire serviciu) ........ lei
(9) Valoarea contractului serviciilor medicale în scop diagnostic - caz efectuate în ambulatoriu de
specialitate clinic este de . .. ..... .. .......... lei şi se suportă din fondul aferent asistenţei medicale
spitaliceşt i .

Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni după cum u1n1ează:
Suma anuală contractată este ................ lei, din care:
- Suma aferentă trimestrului I ................ lei, din care:
- luna l .................. lei
- luna II ................. lei
- luna IIl ................ Lei
- Suma aferentă trimestn1 lui Il ................... lei,
din care:
- luna IV ............... lei
- luna V ................ lei
- luna VI ............... lei
- Suma aferentă trimestru lui m .................. lei,
din care:
- luna VII ............... lei
- luna VIII .............. lei
- luna IX ................ lei
- Suma aferentă trimestrului rv ................. lei,
din care:
- luna X ................ lei
- luna XI ............... lei
- Luna XII .............. lei.
(10) Plata serviciilor 1nedicale în scop diagnostic - caz efectuate în ambulatoriu de specialitate clin ic
se face conform prevederilor din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedinte lui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr ...... ./....... / 2018.
A

*) 1n condiţii le în care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă
diferit pentru locaUtatea unde se află cabinetul, respectiv pentru loca li tatea/localităţile tinde se află
punctul/punctele de Lucru, se va trece sporul de zonă pentru fiecare si tuaţie.
Art. 9. - (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, în termen de maximu1n 20 de
zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni; decontarea contravalorii serviciilor medicale fun1izate
potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate se
face pe baza doc11mentelor necesare decontării serviciilor 1nedicale furnizate în luna anterioară,
transmise lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate, la data de ............ ..
Toate docltmentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate
prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a
regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea defin itivă a unui punct.
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(2) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură ftunizate în luna anterioară se face pe
baza numărului de servicii medicale - cazuri pentru servicii medicale de acupunctură şi a nu1năruJui de
consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură ş i pe consultaţi e, în linlita sumelor co11tractate, în
termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza facturii şi a
documentelor justificative transmise de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de
Decontarea lunară a cazurilor :finalizate se realizează la tariful contractat dacă nu1nărul mediu al
zilelor de tratam.e nt este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament
realizat într-o lună mai inic de 8,5, decontarea lunară a serviciilor medicale - cazuri finalizate se face la
un tarif stabilit confom1 fom1ulei: Tarif contractat .......... lei x număr mediu al zilelor de tratament
realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). Numărul mediu al zilelor de tratament
realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate,
corespunzătoare cazurilor frnalizate la numărul de servicii de acupunctură - cazuri ftnalizate şi
rapo1tate în luna respectivă.
Jn situaţia în care o cură de tratament în acupunch1ră se întrerupe, furnizorul are ob ligaţia să anunţe
casa de asigtrră1i de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat
faţă de cel recomandat, odată cu raportarea lunară a activităţii realizate conform contrach1lui. O cură de
tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură frnalizată.
Cura de acupunctură se decontează în luna următoare celei în care a fost ftnalizată această cură.
Toate documentele necesare decontă.rii se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate
prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţi l or legali ai furnizorilor.
(3) Decontarea lunară a serviciilor tnedicale în scop diagnostic - caz efectt1ate în ambulatoriu de
specialitate clinic se face pe baza 11un1ărului d.e servicii medicale/cazuri şi a tarifului pe serviciu/caz, în
limita sumelor contractate, în tennen de maxin1tlm 20 de zi le calendaristice de la încheierea fiecărei
luni, pe baza facturii şi a documentelor justificative transmise de furnizor la casa de asigw·ări de
~

sănătate.
~

1n situaţ ia în care la unii furnizori se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsun1ate faţă
de suma trimestrială prevăzută în contract, casele de asigttrări de sănătate vor ditninua printr-un act
adiţional la contract valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă lTimestrului respectiv cu sumele
neconstrroate. Sumele rezultate din economii reîntregesc strroele alocate asistenţei medicale spitaliceşti
la nivelul casei de asigttrări de sănătate.
(4) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de
specialitate din compon enţa cabi11etului medical cu care s-a încheiat co11tractul:
a) Medic
Nwne: ...................... Prenume: .................................... ..

Grad profesional: ......................................................... .
Specialitatea/atestat de studii con1plementare/con1petenţă: ................ ..
Cod 11umeric personal: ..................................................... .
Codul de parafă al mediculu.i: ............ .. .............................. ..
Progratn zi lnic de activi tate ........................................ ore/zi
b) Medic
Nwne: ................ ...... Prent1-n1e: ..................................... .
Grad profesional: ......................................................... .
Specialitatea/atestat de shtdii comp l e1nentare/competenţă: ................ ..
Cod numeric personal: .................................................... ..
Codul de parafă al medicului: ............................................. .
Progra1n zilnic de activitate ........................................ ore/zi

C) ........................................................ ,............. .
......... .. .. . ' ................................... ' ........................
~

*) Jn cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului

şi

al cabinetelor de specialitate din
centrele de sănătate multifuncţionale organizate în structura spitalului, se va completa cu programul de
lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum şi ctt datele aferente tuh1ror medicilor de specialitate
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care îş i desfăşoară activitatea în sister11 integrat
personalitate juridică din structura spitalului.

şi

în centrul de
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sănătate 1nu l tifuncţional fără

VII. Calitatea serviciilor medicale
Art. I O. - Serviciile n1edicale fumizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile
privind calitatea serviciil or n1edicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
VIII. Răspunderea contractuală
Att. 11. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţ i
daune-interese.
Art. 12. - Clauză specială
(1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnărij contractului şi
care împiedică exectLtarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea
care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război , revoluţie,
cutremur, marile inundaţii, embargo.
(2) Partea care i nvocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zi le calendaristice
de la data apariţiei respectivului caz de forţă 1uajoră şi să prezinte w1 act conf1r1uativ eliberat de
autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv nJunicipiul Buctrreşti, prin care să se ce1tifice
realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei n1ajore şi , de
ase1uenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în tenuenele prevăzute mai sus
a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate
celeilalte părţi prin neanunţarea în ten11en.
(3) In caztLI în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă n1ai mare de 6 luni, fiecare pa.rte poate cere rezoluţiunea contractului.
A

IX. Sancţiuni, condiţjj de reziliere, încetare ş i suspendare a contractului
Art. 13. - (1) În cazul în care îo derularea contractului se constată nerespectarea, din n1otive
imputabile fumizortLLui/medicuJui, a progra1uului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele
sancţiuni:

a) .la pruna constatare, se diminuează cu 5% valoarea min i mă garantată a punctului pentru luna în
care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii din a1nbulatoriu pentru specia}jtăţi le clinice, inclusiv
pentru planificare familială şi pentru îngriji1·ile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste
sin.Laţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor n1edicale în scop
diagnostic -caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii;
b) la a dotLa constatare se diminuează cu I 0% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în
care s-au produs aceste situaţii, peotru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clin ice, incJusiv
pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste
sin.Laţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop
diagnostic -caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.
•
(2) ln cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a) pct. I şi pct. 2,
lit. c) pct. l - 3, lit. d), lit. g), lit. i), lit. k) - 1n), l.it. p) - ş), lit. v), lit. w) precun1 şi prescrieri de
medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii
paraclinice care nu sunt în confornlitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul
sănătăţii, completarea scrisorii 1nedicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul
mi.nistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... ./... ./2018 sau
nee}jberarea acesteia, se aplică u1mătoarele sancţiuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se di1ninuează cu 3% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în
care s-au înregistrat aceste s ituaţii , pentru medicii din ambulatoriu pentru special ităţile clinice, inclusiv
pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste
situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea servicii lor medicale în scop
diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii;
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c) la a treia constatare se diminuează cu 5% valoarea mininJă garantată a punctului, pentru luna în
care s-au înregistTat aceste situaţi i, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv
pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste
situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea
serviciilor medicale în scop
diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.
(3) ln cazul în care se constată în derularea contrachilui, de către structurile de control ale caselor de
asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi de alte organe competente,
nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. o) şi/sau serviciile raportate confonn contractului în
vederea decontării acestora i1lt au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se
diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste
situaţii, pentru medicii din a1nbulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare
fami l ială şi pentru îngiijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau
contravaloarea servicwor de acup1mctură /contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz
aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.
(4) In cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea ob l igaţiei prevăzută la art. 7
lit. t), lit. b), lit. n) şi lit. t), se aplică următoarele sancţiuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se di1ninuează cu 5% valoarea 1ninimă garantată a unui punct per serviciu,
pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare
familială şi pentru îngr ijiri paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează. aceste situaţii sau se
diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea servicii lor medicale în
scop diagnostic - caz pentru luna 1n care s-au produs aceste sih1aţii;
c) la a treia constatare se di1ninuează cu 10% valoarea mini1nă garantată a unui punct per serviciu,
pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru specialităţi l e clinjce, inclusiv pentru planificare
fami lială şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau se
di1ninuează cu 10% contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în
scop diag11ostic - caz pentru luna în care s-au produs aceste situaţii.
(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiuuii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei prevăzută
la art. 7 lit.t) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu
componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line.
(6) Recuperarea su1nei potrivit prevederilor alin. (l) - (4) pentru furnizorii de servicii n1edicale care
sunt în relaţie contrach1ală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare
silită în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
Pentru recuperarea s1tmelor care nu sunt stabilite ca ttrmare a unor acţiuni de control, casa de
asigurări de sănătate notifică furnizorul de servicii n1edicale în termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data stabili1ii sttmei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servici i n,edicale are
drephd ca în termen de maximum 1O zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de
primire, să conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maxin11un I O zile
lucrătoare. In situaţia în care, casa de asigurări de sănătate respinge 1notivat contestaţia furn izorului de
servicii medicale, aduce la cunoştinţa furnizorului de servicii medicale faptul că în tennen de
maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii răspunsul11i la contestaţie, s11ma se recuperează prin
plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin
executare silită. Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a 1mor acţiuni de control,
suma se recuperează în termen de maxi1num 1O zi le lucrătoare de la data notificării furnizorului de
servicii 1nedicale, prin plată directă . In situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma
se recuperează prin executare silită.
(7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (I) - (4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe
fiecare medic/fun1izor, după caz.
(8) Recuperarea su1nei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plată directă sau executare
silită pentru furnizorii care nu mai sunt în re laţie contractuală cu casa de asigtirări de sănătate.
(9) Su.inele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. ( l) - (4) se utilizează
conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie.
A

A

A

A
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Art. I 4. - ContractuJ de fumizare de servicii 1nedicale în asistenţa medical ă a1nbulatorie de
specialitate se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, u1
termen de 1naximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsu.ri ca urmare a constatării
următoarelor situaţii:

a) dacă furnizorul de servicii medical.e nu începe activitatea în termen de cel inuit 30 de zile
calendaristice de la data semnării contractului de fUJ11izare de servicij medicale;
b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de
30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
autorizaţiei de func~.onare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de
la încetarea valabilităţii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
dovezii de evaluare a furnizoruJui;
e) refuzul fu1nizorilor de servicii n1edicale din a1nbulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv de
servicii de planificare fami l ială, acupunctură şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, de a pune la
dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări
de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiarcontabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între fumizo1i şi casele de asigurări de
sănătate şi documentelor justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentelor
medicale şi administrative existente la nivelul entităţii conh·olate şi necesare actului de control;
f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conforn1 contractului în vederea decontării
acestora nu au fost efectuate - cu excepţia situaţii l or în care vina este exclusiv a medicului/medicilor,
caz în care contractul se 1noditică prin excluderea acestuia/acestora - cu recuperarea contravalorii
acestor servicii;
g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de
sănătate prin l ipsa nejustificată a medicuh1i tlmp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale
individuale; în cazul celorlalte fonne de organizare a cabinetelor 1nedicale, inclusiv ambulatoriul
integrat, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/n1edicilor la care s-a
constatat nerespectarea nejustificată a programuluj de lucru timp de 3 zile consecutive;
b) în cazul nerespectării ob ligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (3) din anexa 21a H.G. nr. 140/2018,
i) odată cu p1ima constatare după aplicarea 1năsurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) - (4).
Art. 15. - (I) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează la data la care a intervenit una
dintre um1ătoarele situaţii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
a 1) furnizorul de servicii 1nedicale îşi încetează activitatea în raza administrati v-teritorială a casei de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
a2) încetarea pri n faliment, dizolvare ctt lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a ft1rnizorilor
de servicii medicale, după caz;
a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
a4) a st1rvenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea în condiţiile legii;
aS) n1edicul titular al cabinetului 111edical individual renunţă sau pierde calitatea de me1nbn1 al
Colegiului Medicilor din România;
b) din motive i1nputabile funuzorului, prin reziliere;
c) acordul de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de serv1c11
medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal;
e) den11nţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 16
alin.( I) lit. a) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a fumizonilui.
'
(2) 1n
cazul în care contractul dintTe fu111izori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere
ca urmare a nerespectării obligaţii l or contractuale asumate de f1tn1izori prin contractul încheiat, casele
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de sănătate n11 vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la
un11ătorul tennen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.
'
(3) In
cazu.I în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurăd de sănătate se 1nodifică prin
excluderea din contract a uneia sau 1nai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat
ct1 casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii
respectivi, din 1notive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţii l or contractuale
de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de
acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la ur1nătoru1 termen de contractare, dar nu mai
puţin de 6 luni de la data modificării contractului.
(4) După reluarea rel aţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică potrivit
prevederilor alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate 11u vor mai încheia contracte cu fuinizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la al in. (3) în contractele
de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la rezilierea/inodifica.rea contractului.
'
(5) In
cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate
penttu mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin.
(2) - (4) se aplică în mod corespunzător pent1u fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de
lucru.
Art. 16. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din an,bulatoriu de specialitate se
suspendă la data la care a intervenit una dintre urn1ătoarele situaţii:
a) încetarea va l abilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre
documentele prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) - d) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018, cu condiţia
ca furnizoru l să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea
operează pentnt o perioadă de n1axim1m1 30 de zile calendaristice de la data încetării
valabilităţii/revocării acestora;
b) în cazurile de forţă 1najoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea
cazului de forţă 111ajoră, dar nu mai n1ult de 6 luni, sau până la data ajungerii la ter1nen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive
obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care detennină imposibilitatea desfăşurării activităţii
furnizoru lui pe o perioadă li1nitată de timp, după caz, pe bază de documente justificative;
d) de la data la care casa de asigtirări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de me1nbru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului
tinllar aJ cabinetului medical individuaJ; pentru celelalte fonne de organizare a cabinetelor tnedicale,
suspendarea se aplică corespunzător nu1nai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate
care se află în această situaţie.
e) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de membru al CMR / 1nembru
OAMGMAMR nu este avizat pe perioada cât n,edicul / personalitl medico-sanitar figurează î_11 re l aţi e
contractuală cu casa de asigurări de sănătate; suspendarea operează fie prin suspendarea din contract a
personalului aflat în această situaţie, fie prin suspendarea contractului pentru s i tuaţii l e în care
furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile de desfăşurare a activităţii în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate.
(2) Pentru s i tuaţiile prevăzute la alin. ( l) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, valorile lunare
de contract pentru serviciile de acupunctură sau pentru serviciile medicale în scop diagnostic - caz
efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic se reduc proporţional cu numărul de zile calendaristice
pentt·u care operează suspendarea.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (l ) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări
de sănătate nu decontează. serviciile de acupunctură sau serviciile medicale în scop diagnostic - caz
efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic.
Art. 17. - (I) Situaţiile prevăzute la art. 14 şi la art. 15 alin. (1) Iit. a) subpct. a2) - a5) se constată de
casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea 01icărei persoane
interesate.
(2) Situaţiile prevăzute la art. l 5 alin. (l) lit. a) subpct. a 1) se notifică casei de asigurări de sănătate
cu cel puţil1 30 de zile calenda1istice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
de

asigurări
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X. Corespondenţa
Art. 18. - (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin
scrisori recomandate cu confmnare de primire, prin fax, prin poşta electronică sau direct la sediu]
părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în contract.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situa~a în care intervin modificări ale datelor ce
figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea SlliVenită cel târziu în
ziua în care modificarea produce efecte.

XI. Modificarea contractului
Att. 19. - ln condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod
A

corespunzător.

Att. 20. - Valoarea definitivă a punctului este cea calcu.lată de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate şi nu este element de negociere între părţi.
Att. 21. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nu lă, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o
altă clauză care să co respundă cât 1nai mult cu putinţă spiritului contractului.
Art. 22. - Prezentul coutract se poate modifica priu negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei
părţi contractante, s11b rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de
modificare cu cel puţin ............. zile înaintea datei de Ia care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.

XII. Solu ţionarea litigiilor
Art. 23. - (I) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate confonn
alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de
Asigură1i de Sănătate, organizată conforn1 reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de
judecată, după caz.
XIIl. Alte clauze

..............................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor 1nedicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate a fost încheiat azi, .............. , în două exemplare a câte ...... pagiui fiecare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - director general,

Director executiv al
D irecţiei Econon1ice,

Director executiv al
Direcţiei Relaţii Contractuale,

..............................
Vizat
Juridic, Contencios

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE
Reprezentant legal,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

114

ACT ADIŢIONAL
pentn1 serviciile medicale paraclinice - ecografii efectuate de medicii de specialitate
din specia lităţile ciinice
Se întocmeşte

după

modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

115

ANEXA IO
CONDIŢIILE

-

~

~

ACORDARII PACHETULUI DE SERVICil MEDICALE DE BAZA lN
ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU
SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ CUPRINDE:
1. Servicii medicale - consul taţii, serii de proceduri - în specialitatea clinică medicină fizică şi
de reabilitare
1.1. Consultaţia tnedicală de specialitate - iniţială, cuprinde:
a. anamneză, exa1nenul clinic general, examenul clinic specific specialitătii respective, stabilirea şi
recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorări l or şi a analizelor de
laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de fruni lie şi/sau a medicului de specialitate, în
vederea stabi lirii diagnosticului;
b. bilanţul articular anatonlic şi funcţional , bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întoc1nirea
planului de recuperare;
c. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
d. stabilirea conduitei terapeutice, presc1ierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizica] şi de
recuperare, medicină fizică şi de reabilitare, precu1n şi instruirea în legătură cu rnăsuri l e terapeutice ş i
profilactice generale şi specifice balneoclimatice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale
terapeutice, lacurile şi nămolt1rile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul ele1nentelor fizico-chimice
ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform
legis laţiei în vigoare.
1.2. Consultaţia de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de procedw·i specifice de
medicină fizică şi de reabilitare, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri la
un interval ce nu poate să depăşească 1O zile calendaristice de la 1nomentul finalizării acesteia.
1.3. Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare , care se pot acorda în cadrul unei serii
de proceduri sunt:
Nr.
PROCEDURI. SPECIFICE
crt.
DE MEDICINĂ FIZICĂ SI DE REABILITARE
I. Kinetoteraoie de !!ruo oe afecţiuni
2. G alvanizare
3. Ionizare
4. Curenti diadinamici
5. Trabert
6. TENS

7. Curenţi interferenţiali
8. Unde scurte
9. Microunde
10.
l I.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Curenti de înaltă frecventă oulsatilă
Ultrast1net
Combinatie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
Ma!rnetoteraoie
Laserteraoie
Solux
Ultraviolete
Curenţi cu imoulsuri rectanlllllare
Curentî cu ilnnulsuri exnonentiale
Contractia izometrică electrică
Stimulare electrică funcţională
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41 .
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Băi

Stanf!er
Băi !!alvanice
Dus subacval
Aplicatii cu Qarafină
Băi sau oensulatii cu narafrnă
Masai re!!ional
Masai sePmentar
Masai reflex
Limfmasai
Aerosoli individuali
Ptllverizatie cameră
Hidrokinetoteranie individuală !!enerală
Hidrokinetoteranie nartială
Kinetoteraoie individuală
Tracţiuni vertebrale si artictLlare
Manioulări vertebrale
ManiQtLlări articulatii periferice
Kinetoteraoie cu aoaratw·ă soecială cu disoozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
Băi de nlante
Băi de dioxid de carbon si btLle
Băi de nămol
Mofete naturale
Mofete a1tificiale
•
Imnachetare !!enerală cu nămol
Imnachetare
nartială cu nămol
Anlicatie_de_unde de şoc extracor12orale
Anlicatie de oscilaţii
. profunde
Sne leotera oia/Sa Ii noteran ia

Proceduri le de la pct. 1 - 38, 47 - 49 pot fi efectuate numai de cabinetele 1nedicale care dispun şi de
bază de tratament Procedurile de la pct. 39 - 46 pot fi efectuate ntLmai în bazele de tratament din
staţiunile balneoclimaterice.
Procedurile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul cw·ant de medicină
fizică şi de reabilitare.
1.3 .1. Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare
este de n1aximtLm 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copii lor O - 18 ani cu
diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri 1nedicale specifice de medicină
fizică şi de..reab.ilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând
fi fracţionate în maximun1 două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază la recon1andarea 1uedicului
de specialitate mecLicină fizică şi de reabilitare.
1.3.2. In cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de medicină fizică
şi de reabilitare pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consu ltaţie
de reevaluare, dar nu 1nai mult de două. consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe
an/asigurat.
1.3.3. Seria de proceduri specifice de medicină ftzică şi de reabilitare stabilită de medicul de
specialitate 1nedici nă fizică şi de reabilitare decontată pentru un asigurat include max imum 4
procedt1ri/zi de tratament. Pentru o serie de procedttri specifice de medicină fizică şi de reabilitare ce
se desfăşoară în bazele de trata1uent din staţiunile balneoclin1atice se decontează maxi1num 4
proceduri/zi, din care 2 pToceduri specifice de medicină fi zică şi de reabilitare cu factori terapeutici
naturali.
~
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1.4. Pentru situaţiile în care unui asigurat nt1 i se recomandă o serie de procedt1ri specifice de
medicină fizică şi de reabilitare se decontează 3 consultaţii/trimestru pentTu aceeaşi afecţiune.
1.5. Pentru grupele de boli cronice 018, 019, 03Lb, 031c, 031d, 03le - prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile co1nune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii , cu sau fără contribuţie personal ă, pe
bază de prescripţie medicală, î11 sistemul de asigurări sociale de sănătate, precutn şi denu1nirile con1une
inte1naţionale corespunzătoare 1uedicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de
sănătate, cu modificările şi con1pletările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie ş i
monitoriza de căh·e medicul în specialitatea medicu1ă fizică şi de reabilitare din unităţile sanitare
nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţ i uni cronice, se
decontează o consultaţie şi prescripţia n1edicală/prescripţiile medicale aferente, trÎlnestrial sau lunar,
cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi
perioadă.

1.6. Consultaţiile de specialitate medicină fizică şi de reabilitare se acordă pe baza biletului de
trin1itere de la medicul de familie, sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic, cu excepţia
consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la prezentele nonne care pennit prezentarea
direct la medicul de specialitate din ainbulatoriu.
" cadrul consultaţiilor de 1nedicmă fizică şi de reabilitare se pot efectua după caz, următoarele
1.7. 1n
proceduri diagnostice/terapeutice/tratamente care se efectuează în cabinetul n1edical:
Nr.
crt.

Denumire procedură

1. Determinarea indicelui de oresiune
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

diagnostică/terap eutică/tratamente

!!leznă/brat.

resJ)ectiv de2:et/brat

Podoscooie
Osteodensitometrie sef!tllentară cu ultrasunete
Adrn.ÎllÎstrare tratament prÎll injectarea părţilor 1noi (intran1uscular, intradermic
Mezoteraoia - injectare teraoeutică oaravertebrală si oeriarticulară
AdmÎllistrare tratament orin ounctie intravenoasă
Punct.ii.ş i infi Ltratii intraarticulare
Blocaje ch i1nice pentru soasticitate (toxină botulÎllică)

şi

subcutanat)

1.8. Lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică. medicmă fizică şi de
reabilitare este:
Nr.
AFECŢIUNI
crt.
1. Atrofii sistemice afectând în soecial sistemul nervos central
2. Tulburări extraoiramidale şi ale 1uotricităţii
3. Boli demielinizante ale sistemului nervos central
4. Afectiuni le nervilor, rădăcinilor si olexurilor nervoase
5. Polineurooatii si alte afecţiuni ale sistemului nervos Qeriferic
6. Afectiuni ale ionctiuniJor mioneurale si musculare
7. Paralizia cerebrală si alte sindroame naralitice
8. Status nost infarct miocardic acut
9. Staţus QOSt ~ccident vascylar cerebral
I0. Insuficienta cardiacă c l ~_şele NYf:IA I şi D
11. Boală oulmonară obstructivă cronică clasa I si II
12. Poliartronatii inflamatorii
13. Artroze
14. Dorsonatii
15. Afectiuni ale tesuturilor moi
16. Status oost leziuni traumatice
17. Status oost interventii chirurrricale majore cardiovasculare, neurochiTur2:icale, 011ooedice
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1.9. Tariful pe consultaţie în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare este de 30 lei.
Tariful pe consultaţie în specialitatea clinică medicină fizi.că şi de reabilitare, în cadn1J căreia se
efectuează minim două proceduri dintre cele prevăzute la punctul 1. 7 este de 40 lei. Pentn1 prestaţia
medicului primar, tariful consultaţiei se majorează cu 20%.
1.1 O. Reco1nandarea pentru serviciile de 1nedicină fizică şi de reabilitare se face pe baza biletului de
trimitere eliberat de către meclicii de specialitate şi de către medicii de fan1 ilie, iar procedttrile specifice
de n1edicină fizică şi de reabilitare se acordă conforLn schemei de tratatnent, pentru perioade şi potrivit
unui ritm stabilite de către medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare
1.11. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică ş i de reabilitare
acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat este de 28 de lei pentru 4
proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. l, subpunctul 1.3 din prezenta anexă, cu excepţia
poziţiilor 1, 26 - 29, 32 - 34 şi 38. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice medicină
fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontea ză pentru un asigurat este de 42
lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă cu
condiţia ca cel puţin o procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziţia l, 26 - 29, 32 - 34 şi 38.
Aceste tarife se decontează numai dacă numărul procedurilor reco1nandate şi efectuate este de 4/zi, în
caz contrar tarifele se reduc proporţional conform formulei: nu1năr procedtu·i reco1na11date ş i efectuate
pe zi/4 x tarif pe zi de tratament.
Nu se decontează de casele de asigurări de sănătate serviciile de med icină fJZică şi de reabilitare
atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de nattu·ă estet i că şi de întreţinere,
cum ar fi: vergeturi, sindrotn tropostatic, gimnastică de întreţinere (fitness, body-bui1d.ing).

B. .PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNil EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN I CONFEDERAŢIA
ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EURO.PEAN DE ASlG'URĂRJ SOCIALE DE
SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN
ST ATELE
MEMBRE
ALE
UNIUNII
EUROPEN.E/SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAŢIA
ELVEŢIANĂ,
BENEFICIARI
AI
FORMULARELOR/DOCUMENTELOR
EUROPENE
EMISE
ÎN
BAZA
REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILlULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVlND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECU RITATE SOCIALA Ş I PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMANJA A
ÎNŢELEGERI,
CONVENŢII
SAU
PROTOCOALE
ÎNCHEIAT
ACORDURI,
INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
A

~

statele n,embre ale Uniunii Europene/Spaţi ului Economic
European/Confederaţia Elveţiană, titu1ari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada
de valabilitate a cardl1lui, beneficiază în an1bulatoriul de specialitate pentru specialitatea clin ică
medicină fizică ş i de reabilitare, de constLltaţi ile prevăzute la lit. A pt1nctul l , subpunctlil 1.1 din
prezenta anexă, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România şi acordate pe baza biletelor
de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate.
2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţ iulu i Economic
European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formttlarelor/doclunentelor europene emise în baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamnetului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii
medicale în asistenţa medicală a1nb11atorie de medicină fi zică şi de reabilitare
acordă serviciile
medicale prevăzute la lit. A. din prezenta anexă, numai pe baza bilett1lui de trimitere în aceleaşi
condiţii ca şi persoanelor asigtLrate în cadrul siste1nuJui de asigură1i sociale de sănătate din Ro1nânia,
cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate
cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din
Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană.
3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau
protocoale internaţionale cu prevederi în domenittl sănătăţii , care au dreptul şi beneficiază de servici i
1.

Pentru

pacie.nţi i

din
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medicale acordate pe teritoriul Ro1nâniei, se acordă serviciile medicale prevăzute la lit. A. djn prezenta
anexă, ntLmai pe baza biletului de trin1itere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul
siste1uului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de respectivele
documente internaţionale.
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ANEXA 11
MODALITĂŢILE DE PLATĂ
în asiste n ţa m edi cală ambulatorie de specialitate pentru
specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare

A RT. I ( l ) Uni tăţile ambulatorii de medicină fizică şi de reabi litare din structura unor unităţi sanitare
sau unităţile aLnbulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară,
cabinetele medicale de specialitate organizate confo1m Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind
orgaruzarea şi funcţi onarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi compl etările
ulterioare, cabinetele 1nedicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare apa11inând 1ninisterelor
şi instituţ i i l or publice centrale din siste1nul de apărare, ordine pub l ică, siguranţă naţională şi autoritate
judecătorească încheie contracte de fun1izare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în
ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate, a căror p l ată se face prin tarif în lei pe servicii medicale
- consultaţii/zi de tratament pentru seria de procedlu·i specifice de medicină fizică şi de reabilitare din
pachetul de servicii medicale de bază prevăzltt în anexa nr. 1O la ordin.
(2) La stabilirea sumei contractate de un furn izor de servicii 1nedicale de medicină fizică şi de
reabilitare cu casa de asi gurări de sănătate se au în vedere: numărul de servicii medicale - consultaţii,
respectiv tariful pe consu l taţie, care este de 30 lei iar tariful pe consultaţ i e cu efectuare de proceduri
este de 40 lei precun1 şi nwnărul de servicii medicale - zi de tratan1ent, respectiv tariful pe zi de
tratament, care este de 28 de lei sau 42 de lei. Tariful pe zi de trata1nent este de 28 de lei pentru 4
procedw·i pe zi dintre cele prevăzute la subpunctul 1.3 de la punctul 1 lit. A din anexa 1O la ordin, cu
excepţia poziţiilor I , 26 - 29, 32 - 34 şi 38 şi este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele
prevăzute la subpunctul 1.3 de la punctul l Lit. A din anexa 10 la ordin, cu condiţia ca cel puţin o
procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziţ ia l , 26 - 29, 32 - 34 şi 38.
Pentru prestaţia medicului pri1nar, tarifu l cons u ltaţiei se majorează cu 20%. In cadn1l unei zile de
tratament se are în vedere un număr de maximu1n 4 proceduri pe zi.
(3) Suma contractată se stabi l eşte conform anexei nr. 11 B la ordin şi se defa lchează pe trimestre şi
pe Juru, ţinândl1-se cont şi de activitatea specifică sezonieră.
(4) Tn situaţia în care tmul sau 1nai inuite elemente care au stat la baza stabi lirii pl1nctajului pentru
fiecare f urnizor de servicii 1nedicale de medicină fizică şi de reabilitare conform prevederilor din anexa
nr. 11 B la ordin se n1odifică în sensul d i minuării faţă de con diţiile injţi ale şi furnizorii aduc la
cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste s ituaţii, în termen de rnaxi1n 15 zile lucrătoare de la
data de la care survine modificarea, sun1a stabilită iniţial se diminuează coresp unzător, prin u1cheierea
unui act adiţional Ja contract. Sumele obţinute ca disponibil din aceste d i minuări la nivelul caselor de
asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea su111elor alocate cu destinaţie iniţială.
Neanunţarea acestor situaţii ş i constatarea ulterior produceri i lor duc la aplicarea prevederilor
privind nerespectarea ob ligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de
medicină fizică şi de reabilitare.
(5) Suma neconsumată lunar Ja nivelul unui furruzor de servicii medicale de 1nedicină fizică şi de
reabilitare se redistribuie la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile u1mătoare, ţinându-se
cont şi de activitatea spec ifică sezon i eră şi se utilizează pentn1 decontarea serviciilor 1nedicale de
medicină fizică şi de reabilitare acordate asiguraţilor de la data încheirii actului adiţional.
In tritnestrul 1V 2018, în situaţia în care la unii furnizori de servicii 1nedicale de medicină fizică ş i
de reabilitare se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de su.ma l u nară prevăztttă
în contract, casele de asigurări de sănătate vor ditninua, printr-un act adiţional la contract, valoarea
lunară conh·actată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din
economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină fizică
şi de reabilitare care în lLma respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă valoarea de contract
ră1nasă neconsl1mată este mai mică de 40 de lei reprezentând contravaloarea unei con sul taţi i cu
proceduri, se cons ideră că a fost epuizată valoarea de contract.
Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de
reabilitare acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional ş i se repartizează proporţional în
A

.

A

A
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de consun,ul n,ediu lunar stabilit pentnt fiecare furnizor de la data încbeierii contractultti pentru
anul în curs şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de
contract.
Consum n1ediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de
reabilitare decontate de casa de asigurări de sănătate.
(6) Pentru încadrarea în suina defalcată trin1estrial cabinetele de specialitate clini că medicină fizică
şi de reabilitare pot întocmi liste de prioritate pentru fumizarea serviciilor de medicină fizică şi de
reabilitare, dacă este cazul.
" vederea contractării numărului de servicii medicale - consultaţii şi a numărului de zile de
(7) In
tratament de n,edicină fizică şi de reabilitare se au în vedere următoarele:
a) numărul de servicii medicale - consultaţii de 1nedicină fizică şi de reabilitare acordate în cabinetul
medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale - consultaţii rezultat potrivit programului de
lucru, luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată în medie de 15
minute, iar pentru o consltltaţie în cadrul căreia se efectuează în cabinetul medical proceduri
diagnostice/terapeutice/tratamente este necesară în medie o durată de 30 n1inute.
Dacă progran1ul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi, numărul de consl1Itaţii poate
scădea sau creşte corespunzător;
b) serviciile 1nedicale zi de tratament care se acordă în bazele de tratament, se contractează şi
rapo1tează în vederea decontării pentru un nu1năr de maxhnum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la
adulţi, cu excepţia copiilor 0-18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă
procedu1i medicale terapeutice pentru o perioadă de 1naximu1n 42 de zile pe an/asigurat, după care
bolnavul plăteşte integral serviciile medicale.
(8) Ta1ifele au în vedere cheltuielile aferente serviciilor 1nedicale - consultaţii şi zilelor de tratament
de 1nedicină fizică şi de reabilitare .
(9) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2018 cu destinaţia de servicii medicale de medicină
fizică şi de reabilitare vor fi contractate de casele de asigură1i de sănătate prin încheiere de contracte,
respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor
medicale - consultaţii şi numărul de zile de tratament de medicină fizică şi de reabilitare acordate
asiguraţilor de la data încheierii acestora. Valoarea contractuluj, respectiv a actului adiţional la
contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare
prevăzute în anexa nr. 11 B la ordin, precw11 şi reevaluarea punctajului tuturor ftm1izorilor, în situaţia
în care unul sau mai n1ulte elemente care au stat la baza stabilirii punctajului ini ţial al acestora s-a/s-au
modificat.
(10) Decontarea serviciilor medicale de 1nedicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu se supo1tă
din fondul aferent asistenţei medicale de medicină fizică şi de reabilitare .
(11) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale - consultaţii şi a
numărului de zile de tratament de medicină fizică şi de reabilitare acordate nu1nai. pe baza biletelor de
trimitere eliberate de 1nedicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de
medicii de specialitate din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate , cu
excepţia consultaţi ilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la ordin care permit prezentarea
direct la 1nedicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare.
( 12) Biletele de tritnitere pentru tratan1ent î11 staţitllli le balneoclilnaterice se en., jt de către n,edicii de
familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi medicii de specialitate din
spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigt1rări de sănătate, pentn1 perioade ş i potrivit un11i
ritn1 stabilite de medicul de specialitate clinică medicină fizică şi de reabilitare.
(13) Trimiterea asiguratului de către un medic de specialitate aflat în relaţii contractuale cu casa de
asigt1rări de sănătate către un alt medic de specialitate din ambulatoriu, aflat în relaţii contractuale cu
casa de asigurări de sănătate, se face pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special
unic pe ţară utilizat în siste1nul de asigurări sociale de sănătate, nu1nai în situaţia în care asiguratul a
beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului care eliberează biletul de trimitere
respectiv.
(14) Decontarea lunară de cătTe casele de asigurări de sănătate în limita sumelor contractate se face
în funcţie de:
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a) numărul de servicii medicale - consultaţii şi tarifele pe consu l taţii prevăzute la alin . (2);
b) numărul de zile de tratament de 1nedicină fizi că şi de reabilitare realizat atât în cabinetele
medicale, cât şi în bazele de tratament, înmu l ţit cu tarifele prevăzute la alin. (2). Aceste tarife se
decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 4/zi, în caz contrar
tarifele se reduc propor~onal conform formulei: număr proceduri recomandate şi efectuate pe zi/4 x
tarif pe zi de tratan1ent.
ART.2 (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de
reabilitare facturează caselor de asigw·ări de sănătate, ltmar, şi transmite la casa de asigurări de sănătate
până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna
anteri oară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se veri fică de către
casele de asigurări de sănătate în vederea decontării ş i se validează conform prezentelor norme.
(2) Nerespectarea termenului de rapo1tare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectivă.
ART. 3 (1) ContTavaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitatea clinică medicină
fizică ş i de reabilitare care nu se regăsesc în anexa nr. I O la ordin se suportă de către asiguraţi la
tarifele stabilite de fu1nizori şi afişate la cabinet, pentru care se eliberează docun1entul fiscal, conform
prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciulu.i prestat. Jo aceste si tua ţi i furnizori.i de servicii
n1edicale nu e liberează bilete de trimitere sau prescriptii medicale uti lizate în sistemul de asigurări
sociale de sănă.tate ş i decontate de casele de asigurări de sănătate.
(2) Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sănătate şi numai pentru afecţiunile ce fac
obiectul programelor de sănătate precutn şi pentru asiguraţii care au bilet de trimitere sau a căror
afecţiuni permit prezentarea la medic fără bilet de trimitere, medicii eliberează bilete de trimitere
pentru investigaţii paraclinice/bilet de internare/prescripţii 1nedicale, după caz, "Utilizate în sistemul de
asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate şi dacă prezentarea la medic
se face în cadrul unor consultaţii realizate peste valoarea de contract.
ART. 4 (1) In cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate confonn Ordonanţei
GuvernultLÎ nr. 124/ 1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi angajaţi medici,
precun1 şi alte categorii de personal. Medicii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie,
activitatea acestora fund raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitatea
clinică medicină fizică şi de reabilitare pot prescrie medicamente cu san fără contribuţie personală în
trata1nentul ambulatoriu , util.izând fortnularul de prescripţie 1nedicală electronică/formularul de
prescripţie medica l ă cu regim special unic pe ţară pentru presc1ierea substanţelor şi preparatelor
stupefiante ş i psihotrope, după caz, semnătura e l ectron i că proprie pentru prescrierea e l ectron i că de
medicamente. Intreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de
reprezentantul legal al cabinetului medical ct1 casa de as i gurări de sănătate.
(2) Pentru specialitatea clinică n1 edicină fizică şi de reabilitare, cabinetele medicale individuale
organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile
medicale din specialitatea n1ediculu.i titular al cabinetului medical respectiv.
ART. 5 ( 1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale de
medicină fizică şi de reabi litare acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru specia lităţile
clinice, cu excepţia consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la ordin, care permit
prezentarea direct la 1nedicul de specialitate din ambulatoriu.
pacienţii
din statele
me1nbre
ale
Uniunii
Europene/Spaţi ulu i
Economic
Pentru
European/Confederaţia Elveţiană titulari ai cardului european de asigtu·ări sociale de sănătate,
respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene e1nise în baza Regulamentului (CE) nr.
883/2004, furnizorii de servicii medicale în as istenţa medicală ambulatorie de specialitate medicină
fizică şi reabilitare acord ă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţi i ca
şi persoanelor asigurate în cadru l sistemulu.i de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia
situaţiei î.n care pacienţii respectivi beneficiază de servicii n1edicale programate, acordate cu
autorizarea prealabilă a ins tituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului
Econon1ic European/Confederaţia Elveţiană.
PentTu pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii , care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale,
~

A

A

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

123

acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală atnbulatorie de
specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu.
(2) Biletul de trimitere pentru specialităţile clinice este utilizat şi pentru specialitatea clin.ică
medicină fizică şi de reabilitare şi este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în
două exe1nplare şi are o valabilitate de maxin,um 60 de zile calendaristice de la data emiterii.
Un exemplar răn1âne la 1nedicul care a făcut tri1niterea şi un. exe1nplar este înmânat asiguratului,
care îl depune la furnizorul de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare. Furnizorul de
servicii tnedicale de 1nedicină fizică şi de reabilitare păstrează bi letul de trimitere şi îl va prezenta casei
de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.
Se va utiliza formulan1 l electronic de bilet de trin,itere pentru specialităţile clinice de la data la care
acesta se implementează.
(3) Furn.izorul de servicii medicale transntlte la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu
raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conforn1 contractului, un borderou
centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente servicii lor medicale raportate;
borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura.
(4) Furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare au obligaţia să ve1ifice biletele
de trinlitere in ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(5) Medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare recon1andă investigaţii paraclinice prin
eliberarea biletului de triinitere care este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în
două exemplare
din care un exemplar rămâne la medicul care prescrie illvestigaţiil e şi un exemplar îl
.
înmânează asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigaţii paraclinice. Se va utiliza
formularul electronic de bilet de tri1nitere pentru investigaţii paraclinice de la data la care acesta se
.

implementează.

(6) Medicii de specialitate 1nedicină fizică şi de reabilitare aflaţi în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate pot recomanda servicii de îngrijiri la domiciliu ca o consecinţă a actului medical
propriu, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului ş.i statusul de
performanţă ECOG al acestuia, ctL precizarea acestui status. Modelul de recomandare pentn1 servicii
de îngrijiri medicale la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 31 C la ordin.
ART. 6 (1) Furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare încasează de la
asiguraţi su.1na corespunzătoare coplăţii pentru serviciile de medicrnă fizică şi de reabilitare - serii de
procedu1i din pachetul de servicii de bază de care au beneficiat asiguraţii pe seria de proceduri ; nivelul
mininl al copl ăţii este de 5 lei pe toată seria de proceduri, iar nivelul maxiin este de I O lei pe toată seria
de proceduri. Valoarea coplăţii este stabilită de fiecare furnizor pe bază de criterii proprii.
(2) Categoriile de asiguraţi scutite de copiată, prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările şi co.1npletările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente
eliberate de autorităţile con,petente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente
şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că. îndeplinesc condiţiile p1ivind realizarea sau nu
a unor venituri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la ordin.
ART. 7 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trin1estrial şi ori
de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale medicilor de specialitate întâlniri cu
medicii de specialitate din ambulatoriu pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor
normative în vigoare. Anunţurile privind data şi locul desîaşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina
web şi la seditll casei de asigttrări de sănătate cu cel puţin 3 zile l ucrătoare anterior datei întâlnirii.
Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra 1nodificărilor
apărute în actele nonnative şi vor stabili împreună cu medici.i de specialitate din ambulatoriu de
specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea 1nedicilor la aceste
întâlniri nu îi exonerează de răspt1nderea nerespectă1ii hotărârilor l.uate cu acest prilej.
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ANEXA 11 A
-model-

Furnizor de servicii medicale de medicină
fizică şi de reabilitare . . . . .. . ... . .
Sediul social/Adresa fiscală
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) , ..... . . . . . .. . . leg itimat(ă) cu
B . I . /C . I . seria ... . . . , nr . . . ........ , în calitate de
reprezentant legal , cunoscând că f alsu l în declaraţii se
pedepseşte conform legii , dec l ar pe propria răspundere că
am I I /nu am I I contract de furnizare de servici i medica l e
de medicină fizică şi de reabilitare şi cu Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării , Ordinii Publice ,
Siguranţei

Naţ i ona l e

Dat a
. . .. . .. . .. . .. . . . .

.

şi Au to rită ţi i Judecătoreşt i .

Reprezentant legal :
nume

•

prenume ....... .
semnătu ra ....... .
şi
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ANEXA 11 B
CRITERII
privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare ş i
repartizarea sumelor p entru furnizarea de servicii medicale de m edicină fizică şi de reabilitare
în ambulatoriu
CAPITOLUL I
Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în
ambulatoriu
Pentru a intra în rela~i contractuale cu casele de asigurări de sănătate furni zorii de servicii de
tnedicină fizică şi de reabilitare trebiue să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie:
I. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
2. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de rnedicină fizică şi de
reabilitare pentru a căror fumizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate.
3. Să facă dovada că toată durata programului de lucru declarat al cabinetului este acoperită prin
prezenţa unui medic de speciabtate inedicină fizică şi de reabibtare.
CAPITOLUL II
La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii n1edicale de
reabilitare se au în vedere un11ătoarele criterii:

A . Eval uarea capaci t ăţii r es urselor tehnice
B . Evaluarea res u rselor umane

n1edicină fizică şi

de

50 %
50 %

A. Evaluarea capacită ţii resurselor tehnice
Ponderea acestui criteriu este de 50%
Ca urinare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii n1edicale de
medicină fizică şi de reabilitare obţine u11 punctaj corespunzător acestui criteriu.
a) Furnizorii de servicii 1nedicale de 1nedicină fizică şi de reabilitare sunt obligaţi să facă dovada
deţinerii legale a aparattuii prin documente conforme şi în termen de valabilitate.
b) Casele de asigurări de sănătate sunt obbgate să ve1i1ice dacă seria şi numărul aparatului existent
în cadrul cabineh1lui sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul docu1nentelor
care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora.
c) Furnizorii sunt ob l igaţi să prezinte documentele pentru aparatul/ aparatele deţinute din care să
reiasă: anul fabricaţiei , seria ş i nu1năru1, nu1nărul de canale şi nwnăru l de bolnavi care pot face terapie
simultan cu aparatuJ/aparatele respective pentru care încheie contract de fumi zare de servicii cu casa
de asigurări de sănătate .
d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul şi nici aparatele pentru
care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare/fişa tehnică.
e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi nu1năr înainte sau
în perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv şi nu se rnai iau în calcul la niciunul dintre
furnizori .
Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de medicină fizi că şi de reabilitare care îşi desfăşoară
activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute ş i/sau utilizate în con1un
în condiţiiJe legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele nonnative în vigoare ş i
numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară
activitatea cu respectarea dispoziţiilor H.G. nr. 140/2018 şi într-un program de lucru distinct.
f) Furnizorii vor prezenta contract de service încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţi i
sau Age11ţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor legale în
vigoare, pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabi l pe perioada de derulare a
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contractului de furnizare de servicii n1edica le. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul
derulă1ii contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii stmt obligaţi să prezinte contractul de
service anterior expirării perioadei de garanţie.
g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de
fumizare de servicii medicale: avizul de utilizare, e1nis de Agenţia Naţională a Medica111entului şi a
Dispozitivelor Medicale pentru dispozitivele n1edicale din dotare achiziţionate "second hand". Această
prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, în vederea atribuirii
p11nctajului conform metodologiei de n1ai jos, respectiv a 1nenţ.inerii sumelor rezultate din aplicarea
acestuia.

A.l. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut, după cu1n urmează:
Nr .
crt .

Tip aparat

Puncte

Nr . maxim de I
proceduri/oră I

- 1.
- -Aparate
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~3- - - - - -II
de electroterapie pentru l pacient (cu 10 puncte
un canal) ,

I

-- ---------------------- -----~------I
2 . Aparate de electroterapie pentru 2 pacienţi
20 puncte
8
I
trataţi

simultan ,

(2 sau mai multe canale)

I
I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

-------'

-- ----------------------~-----

------'

3.

Ba i e

galvanică ş i

alternantă

20 puncte

I
I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ______ I
4 . Aparate de magnetoterapie
10 puncte
3
I
5.

Aparate cu energie luminoasă (laserterapie ,
ultraviolete , infraroşii)

6.

Aparate pentru terapie cu unde de

7.

Aparate de

şoc ,

parafină

10 puncte

2

5

10 puncte

5

10 puncte

3 aplicaţii/
canapea/pat/
oră

8.

Aparate pentru

15 puncte

4

9.

Aparate pentru drenaj l i mfatic

10 puncte

2

10 .

Aparat pentru ultrasonoterapie

10 puncte

5

11.

Aparat de aerosoli

10 puncte

4

12 .

Cadă

de hidroterapie

10 puncte/
1 cadă

2

13 .

Cadă

de hidroterapie cu

20 puncte/
1 cadă

2

20 puncte/
dispozitiv

2

15 puncte/
echipament

1

înaltă

frecvenţă

duş

subacval sau cu

bule
14 .

Dispozitive de duşuri terapeutice
a lternat i v etc . )

15 .

Bchipament de

elongaţie

(scoţian ,

Punctajul pent1u fiecare aparat, confor111 celor de mai sus, se acordă p entru aparatele cu o vechune
de până la 8 ani; pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu 1nai mult de 12 ani, calculaţi de la data
fabricării sau de la data recondiţionării (reftn·bisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an
în plus, se diminuează cu câte 20%.
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Vech imiJe de 8 ani, respectiv de 12 ani, reprezintă litnita minimă şi limita maximă prevăzute pentru
durata normală de funcţionare conform H.G. ni-. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi dl1ratele nonnale de funcţionare a mjjJoacelor fixe, cu modificări l e ulterioare.
INr . I Denumire aparat
Iert. I
1_ _ 1

I 1

I

2

Număr

An

canale

fabricaţie

3

4

Total puncte/
aparat

Total procedurii
pe oră/aparat
I

------ -------'

I

5

I_ _ I
I
I

I
I

1_ _ 1

I

I

I
I

I

I __ I

.

TOTAL PUNCTE : . . . . . . .

NOTA 1: L a contractare, se va ţine cont de:
a) număntl 1naxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat/oră, confon11 tabel.ului de mai
sus
b) numărul maxim de proceduri/oră. posibil de efectuat în cadiul programului de lucru de către
asistentul de balneofizioterapie cu pregătire superioară sau n1edie de specialitate, profesonll de cu ln1ră
fizică medicală, precum şi de către fiziokinetoterapeutul şi kinetoterapeutul care îşi desfăşoară
activitatea într-o formă legală la ftu11izor, iodiferent de fotu1a de organizare a furnizorulu i, este de 1O
proceduri/oră; numărul maxim de proceduri/oră posibil de efectuat în cadrul programului de lucru de
către maseuri şi băieşi care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legal ă la fttmizor, indiferent de forma
de organizare a furnizorului, este de 2 proceduri/oră.
•
111 situaţia în care, număn1L maxim de proceduri prevă2t1t la lit. b) este mai mic decât cel prevăzut la
lit. a), ptrnctajul total aferent lit. A.1 se înn1ulţeşte cu raportul calculat între nun1ărul de proceduri de la
lit. b) şi numărul de proceduri de la lit. a).
•
In situaţia în care, numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. b) este mai mare decât cel prevăzut
la lit. a), se acordă punctajul aferent lit. A. I.

A.2. Evaluarea sălii de kinetoterapie:
- Suprafaţa ttt i lă a săli i este între 8 - 15 mp şi dotare corespunzătoare confonn Ordinului MSP
153/2003, cu modificările şi con1pletările ulterioare, pentru aprobarea Normelor n1etodologice privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 1O puncte; pentru kinetoterapie de grup
numărul 111axi1n de pacienţi este 3 şi 1ninim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cul tură
:fizică medicală/tură.

- St1prafaţa utilă a sălii este între 16 - 30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP
153/2003, cu modificările şi con1p l etările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice privind
înfrinţarea, organizarea şi funcţionarea cabilletelor medicale = 40 puncte; pentru kinetoterapie de grup
nttmăru l 1naxitn de pacienţi este 6 şi minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de culttiră
fi zică medi ca l ă/tură.

- Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 tnp, folosită exclusiv pent1u furnizarea de servicii de
kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi
comp letări le ulterioare = 60 puocte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxin1 de pacienţi este 8
indiferent de mărimea sălii şi 111in im doi f12iokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică
medicală/tură.

A.3. Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie
- volltmul bazinului de hidrokinetoterapie este între 30 - 40 mc şi are dotarea corespunzătoare
actelor nonnative în vigoare = 16 puncte şi 1ninin1 un fi2 iokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de
cul tură fizică 1nedicală/tură;
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- volutnul bazinului de hidrokinetoterapie este între 40 - 60 mc şi are dotarea corespunzătoare
actelor nom1ative în vigoare = 30 puncte şi miniu, un :fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de
cultură fizică medicală/tură;

- volumul bazinului de ludrokinetoterapie este de peste 60 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor
nonnative în vigoare = 40 puncte şi minim doi fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi/profesori de cultură
fizică medi.cal ă/h1ră.

TOTAL puncte resurse tehnice .................... .
NOTA 1: Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor
îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut/:fiziokinetoterapeut/profesor de cul tură fizică
medicală în funcţie de dimensiuniJe săJii/bazinului . Punctajele pentru Lit. A.2 şi A.3 se acordă pentru
încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut/fiziokin.etoterapeut/profesor de cultură fizică
medicală) pentru o normă întreagă (7 ore). Pe11tru fracţiw1i de normă , punctajele aferente lit. A.2 şi A.3
se ajustează proporţional.
NOTA 2: Nu se punctează bazinele de hldrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în
afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate.

B. Evaluarea resurselor umane:
Ponderea acestui criteriu este de 50%
Ca urmare a

aplicării

metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de
medicină fizică şi de reabilitare - obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu.
Personalu] este punctat proporţional cu timpul lucrat.
Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sa.nitar cu norn1ă întreagă, iar pentru cei cu normă
parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de nor1nă lucrată. Pentru personalul care
depăşeşte o nortnă î11treagă se acordă punctaj şi pentru fracţiunea de normă lucrată ce depăşeşte norma
întreagă.

Se consideră o normă întreagă astfel:
- pentru un medic - 35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână)
- pentru w1 asistent balneoftzioterapie, maseur, băieş - 40 ore/săptă1nână (8 ore/zi x 5
zile/săptăn1ână)

- pentnt

fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de
ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptăn1ână)
a. medic în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare:
- medic primar - 20 puncte/medic/ I normă
- medic specialist - 18 puncte/inedic/ l normă

Nume

w1

şi

prenume medic

Număr

de ore

cultură

fizică

medical ă,

Punctaj

b. fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medica l ă - 15 puncte/ l

Nume

şi

prenume

Număr

de ore

Punctaj

noimă

- 35
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c. asistent balneofizioterapie - I. Opuncte/ 1 nonuă
Nume

şi

prenume

d. maseur - 1O puncte/ I
Nume

e.

băieş

şi

Număr

de ore

Punctaj

Număr

de ore

Punctaj

Număr

de ore

Punctaj

nom1ă

prenume

- 10 puncte/ 1 normă
Nume

şi

prenume

TOTAL PUNCTE ................ ..

Progra1n de activitate săptă1nânal al bazei de trata1nent - 8 ore/zi:
- 5 zile/săptăn1ână = 2 puncte
- Sub 5 zile/săptămână = I punct
- Pentru 2 x 8 01·e 5 zile pe săptămână= 5 puncte
- 5 zile/săptămână/mai mult de 8 ore pe zi şi 1nai puţin de 16 ore pe zi = punctaj proporţional cu
programul de activitate declarat
- TOTAL puncte ....................... .
Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea nwnărulu i de
puncte obţinut de fiecare furnizor.
Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca ttrrnal'e a
aplicării procentelor corespunzătoare fiecăn1i criteriu la numănil de puncte obţinut la fiecare criteriu.
Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte
obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu, rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru
fiecare furnizor.
Valoarea totală contractată de un fttrnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea
su1nelor stabilite pentru fiecare criteriu.
Punctajul obţinut de fiecare furnizor corespunzător fiecăn1i criteriu se afişează pe pagina web a casei
de asigurări de sănătate.
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ANEXA12
- model CONTRACT
de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală pentru specialitatea medicină fizică
reabilitare (pentru unităţile sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare)

şi

de

I. Părţile contractante
Casa de asigurări de sănătate ...................... , cu sediul în municipiul/oraşu l ...................... , str.
...................... nr. .. ... , judeţul/sectorul .......... , telefon .......... , fax ........... , adresă e-n1ail .......... ,
reprezentată prin preşedinte - director general ....................... .
.

Şl

sanitare ambulatorii de 1nedici n ă fizică şi de reabilitare aparţinând ministerelor ş i
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, reprezentată prin .................................. ;
- cabinetul medical de special itate ........................... , organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.
124/ 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu 1nodificăril e şi
completăril e ulterioare, reprezentat prin ............................ ;
- societatea de turism balnear şi de recuperare, constituită conform Legii societăţi lor nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplilleşte condiţiiJe prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor
comerciale de tuTis1n balnear şi de recuperare medica l ă, aprobată prin Legea nr. 143/2003 ............ .
reprezentată prin ....................................... ;
- ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat inclusiv centrul de sănătate multifuncţional fără
personalitate juridică din structura spitalt1l.ui ........................ , inclusiv al spitalului din reţeaua
ministerelor şi instituţii lor centrale din domeniul apărării , ordinji publice, siguranţei naţionale ş i
autorităţii judecătoreşti, reprezentat prin ......................... în calitate de reprezentant legal al unităţi i
sanitare din care face paite; având sediul în 1nunicipiul/oraşu l ......................... , str...................... nr..... ,
judeţul/sectorul ............ , telefon .............. fax .................. , e-mail .......................... ..
- Centrttl de sănătate multifuncţional - unitate cu personaHtate juridica (autorizat şi evaluat potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare) ..................... , având sediul în municipi ul/oraşul .................... , str.
................... nr..... , bi. .... , se ..... , et. .... , ap ..... , judeţ11l/secto ru.l .................... , telefon :fix/in obil
............. , adresa e-maiJ ................. , fax ........................ reprezentat prin ........................... ;
-

unităţile

NOTĂ:
~

TIJ s ituaţia în care furnizorul are punct/puncte secundare de lucru acestea se vor
fund 1nentionate adresa, telefon fix/mobil, adresă de e-mail.

evi denţia

II. Obiectul contractului
ART. l Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor n1edicale de

distinct,

medicină fizică

şi

de reabilitare acordate în unităţi sanitare a111bulatorii de medicină fizică şi de reabilitare în cadrul
siste1nului de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care regleLnentează cond iţi il e
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor ş i a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 20 l 8-20 L9 şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... ./..../ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.

m.

Serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate în unităţi sanitare
ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare
ART. 2 Furnizon1l acordă tipurile de servicii medicaJe de medic ină fizică şi de reabilitare
asigt1raţilor, conform anexei nr. I O la Ordinul ministn1Jui sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
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de Sănătate nr...../ ... ./20 I 8 pentn1 aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
2018 a H.G. nr. 140/2018.
ART. 3 Ftunizarea serviciilor medicale de n1edicină fizică şi de reabilitare acordate în unjtăţi
sanitare ambulatorii de 1nedicină fizică şi de reabilitare se face de către următorii medici:
de

A.sigurări

I . ........... ....................................... ;

2 . . .. ........... ....... ............................. ;
3 . ....... ' .......................................... .
ART. 4 Serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în unităti sanitare
aLnbulatorii de ,nedicină fizică şi de reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate , se acordă în baza
biletului de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de I.a
medicul de specialitate din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, pentru
perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de medicină fizică şi de reabilitare.
IV. Durata contractului
ART. 5 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 3 1 decen,brie 2018.
ART. 6 Durata prezentului contract se poate prelungi, prin acordul părţilor, pe toată durata de
aplicabilitate a Hotărâiii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi
a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de săJ.1ătate pentn1 anii 2018-2019.
V. Obliga ţiile pă rţilor
ART. 7 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să încheie contracte nu1nai cu furnizorii de servicii nJedicale de m edicină fi zică şi de reabilitare
autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publice în termen de 1naxi1n11m 10 zile lucrătoare de la data încheierii
contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate , lista nominală a
acestora, cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăn1ia, inclusiv punctajele aferente tuturor
crite1iilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract, şi să actualizeze permanent această listă în
funcţie de 111odificările apăn1te, în tennen de maximu1n 5 zile lucrătoare de la data operării acestora,
conform legii;
b) să deconteze ftunizorilor de servicii medicale de medicină fizică ş i de reabilitare, la termenele
prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de doctunente justificative transmise în fonnat
electronic, ÎI1 fonnatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , contravaloarea serviciilor
medicale contractate, efectuate, raportate şi validate confonn nonnelor, în limita valorii de contract;
c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor
medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigtLrări de sănătate, precu1n şi la eventualele
modificări ale acestora sw·venite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în
tenuen de n1aximun1 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigw·ări de sănătate ş i/satL prin
poşta electronică;

d) să informeze :furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare,
precu1n şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţiona le cu prevederi în
domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin po şta
electronică;

infonneze în prealabil, în te1menul prevăzut la a1t. 196 alin. (1) din Anexa 2 la I-I.O. nr.
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contrachtl-Cadru care reglementează condiţi ile
acordării asistenţei n1edicale, a medica1nentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul siste1nului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 20 l 8 - 2019, furnizorii de servicii 1nedicale, cu privire la
condiţiile de acordare a serviciilor 1nedicale şi cu privire la orice intenţie de sch i1nbare în 1nodul de
acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum ş i. prin e-mai l
la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele nonnative;
f) să înmâneze la data fmalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de
control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii n1edicale, precum şi informaţiile despre
termenele de contestare, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele
metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemultti de asigtirăti sociale de
e)

să
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sănătate

în vigoare; în cazul în care co11trolul este efectuat de că.tre Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind 1năsurile dispuse se transmite furnizorului de
către casele de asigurări de să.nătate în tennen de maximum 1O zile calendaristice de la data primuii
raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând
contravaloarea acestor servicii în situaţia în care asiguraţii nu erau in drept şi nu erau îndeplinjte
condiţiile să beneficieze de aceste servicii la data acordării şi furnizorul a ignorat avertismentele emise
de Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate;
h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea
documentelor depuse de către furnizori , pentnt a căror corectitudine ft1mizorii depun declaraţii pe
propria răspundere ;
i) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul
decontării anumitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, în termen de maxitnum
10 zile lucrătoare de la data refuzt1lui; să comunice în fonnat electronic fnn1izo1ilor, cu ocazia
regularizărilor, motivarea sutnelor decontate în termen de tnaximutn l O zile lucrătoare de la data
comunicării sumelor; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost
nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în re laţie contractuală
nun1ele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate·

'
k) să deconteze
contravaloarea serviciilor numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în
dotarea cabinetului aparatura 1nedicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, în condiţiile
prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr...../ ..../2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018;
1) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate şi
validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu
medical - consultaţie/zi de trata111ent, în condiţiile stabilite prin Ordinul 1ninistrului sănătătii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... ./ ..... /2018 pentru aprobarea Nonnelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018;
m) să deconteze serviciile medicale de medicină f12ică şi de reabilitare numai pe baza biletelor de
triLnitere, care sunt fonnulare cu regim special tmice pe ţară utilizate în sistemul de as i gurări sociale de
sănătate, eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu sau n1edicii de
specialitate din spital, aflaţi în relaţie contractuală. cu casele de asigttrări de sănătate, cu excepţia
sitt1aţiilor prevăzute în Ordinul nlinistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asiguiări de
Sănătate nr ....... / .... ./2018 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.
140/2018;
n) să deconteze ftu·nizorilor de servicii medicale de n,edicină ftzică ş i de reabilitare, cu care au
încheiat contracte de fUJnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, contravaloarea
serviciilor acordate asiguraţilor, în condiţiile respectării prevederilor art. 45 alin. (2) din Anexa 2 la
H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractul-Cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 1nedicale în cadrul
sistemului de asigt1rări sociale de sănătate pentn1 anii 2018 - 2019;
o) să pună la dispoziţia furnizorilor cu care se află în relaţii contractuale fonnatul în care aceştia
afişează pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare, format stabilit de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate;
A.RT. 8 Furnizorul de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare are următoarele obligaţii:
a) să informeze asigttraţii cu privire la:
I. programul de lucnt, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie
contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web (prin
afisare într-un loc vizibil),
2. pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea n,inimă
garantată; informaţi ile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt afişate de
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furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia ft1mizorilor
de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
b) să factureze lunar, în vederea decontă1ii de către casele de asigurări de sănătate, activitatea
realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale şi să transmită factura în format
electronic la casele de asigurări de sănătate; să raporteze în format electronic caselor de as igurări de
sănătate, documentele justificative privind activităţile realizate în forn1atul solicitat de Casa Naţi onală
de Asigurări de Sănătate;
c) să asigiire utilizarea:
1. formulareloi- cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi clinice sau
în vederea internării, bilet de trimitere pentn1 investigaţii paraclinice şi prescripţie ,nedica l ă pentru
prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope - confonu prevederilor legale în
vigoare şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu, în concordanţă cu diagnosticul şi
numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigiirări de sănătate; să
completeze formularele cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă confonn prevederilor
legale în vigoare; să asigure utilizarea forn1ularelor electronice - de la data la care acestea se
implementează;

2. formu larului de scrisoare medicală; rnedicul de specialitate eliberează scrisoare medicală
pentru urgenţe le medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemoepidemic prezentate la
nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea;
3. prescripţiei medicale electronice pentru 111edicarnente cu şi fără contribuţie personală, pe care o
eliberează ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru servici ile medicale care fac obiectul
contractului cu casa de asigurări de sănătate; prescrierea 1nedicamentelor cu şi fără contribuţie
personală de care beneficiază asiguraţii se face corespunzător denu1niri lor comune inten,aţi onale
aprobate prin hotărâre a Guvernului, infonnând în prealabil asigurallli despre tipurile şi efectele
terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; să co1npleteze prescripţia medicală cu
toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă confo,m prevederilor legale în vigoare;
d) să respecte dreptul la libera alegere de către asigirrat a medicului şi a fwnizorului, să acorde
asiguraţilor serviciile prevăzute în pachetul de servicii de bază, fără nicio discriminare;
e) să respecte programul de lucru şi să îl co1nunice caselor de asigw·ări de sănătate, în baza unui
formular al cărui model este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...../ .... /2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/ 2018, progra1n asu1nat prin contractul încheiat cu casa de asigurări
de sănătate; progran1ul de luciu se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat cu casa de
asigurări de sănătate;
f) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat
la baza încheierii contractului de funlizare de servicii. 111edicale, cel târziu în ziua în care modificarea
produce efecte şi să îndeplinească în pern1anenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;
notificarea se face confor1u reglementărilor p1ivind corespondenţa între pătţi prevăzute în contract;
g) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemu.I asigurărilor sociale de
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale ce face obi.ectul contractului
încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
h) să ve1jfice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denunlirilor
comune internaţiona l e prevăzute în Lista cuprinzând denumiri le comune i nternaţi onal e
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe
bază de prescripţie 111edicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,
aprobată .prin Hotărârea
.
Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare. In situaţia în care, pentiu unele
medicamente prevăzute i.n HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care neces i tă
prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat priu Ordin al mi11istrului sănătăţi i.
şi al preşedinte1ui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea
protocolului în condiţi i le legi i, prescrierea se face cu respectarea i n dicaţiilor, dozelor ş i
contrai udicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în liniita competenţei medicului
prescript or;
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j)

să

utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în
funcţiune; sistemul de rapo11are în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform
contractelor de fumjzare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea
decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate;
raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate şi stabi lit prin ordin al preşedintellti Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; î11 situaţii
justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul infonnatic, rapo1tarea activităţii se
realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabiJirea acestui
tennen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare
de la această dată;
k) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări
sociale de sănătate emis de unul dintre statele men1bre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic
European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/docun1eotelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi
condiţii ca ş i persoanelor asigurate în cadrul sistemu lui de asigurări sociale de sănătate din România;
să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri,
convenţii sau protocoale internaţiona le cu prevederi în domeniul sănătăţi i , în condiţii l e prevăzute de
respectivele documente internaţionale;
•
1) să utilizeze platforma informatică din asigttrările de sănătate. Io situaţia în care se utilizează un
alt sistem infor1natic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma
informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizo1ii sunt obl igaţi să asigure confidenţialitatea
în procesul de transmitere a datelor;
m) să co1npleteze/ să trans1nită datele pacientului în dosarul electronic de sănătate al acestuia.
n) să nu încaseze sume pentru servicii le medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii
decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare
acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabil i tă o reglementare în acest sens;
o) să acorde servicii de asistenţă medicală an1bulato1ie de specialitate asiguraţilor numai pe baza
biletului de trimitere, care este fonnular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, cu excepţia afecţiunilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... ./.... /2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
ap)jcare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018. Lista cuprinzând afecţi11nile ce permit prezentarea direct la
medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate p entru
specialitatea clin i că medicină fizică şi de reabilitare se stabileşte prin Ordinul ministnliui sănătăţ ii şi al
preşedintelui Casei Naţio11ale de Asiglu·ări de Sănătate nr..... ./.. .. /2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anttl 20 I 8 a H.G. nr. 140/20 18. Pentru pacienţii din statele membre ale
Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european
de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai fonnularelor/documentelor europene emise în
baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală
ambul.atorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletullti de trimitere în aceleaşi
condi ţii ca persoanelor asigurate în cadn1l sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu
excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu
autorizarea prealabilă a instituţiilor co1npetente din statele men1bre ale Uniunii Europene/din Spaţiul
Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat
acorduri, înţe legeri , convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au
dreptul ş i beneficiază de serviciile 1nedicale acordate pe teritoriul Ron1âniei, furnizorii de servicii
medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea
de servicii medicale în ambulatoriu;
p) să informeze medicul de fam ilie, prin sctisoare 1nedicală expediată direct sau prin intermediul
asiguratului, cu privire la diaguosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate; să finalizeze actul
medical efectuat, inclusiv p1in eliberarea biletului de trinutere pentru investigaţii paraclinice, a
ce1tificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, după caz, în situaţia în care
concluziile examenulu i medical impun acest lucru; scrisoarea .medicală este un document tipizat, care
se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medicul de special itate, iar un
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exemplar este trans1nis rnedicttlui de familie, direct sau prin intermediul asiguratuhti; scrisoarea
medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru
furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza
acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... ./.... ./2018 pentru aprobarea Normelor
n1etodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018;
q) să respecte prevederile Ordinului 1ninistru]ui sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 44/53/20 l O privind aprobarea unor n1ăsuri de eficientizare a activităţii la
nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşte1;i calităţii actului 1nedical în cadrul siste1nului
de asigurări sociale de sănătate, p.rivind programarea persoanelor asigurate pentru serviciile medicale
programabile.
r) să ve1;fice biletele de hwitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă
potrivit prevederilor legale în vigoare;
s) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate, confo11n contractelor
încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate, după caz;
ş) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală
electronică off-line pentru medicamente cu şi Îară contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii
prescriptori se face prin semnătură el ectronică extinsă/calificată potrivit Legislaţiei naţionale/ettropene
în vigoare privind serviciile de încredere;
t) să introducă în sistemul informatic toate prescriptiile medicale electronice prescrise off-line, în
termen de maxin1um 30 de zile calenda1;stice de la data prescrierii;
ţ) să con1unice casei de asigurări de sănătate epuizarea sun1ei contractate lunar; comunicarea se va
face în ziua în care se înregistrează această situaţie prin serviciul on-line pus la dispoziţie de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate;
u) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigttrări sociale de sănătate din platforma
informatică a as i gurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza co1nt1nicaţia cu
sistemul info1111atic se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor 1nedicale acordate se face prin
se,nnătură e lectronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind
serviciile de încredere. Serviciile 1nedicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a
asigurărilor de sănătate în 1naximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru
serviciile acordate în luna pentn1 care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul
ziua acordării serviciului medi.cal şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.
Serviciile medicale din pachetul de bază acordate in alte condiţii decât cele 1nenţionate anterior nu se
decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile
în care se utilizează adeverinţa de asigt1rat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care
refuză cardul naţional din 1notive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora
li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi con1p l etările ulterioare, pentru persoanele cărora nu
le-a fost ernis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;
v) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul
de bază fumizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în
condiţiile lit. u), în maximun1 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna
pentru care se face rapo1tarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului
medical şi acesta se î1nplineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale
acordate se face pril1 semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene î11
' situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu
vigoare privind serviciile de încredere. ln
se decontează furnizorilor de către casele de asigw·ări de sănătate.
w) să întoc1nească ev idenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli
profesionale şi să le comunice lunar caselor de asigttrări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală;
să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse
prejudicii sau daune sănătă!ii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din
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culpă

- dacă la niveltLI furnizorilor există docu1nente în acest sens, şi au obligaţia să le comunice lunar
casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.
X:) începând cu data de l iulie 20 l 8 să respecte avertizările Sistemultti Informatic al Prescripţiei
electronice precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările
şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;
y) să ftnalizeze actul n1edical efectuat prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu
sau fără conh·ibufie personală, după caz, în s ituaţia în care concluziile examenului medical impun acest
lucru; nerespectarea acestei obligaţii conduce la reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz la care
s-a constatat nerespectarea obligaţiei.

VI. Modalităţi de plată
ART. 9 Modalitatea de plată a serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabi litare, acordate în
unităţi sanitare atnbulatorii de medicină fizică şi de reabilitare în sistetnul asigurări l or de sănătate, este
tariful pe serviciu medical - consultaţie/zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de medicină
fizică şi de reabilitare, prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul min.istntlui sănătăţii şi al preşedintelu i
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...../ .... ./2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.
ART. 1O( 1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de n1ai jos:
Tipul
serviciulu i

o

de servi c ii consultaţii/zile de
tratament negociat
(orientativ)

Numărul

1

Ta riful pe ser viciu
medical - consultaţie*)/
zi de tratament* )

2

Val oar e
- l ei -

3 = 1

X

2

Servicii
medicale Consultaţi i

Servicii
medicale Consultaţii

cu proceduri
Zile de
tratament
aferente
seriilor de
proceduri

*) Tariful pe serviciu medical - consultaţie şi tariful/zi de trata1nent pentru seria de proceduri specifice
de n1edicină fizică şi de reabilitare sunt cele prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătătii şi
al preşedintelui Casei Naţionale de Asi.gurări de Sănătate nr..... ./.... ./2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul a H.G. nr. 140/2018 şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente
serviciilor medicale - consultaţii şi număn1 lui de zile de tratament pentru seria de procedt1ri specifice
de medicină fizică ş i de reabilitare.
(2) Valoarea contractului penh·u serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în
unităţile sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, este de ........... lei.
ART. 11 (l) Decontarea lt1nară a serviciilor 1nedicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în
unitătile sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare în siste1nul asigurărilor sociale de
sănătate, se face pe baza nun1ăn1lui de servici i medicale - consultaţi i ş i a număru l ui de zile de
tratament medicină f12ică şi de reabilitare realizate şi a tarifelor pe serviciu medical - consultaţie şi a
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tarifului pe zi de trata1nent în limita s1unelor contractate, în termen de maxim1un 20 de zile
calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza facturii şi a documentelor justificative
depuse/ transm_ise de furnizori la casa de asigurări de sănătate până La data de ................. ..
Tarifele pe zi de tratament se decontează numai dacă nwnărul procedurilor recomandate şi efectuate
este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporţional conform formulei: nr. proceduri recomandate
şi efectuate pe zi/4 x tarif pe zi de tratament.
Toate documentele necesare decontă1ii se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate
prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
(2) Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni, ţinându-se cont şi de activitatea specifică
sezoniera:
Suma anuală contractată este de ................ ... lei, din care:
- Su1na aferentă trimestrului I .................... lei,
dii1 care:
- luna .l ................... lei
- luna II .................. lei
- luna lll ................. lei
- Swna aferentă trimestrului IT ................... lei,
din care:
- luna IV .................. lei
- luna V ................... lei
- luna VI .................. lei
- Suma aferentă trimestrului Ill .............. .. .. lei,
din care:
- lw1a VII ................. lei
- luna VIII ................ lei
- luna IX .................. lei
- Suma aferentă trimestrului rv ................... lei,
din care:
- luna X ................... lei
- luna XI .................. lei
- luna XII ................. lei.
(3) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare 1nedic de medicină
fizică şi de reabilitare din componenţa cabinetului n1edical cu care s-a încheiat contractul:
a) Medic
Nu1ne: ............ ......... Prenume: .................................. ..
'

V

Grad profesional: ....................................................... .
Cod numeric personal: .............................................. ..
Codul de parafă al medicului: ..... .. ......................... .. .. ..
Progra1n zilnic de activitate ................................ ore/zi
b) Medic
Nume: ..................... Prenume: .................................. .

Grad profesional: ...................................................... .
Cod numeric personaJ: .............................................. .
Codul de parafă al 1nedicuiui: .................................... .
Progra1n zilnic de activitate ...................................... ore/zi

C) ...............................................
A

I • ••••••• I ••••••••••••••

*) In cazul cabinetelor din arnbulatoriul integrat al spitalului ş.i al cabinetelor de specialitate din
centrul de sănătate multifuncţio11al fără personalitate jwidică organizat în structura spitalului, se va
completa cu programul de lucru stabi lit pentru cabinetele respective, precu1n şi cu datele aferente
tuturor 1nedicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat şi în centrul de
sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului.
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ART. 12 Plata serviciilor mecticale de tnedicină fizică şi de reabi litare, acordate în unităţi sanitare
an1bulatorii de n1edicină fizică şi de reabilitare în sisten1ul de asigurări sociale de sănătate, se face în
contul nr..................... , deschis la Trezore1ia stah1lui, sau contul nr...... ............................ , deschis la
Banca .. ................ .. ..... .
Vil . Calita tea serviciilor medicale de n1 edicin ă fizi că şi de reabilitare
ART. 13 Serviciile 1nedicale de medicină fizică şi de reabilitare, fumizate în baza prezentului
contract, trebuie să respecte criteriile privind calitatea servicijlor medicale acordate asiguraţilor,
elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
VIII. Răspunderea co n tractu ală
ART . 14 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.
ART. 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de mecticu1ă fizică şi de reabilitare
cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea
•
datelor raportate. I n caz contrar, se ap lică prevederile legislaţiei în vigoare.
LX. Clauze speciale
ART. 16 Orice împrejurare u1dependentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării
contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de
răspundere partea care o mvocă. Sunt considerate fot1ă majoră, în sensul acestei clauze, Îlnprejurări ca:
război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
Partea care invocă forţa n1ajoră trebuie să anunţe cea laltă pa1te în termen de 5 zile calendaristice de
la data aparitiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de
autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv Municipiul Bucureşti , prin care să se certifice
realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la mvocarea forţei majore şi, de
ase1nenea, de la încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anunţarea în tennenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de
forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte pă11i piin neanunţarea în
termen .
•
In cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 lw1i, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
ART. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie
răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din pa1tea casei de as i gu rări de sănătate cu care s-a încheiat
contractul..
X . Sa n cţiuni, condi ţii de reziliere, suspe ndare şi încet are a contractuJui
ART. 18 ( 1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din n1otive
unputabile fumizorului/mecticului, a p rograrn ului de luciu prevăzut în contract, se aplică următoarele
sancţiuni:

a) la prima constatare se diminuează cu 5% contrava loarea serviciilor de 1nedicină fizică şi de
reabilitare aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii, pentru fiecare dintre aceste situaţii;
b) la a doua constatare se ctitninuează cu 10% contravaloarea servicii lor de Lnedicină fizică şi de
reabilitare aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii, pentru fiecare dintre aceste situaţii.
(2) Io cazul în care se constată nerespectarea ob li gaţii l or prevăzute la art. 8 lit. a) pct.1 ş i 2, Ut. c)
pct. 1-3, lit. d), g), i), k)- m), p)- ş) , t), w) şi x) precum şi prescrieri de medicamente cu sau fără
contribuţie personală din partea asiguratului şi /sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt
în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeni11l sănătăţii, completarea
scrisorii mecticale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi
al preşedinteltLi CNAS nr. ... ./..... ./2018 sau neeliberarea acesteia, se apUcă unnătoarele sancţiun.i:
a) la prÎ1lla constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se va di1ninua cu 3% contravaloarea serviciilor de medicină fizică ş i de
reabi litare aferente lunii î.n care s-au înregistrat aceste situaţii.
A
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c) la a treia constatare se va diminua cu 5% contravaloarea serviciilor de medicină fizică şi de
reabilitare aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;
(3) 1n cazul în care în de1ularea contractul11i se constată de către structurile de control ale caselor de
asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate precum şi de alte organe competente,
nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 8 lit. o) şi/sau serviciile raportate conform contractului în
vederea decontării acestora nu au fost efectuate se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se
diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare aferente lunii în care
s-au înregistrat aceste situaţii.
(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 8 lit.
f), h), n) şi t), se ap li că următoarele sancţiuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a
produs această situaţie;
c) la a treia constatare se diminuează cu l 0% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a
produs această situaţie.
(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), pentlu nerespectarea obligaţiei
prevăzută la art. 8 lit. t) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare
medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei presc1iere
cu componenta eliberare pentJ·u toate prescripţiile medicale electronice off-line.
(6) Reţinerea su1nei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) pentru furnizorii de servicii medicale care
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se face prin plata directă sau executare silită
în sihtaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
PentJ·u recuperarea sumelor care nu sunt stabiljte ca urmare a unor acţiuni de control, casa de
asigurări de sănătate notifică furnizo1ul de servicii medicale în termen de max.imum 10 zile
calendaristice de la data stabilirii s1tmei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are
dreptul ca în te1men de maximum l O zile calendaristice de la data primirii notificării cu confun1are de
prinure, să conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de n1axin1un1 1O zile
lucrătoare. Io situaţia în care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de
servicii medicale, aduce la c1moştinţa furnizorului de servicii medicale faptul că în termen de
maxi1num 10 zile lucrătoare de la data pri1nirii răspunsului la contestaţie, suma se recuperează prin
plată directă. Io situaţia în care a nu se face ptin plată directă, suma se recuperează prin executare
A

A

A

silită.

Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, suma se
recuperează în termen de Lnaximum 1O zile lucrătoare de la data notificării fumizorulu.i de servicii
medicale, prin plată directă. In situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se
recuperează prin executare silită.
(7) Pentru cazurile prevăzute la alin. ( 1) - (4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe
fiecare medic/furnizor, d11pă caz.
(8) Recuperarea su1nei potrivit prevederilor ali11. (L) - (4) se face prin plată directă sau executare
silită pentru fw·nizorii care nu mai simt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(9) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4) se utilizează
conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie.
ART. 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare se reziliază
de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de să.nătate, în termen de 1naximttm 5 zile
calendaristice de la data aprobării acestei n1ăsuri, ca urmare a constatării următoarelor situaţii:
a) dacă furnizorul de servicii medicale ou începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacă din motive imputabile fu1nizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de
30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a doc11mentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţi i
acesteia;
A
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d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
dovezii de evaluare a fun1izorului;
e) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării
acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor,
caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) - cu recuperarea contravalorii
acestor servicii;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a doctunentelor solicitate
privind actele de evi denţă fianciar-contabilă a serviciilor fwnizate conform contractelor încheiate între
furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din
Fond, precum şi documentele medicale şi administTative existente la nivelul entităţii controlate şi
necesare actului de control ;
g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de as igurări de
sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale
individuale; în cazul celorlalte for1ne de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv a1nbulatoriul
integrat, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/ medicilor în cazul
cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;
h) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (3) din anexa ni-. 2 la H .G. nr.
140/2018;
i) odată cu pruna constatare după aplicarea rnăsurilor prevăzute La art. 18 alin. ( 1) - (4).
ART. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare
încetează la data la care a intervenit una dintre urtnătoarele situaţii:
a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele si t1Laţii:
al) furnizoru l de servicii medicaJe de 1uedicină fizică şi de reabilitare îşi încetează activitatea în raza
administrativ-te1itorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfi inţare sau reprofilare a furnizorultti
de servicii m.e dicale, după caz;
a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
a4) a survenit decesul titulai-ului cabinetului tnedical individual;
a5) n1edicul titular al cabinetului n1edical individual renunţă sau pierde calitatea de 1nembru al
Colegiului Medicilor din România.
b) din motive in1putabile furnizorului , prin rezil iere;
c) acordul de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentannll legal al furnizorului de serv1c11
medicale de medicină fizică şi de reabilitare sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare
scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu
indicarea motivului şi a ten1eiului legal;
e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractult1i în condiţi ile a11. 21
alin.(1) lit. a), cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) 'ln cazul 111 care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere
ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de fttrnizori prin contractul încheiat, casele
de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la
următorul tennen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.
'
(3) ln
cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de să11ătate se 1nodifică prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat
cu casa de asigui-ări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii
respectivi, din 1notive imputabi le acestora şi care au condus la nerespectarea obl i gaţiilor contractuale
de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea Îll niciun alt contract de
acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la unnătorul termen de contractare, dar nu mai
puţin de 6 luni de la data modificării contracnilui.
(4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică potriv it
prevederilor alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate ntt vor mai încheia contracte cu furnizorii
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respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la al in. (3) în contractele
de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi fu111izori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la rezilierea/ n1odificarea contractului.
(5) In cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin.
(2) - (4) se apJjcă în inod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele sectLndare de
lucru.
ART. 2 1 (1) Contrachtl de furnizare de servicii n1edicale de tnedicină fizică şi de reabilitare se
suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:
a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre
docun1entele prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) - d) din anexa nr. 2 la 1-I.G. nr. 140/2018, cu condiţia
ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea
operează pentru o perioadă de 1naximum 30 de zile calendaristice de la data încetării
val abilităţii/revocării acestora ;
b) în cazurile de forţă majoră confirn1ate de autorităţile publice con1petente, până la încetarea
cazului de forţă majoră , dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive
obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care deter1nină in1posibilitatea desfăşurării activ i tăţii
furnizorului pe o perioadă l i1nitată de timp, după caz, pe bază de documente justificative;
d) de la data la care casa de asigw·ări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul. profesiei a medicului
titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale,
suspendarea se ap l ică corespunzător nun1ai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate
care se află ÎD această situaţie.
e) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de 1uembru al CMR /
membru OAMGMAMR nu este avizat pe perioada cât medicul / personalttl medico-sanitar figurează
în re laţie conh·actuală cu casa de asigură1i de sănătate; suspendarea operează fie prin suspendarea din
contract a personalului aflat în această sihLaţie, fie prin suspendarea contractului pentru sittLaţ i ile în
care furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile de desfăşurare a activităţii în relaţie contractuală cu casa
de asigurări de sănătate;
(2) P entru situaţij]e prevăzute la alin.(!) )jt,a) - e), pentru perioada de suspendare, valorile lunare de
contract se reduc proporţional cu numărul de zile calenda1istice pentru care operează suspendarea.
(3) Pentru si t11aţiile prevăzute la alin. (1) lit.a) - e), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări
de sănătate nu decontează servicii medicale de n1edicină fizică şi de reabilitare.
ART. 22 (1) Si tuaţiile prevăzute la art. 19 şi la a1t. 20 alin. ( 1) lit. a) subpct. a2 - a5 se constată de
căh·e casa de asigurări de sănătate, diu oficiu, prin orgauele sale abilitate sau la sesizarea oricărei
persoane interesate.
(2) Situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) subpct. al) se notifică casei de asigurări de sănătate
ct1 cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractuJui.
A RT. 23 Prezentul contract poate fi rezil iat de către părţi l e contractante datorită neîndepliniri i
obligaţiilor contractuale, sub condi ţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile
calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.
~

XI. Coresponden ţa
ART. 24 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectt1ează în scris prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire, prin fax , prin poşta electronică sau direct la sediul părţi l or sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în contract.
Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce
figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu în
ziua în care modificarea produce efecte.
XII. Modificarea contractului
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ART. 25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord b1lateral, la iniţiativa oricărei
părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de
modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.
ART. 26 (l) În condiţiile apariţiei unor noi acte nonnative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulări i prezentului contract, clauzele contrare se vor rnodifica şi se vor completa în mod
corespunzător.

(2) Pe parcursul de1ulării prezentului contract, valoarea contractual ă poate fi majorată prin acte
adiţionale, după caz, în limita fondului aprobat pentru asistenta de medicină fizică ş i de reabilitare,
avându-se în vedere condiţii l e de contractare a sumelor iniţiale.
ART. 27 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie în l ocuită printr-o
altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.

Xlll. S oluţionarea litigiilor
ART. 28 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile neso luţionate pe cale a1niabilă dintre furnizori ş i casele de asigurări de sănătate conform
alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de
judecată, după caz.
XIV. Alte clauze

..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor meqicale de medicină fizică şi de reabilitare în
ambulatoriu în cadrul sistemu.lui de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ............. , în două
exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
CASA DE

ASIGURĂRI

Preşedinte

DE SĂNĂTATE
- director general ,

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Reprezentant legal ,
. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .

Director executiv al

Direcţiei

Di rector e xecuti v al
contractua l e ,

Di recţ i ei Re l aţii

Vizat
Juridi c , Contencios

economice ,
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ANEXA 13
LISTA
cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriul de specialitate
1. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă
2. Malformaţii congenitale şi boli genetice
3. Boala cronică de rinichi - faza predializă
4. rnsuficienţă cardiacă clasa II I - IV NYHA
5. Sindrorn Felty, boala Still, sindrom Sjogren, a1trită cronică juvenilă
6. Colagenoze 1najore (lupus e1itematos sistemic, sclerodermie, poli/dermato1niozi tă, vasculite
sistemice)
7. Aplaz ia medulară
8. Anen1ii hen1olitice endo şi exo-eritrocitare
9. Trombocitemia hemoragică
IO. Histiocitozele
11. Telangectazia hemoragică ereditară
12. Purpura tro1nbopenică idiopatică
13. Tro1nbocitopatii
14. Purpura trombotică trombocitopenică
15. Boala von WilJebrand
16. Coagulopatiile ereditare
17. Boala Wilson
18. Malaria
I9. Tuberculoza
20. Boala Addison
21. Diabet insipid
22. Boli psihice (grup diagnostic schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, grup diagnostic
tulburări ale dispoziţiei, autisn1, ADHD, boli psihice la copii)
23. Miastenia gravis
24. Bolnavi cu revasctLlarizaţ-ie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu
bypass coronarian
25. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare
26. Risc obstetrical crescut la gravide
27. Astm bronşic
28. Glaucom
29. Statuspost AVC
30. Boala celiacă la copil
31. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)
32. Sindromul Schwachinann
33. Hepatita cronică de etioJ.ogie virală B , C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imw,omodulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici
34. Boala I-Iirschprung
35. Bolile nutriţionale la copii (malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale
până la no1malizare he1natologică şi biochimică) şi obezitatea pediatrică
36. Bronşiectazia şi complicaţiile p11lmonare supurative
37. Scleroza multiplă
38. Demenţe degenerative, vasculare, 1nixte
39. Starea posttransplant
40. Insuficienţa renală cronică - faza de dializă
41. Bolile rare prevăzute in Programele naţionale cu scop curativ
42. Afec~uni oncologice şi oncohematologice
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43 . .Diabett1I zaharat cu sau fără complicaţii
44. Boala Gaucber
45. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism
46. Degenerescenta maculară legată de vârstă (DMLV)
47. Boala Cushing
48. Paraliziile cerebrale infantile
49. Epilepsia
50. Boala Parkinson
51. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita ancl1ilozantă, psoriazis cronic sever
52. Afecţiuni ale copilului O - I an
53. Anomalii de L11işcare binoculară (strabism, forii) copii O - 18 ani
54. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii O - 18 ani
55. Afecţilllli ale aparatului lacrimal (O - 3 ani)
56. Infarctul intestinal operat
57. Arteriopatii periferice operate
58. Insuficienţă respiratorie cronică severă
NOTA 1: Prezentarea la medicul/medicii din specialitatea / specialităţi le care tratează afecţiunile de
mai sus se face direct rară bilet de tritnitere.
NOTA 2: Medicul de specialitate trebuie să informeze, cel puţi n o dată pe an, medicul de fan1i lie
p1in sc1isoare medicală dacă au intervenit sau nu schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea
terapeutică.

NOTA 3: Pentru bo)jle cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de
specialitate se face cu bilet de trimitere de la medi,cul de familie pe care este evidenţiat management
de caz.
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ANEXA14
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI PACHETULUI

DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU
MEDICINĂ DENTARĂ

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ

,.

l. *)

decontată

Acte terapeutice

Tarif
- lei -

- include 1nodelul de studiu, după caz,
controlul oncologic stomatologic, evidenţierea
plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea

133

I 100%

60%

100%

94
120

I 100%
100%

100%
60%

100%
100%

Cod

Consu l taţie

Suma
Copii O18 ani

de CAS
Peste 18 Beneficiari
ani•
ai legilor
sneciale

bucală

*) Se acordă o singură consu l taţ ie la un interval
de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o
consultatie la 6 luni pentru cooii oână la 18 ani.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
8.
9.
10. **)

Tratamentul cariei simnle
Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor
ouloare sau al l!an!!Tenei
Tratarnentul de urgenţă al traurnatismelor <lento alveolare/dinte
Tratan,entul afecţiuni l or pul pare cu anestezic
Pansan1ent cal1nant/drenai endodontic
Trata1nentul uru1rrrenei outoare
Tratrunentul paradontitelor apicale - prin incizie cu anestezie
Trata1nentul afectiunilor oarodonţiu l ui cu anestezie
Tratamentul afectiunilor mucoasei bucale
Extractia dintilor temnorari cu anestezie
Extractia dintilor oermancnti cu anestezie
Chitu-etaj alveolar şi tratan1enh1l hemoragiei
**) ln s ih1aţia în care se efechtează în aceeaşi
şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu
este decontat de casa de asirrnrări
de sănătate
.
Decapuşonarea la copii
Reducerea luxatiei articulaţiei temooro-mandibulare
Proteza acribcă 1nobilizabi]ă ne arcadă
***) Se acordă o dată la 4 ani.

-

.

150

100%

100%

100%

97
39
109
109

100%
100%
100%
100%

60%
100%
60%
100%

100%
100%
100%
100%

94
40
20
70
86

100%
100%
100%
100%
I 00°/4

100%
60%

100%
100%

60%
100%

100%
100%

47
62
850

100¾
100%

l00%
60%

100%
100%

100%

100¾

100%

100%

A

11.
12.
13.***)
14. ****)

Reparaţie proteză

14.1.****)

****) Se acordă o
Rebazare proteză

15.

****) Se acordă o dată ne an.
Element protetic f12ionomic (acrilat/ compozit)

I 6.
I 7.
l 8. •****)

I
78

dată

ne an.

Element protetic seuri-fizionomic (1netal + acrilat /
comnozit)
Reconstituire coroană radiculară
.
Decondiţionarea nilburărilor
funcţionale prrn
aparate
ortodontice,
inclusiv
trata1nentul
angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă ŞI
cane lină

I

150

I

78

100¾

60%

100¾

170

100%

60%

100%

100
546

100%
100%

60%

100¾

I

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

146
19.

Tratamentul angrenajului invers prin

exerciţii

cu

100%

20

soatula/sedintă

20. *****)

21.
22. *****)

Aparate şi dispozitive util izate în trata,nentul
malformatiiJor con!1:enitale
Slefuirea în scon ortodontic/dinte
Reparaţie aparat ortodontic
pentru tinerii de la 18 ani până la
.
vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv
' - la 'tnceperea anului
absolvenţii de ljceu, pana
universitar, dar nu n1ai 1uult de 3 luni, ucenici sau
studenti si dacă nu realizează venituri din muncă
*****) Se acordă nun1ai de n1edicii de specialitate
în ortodontie si ortonedie dento-facială.
Menţinătoare de seathi 1nobile
Sigilare/dinte
******) O procedură decontată la 2 ani.
*I) Se

23.
24. ******)

25.

780

I

20
390

100%
100%
100%

100% * l )

decontează

Fluorizare (pe o arcadă dentară)

.
468
78
70

*2) se decontează pentru copi i cu vârsta cuprinsă

- 'Tn cadrul grupei de
NOTA:

-

100% *2)
•

~

între 6 si 14 ani

I-

100%
100%

.

-

vârstă

peste 18 ani - numai pentru tinerii de la I 8 ani până la vârsta de 26
- de-ani dacă_,sunt-ekw-i;-inclusi.v-absG.l-venţii-de-liceu,până la începe1::ea-ru:i11-lu-i-uni-ve1:sitai:,-dai:-nu-mai- mu It de 3 ltmi, ucenici sau studenti şi dacă nt1 realizează venituri djn muncă, casele de asigurări de
sănătate decontează 100% tarifele aferente serviciilor de medicină dentară pentru care în tabelul de n1ai
sus este prevăzut procentul de 60%.
1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicij de bază pot fi efectuate de oricare
ilintre 1nedicii dentişti, cu excepţia celor de la codurile 18, 20 ş i 22 din tabel.
2. Serviciile de medicină dentară de urgenţă sunt prevăzute la codurile 2.2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14,
14.1 şi 22, din tabel.
3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la codurile 1, 2, 2.1 , 4 şi 24 din tabel.
4. Formula dentară:
Dinţi permanenţi :

11 incisiv central dreapta sus
12 incisiv lateral dreapta sus
13 can in dreapta sus
14 primul premolar dreapta sus
15 al doilea pren1olar dreapta sus
16 pri1nul molar dreapta sus
17 al doilea molar dreapta sus
18 al trei lea molar dreapta sus
21 incisiv central 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
3 1 incisiv central stânga jos
32 incisiv lateral stânga jos
33 canin stânga jos
34 prin1ul premolar stânga jos
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35 al doilea premolar stânga jos
36 primul molar stât1ga jos
37 al doilea molar stânga jos
38 al treilea molar stânga jos
41 incisiv cenlTal 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
D inţi temporari
51 - incisiv central dreapta sus
52 - incisiv lateral dreapta sus
53 - canin dreapta sus
54 - molar dreapta sus
55 - molar dreapta sus
61 - incisiv central stâtlga sus
62 - incisiv lateral stânga sus
63 - canin stânga sus
64 - molar stâtlga sus
65 - molar stânga sus
71 - incisiv central stâtlga jos
72 - incisiv lateral stânga jos
73 - canin stânga jos
74 - molar stânga jos
75 - molar stânga jos
81 - incisiv central dreapta jos
82 - incisiv lateral dreapta jos
83 - canin dreapta jos
84 - molar dreapta jos
85 - molar dreapta jos
~

5. ln cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar".
Dată fLind incidenţa dinţiJor supranun1erari se admit la raportare maximum doi dinţi.
supranumerari/CNP/cod unic de asigurare
6. MecLicii de mecLicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică)
cuprinse în anexa nr. 17 la ordiJ1 ca o consecintă a actului medical propriu, pentru asiguraţii pentru care
este necesar a se efectt1a aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticulu.i , sau pe bază de bilet de
trirn.itere de la un alt medic de medicină dentară, dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor
servicii şi dotăiile necesare; decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent invest i gaţiilor
medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la ordin.
Pentru aceste servicii, furnizorii de servicii medicale de 1necLicină dentară încheie cu casele de
asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină
dentară.

7. Pentru beneficiarii legilor speciale tarifele aferente serviciilor prevăzute la codurile 1, 2, 2.1., 3, 5,
9 şi 13 se s u portă du1 fo11d în mod diferenţ:iat, după cum unnează:
- pentru beneficiarii Legii nr. 5 l / 1993 privind acordarea unor drepturi 1nagistraţi lor care au fost
înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările
ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat,
în caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;
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- pentru beneficiarii Legii nr. 44/ 1994 privind veteranii de război , precum şi unele drepturi a le
invalizilor şi văduvelor de război , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de
100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, în
caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;
- pentru beneficiarii Legii nr. 341 /2004 a recunoştinţei faţă de eroii-1nartiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revolttţiei române din decembrie 1989, precum ş i faţă de persoanele care şi-au
jertfit viaţa sau au avut de sufe1it în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
m. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de l 00% se decontează dacă
serviciile au fost acordate în unităţi 1nedicale civile de stat sau militare, din subordinea Ministerului
Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale ş i Ministerului Afacerilor Interne, în caz contrar procentul
decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;
- pentru celelalte categorii de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale, procentul decontat de casele
de asigurări de sănătate este de 100%;
8. Tarifele pentru actele terapeutice prevăzute la codurile 2, 2.l , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21 şi
24 suut corespunzătoare pentru o unitate dentară - pentru w1 dinte.
9. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform
legii.

8. PACHETUL MINIMAL DESERV(C II MEDI CALE PENTRU MEDICINA D ENTARĂ

Cod
2.2.
- 4.
6.

-

7.
l O.*)

Acte terapeutice
Tratamentul de urgenţă al traumatismelor dentoalveolare/dinte
. Pansament calmant/drenaj endodontic
Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu
anestezie
Tratamentu.I afecţiunilor parodonţiului cu anestezie
Chiuretai alveolar s i tratainentul he1noraQ'iei
*) l.n situaţia în care se efectuează în aceeaşi şed.inţă î.n
care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa
de asigt1rări de sănătate.
Reducerea luxatiei a1ticulatiei temooro-mandibulare

I

Tarif
-lei150

Suma
decontata de
CAS
100%

39
109

100%
100%

94
86

100%
100%

62
78

100%
100%

150

100%

390

100%

A

12.
14. **)
14.1 **)
22. ***)

Reparaţie proteză

**) Se acordă o dată oe an.
Rebazare proteză
**) Se acordă o dată pe an.
Reparaţie aparat ortodontic
***) Se acordă numai de medicii de specialitate în
ortodonţie şi ortopedie <lento-facială.

NOTĂ:
1. Serviciile de medicină. dentară prevăzute în pachetul n1inimal de servicii pot fi efectuate de
oricare dintre medicii dentişti , cu excepţia celor de la codul 22 din tabelul de la litera B.
2. Dentiştii acordă numai serviciul prevăzut la codul 4 din tabelul de Ia litera B.
3. Medicaţia pentn1 cazurile de urgenţă se asigură din trusa medica l ă de urgenţă organizată conform
legii.
4. Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suportă integral costurile pentiu investigaţiile
paraclinice reco111andate - radiografii dentare ş i trata1nentul prescris.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

149

C. PACHETUL DE SERVICfl PENTRU PACIENŢil DIN STATELE MEMBRE ALE
EUROPENE/S PAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAŢIA
UNIUNII
ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN
STATELE MEMBRE ALE UNJUNl I EUROPENE/SPAŢTULU I ECONOMIC EU ROPEAN /
CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR
EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND
COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN
STAT.E LE CU CARE ROMÂNLA A ÎNCH EIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERJ, CONVENŢII
SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia
Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a
cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de
medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. B din prezenta anexă, devenite necesare pe tin1pul
şederii temporare în Ro1nânia.

1.

P acienţii

2. Pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia
Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de 1nedicină dentară, de
serviciile medicale de medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. A din prezenta anexă, în aceleaşi
condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sisten1ului de as igurări sociale de sănătate din România.

din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia după caz, de serviciile medicale de
rnedicină dentară prevăzute î.n tabelul de la lit. A din prezenta anexă, sau de serviciile 1nedicale de
medicină dentară prevăzu te în tabelul de 1a lit. B din prezenta anexă, în condiţiile prevă zute de
respectivele doctunente internaţionale.
3.

Pacienţii
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ANEXA 15
MODALITĂŢILE DE PLATĂ

în

asistenţa m edicală

ambulatorie de specialitate pentru specialitatea

medicin ă denta ră

Plata serviciilor din asistenţa medical ă ambulatorie de specialitate pentru specialitatea
n1edicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical în lei.
ART. 2. Lista serviciilor medicale de medicină dentară şi a tratamentelor de medicină dentară,
tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară, şi condiţiile acordării acestora sunt
prevăzute în anexa nr. 14 la ordin.
ART. 3 (1) La stabilirea valotii de contract pentru 1nedicii de 1nedicină dentară/dentişti se au în
vedere:
a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;
b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în rel aţii contractuale cu casa de
asigurări de sănătate;
c) gradul profesional. Pentru medicul primar se aplică o majorare de 20%, iar pentru medicul care
nu a obţinut un grad profesional se aplică o diminuare de 20<¼;
d) pentru medicii din mediul rural suma ajustată cu gradul profesional se majorează cu 50%;
e) suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 2.000 l ei/lună. Suma contractată se
defalchează pe trimestre şi luni.
(2) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină
dentară serviciile medicale de medicină dentară funlizate în limita valorii trimestriale de contract.
Furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii n,edicale peste valoarea lunară
de contract/act adiţional în limita a maxim 10%, cu excepţia lunii decembrie, cu condiţia ca această
depăşire să influenţeze corespunzător, în sensul diniinuării valorii de contract/act adiţional a lunii
următoare,
. cu încadrarea în valoarea contractată pentru tri 1nestrul respectiv.
(3) ln situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de rnedicină dentară se înregistrează la
sfârşitul unui triJnestru stime 11econsu1nate, faţă de suma trimestrială prevăzută în contract, casele de
asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea trimestrială contractată
iniţial aferentă triJnestrului respectiv cu sumele neconsumate.
Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii
medicale de 1nedicină dentară care în tri1nestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract ş i se
repartizează proporţional, corespunzător elementelor utilizate la stabilirea valorii de contract.
Dacă valoarea de contract rămasă neconsumată este 1nai nlÎcă decât cel mai nlÎc tarif aferent unui act
terapeutic aplicabil pacientului adult, respectiv 39 lei, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii de
bază se cons i deră că a fost epuizată valoarea de contract.
Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară
acordate de la data încheierii actului adiţional.
Prin excepţie, pentru trin1estrul [V 2018, în s ituaţia în care la unii furnizori de servicii 01edicale de
medicină dentară se înregistrează la sfârşitul tinei lw1i sume neconst1mate, faţă de st1ma lunară
prevăzută în contract, casele de asigurări de să11ătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract,
val.oarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsu1nate. Sumele rezultate
din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii 1nedicale de medicină
dentară care în tuna respectivă şi -au epuizat valoarea de contract. Su.ma din actul adiţional se utilizează
pentru decontarea serviciilor medicale de 1nedicină dentară acordate asigttraţilor de la data încheierii
actului adiţional.
(4) Pentru încadrarea în suma defalcată t:Jimestrial cabinetele de 1nedicină dentară pot întocn1i liste
de prioritate pentru funlizarea serviciilor de medicină dentară , dacă este cazul.
(5) Fondt1rile suplimentare aprobate pentru anul 2018 cu destinaţia servicii medicale dentare se
contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte, respectiv acte adiţionale la
contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate
asiguraţilor de la data încheierii acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiţional la
contrach1J iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare.
ART. l

.
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ART. 4. ln tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică
dentară. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct
către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii.
ART. 5. Casele de asigurări de sănătate ţin evi denţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare
asigurat şi pe fiecare cod din formula dentară prevăzută în anexa nr. 14 la ordin.
ART. 6. Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii n1ecLicale de medicină dentară, facturează
caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi transmite la casa de asigurări de sănătate până la termenul
prevăzut în contractul de fum izare de servicii n1edicale activitatea reali zată în luna anterioară, conform
contractului încheiat cu casa de asi gurări de sănătate , care se verifică de către casele de asigurări de
sănătate în vederea decontării şi se va lidează confonn prezentelor norme. Nerespectarea ten11enului de
raportare atrage nedecoutarea la tern1enele stabilite a servicii lor medica le prestate pentru perioada
respectivă.

ART. 7. Contravaloarea serviciilor rnedicale de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr . 14
la ordin se suportă de către as iguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul medical,
pentnr care se eliberează doctunentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea
serviciului prestat. In aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau
prescripţii medicale utilizate în sistemul de as i gurări sociale de să n ătate ş i decontate de casele de
asigurări de sănătate.
ART. 8 In cabinetele medicale din ambulato1iul de specialitate, organizate confon11 Ordonanţei
Guvernului nr. 124/ l 998, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, pot fi a ngajaţi numai
medici şi/sau dentişti, precum şi alte categorii de personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare. Medicii satt dentiştii angajaţi în cabinete n1edicale incLividuale nu raportează activitate
medica l ă proprie, activitatea acestora fi ind rap.ortată de către reprezentantul legal; 1nedicii de 1uedicină
dentară/dentiştii pot prescrie medicamente cu sau f'ară contribuţie personală în tratamentul
ambulatoriu, utilizând formularul de prescripţie med icală electronică/formularul de prescripţie
medicală cu regi1n special t1nic pe ţară pentru prescrierea substanţel or şi preparatelor stupefiante ş i
psihotrope, după caz, se1nnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de 1nedica111ente.
Intreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractu.I încheiat de reprezentantul
legal al cabinetului medical cu casa de asigw·ări de sănătate.
ART. 9 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori
de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţii l or judeţene ale mecLicilor de medici nă dentară întâlniri
cu medicii de 1nedicină dentară pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor
normative în vigoare. A11unţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina
web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii.
Casele de asi gură1i de sănătate şi direcţiile de sănătate publi că vor informa asupra 1uodificărilor
apărute în actele normative ş i vor stabili ÎLl1preună cu n1edicii de medicină dentară din ambulatoriu
măsurile ce se impun pentru în1bunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi
exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.
A

A

A
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ANEXA 16
- model -

de servicii de

medici nă

CONTRACT DE FURNIZARE
dentară în asisten ţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru
specialitatea medicină dentară

I. P ă rţile contractante
Casa de asigurări de sănătate ......................... , cu sediul în municipiul/oraşul ....................... , str.
.................... ru·. .... judeţul/sectorul .................. , telefon/fax ............... , e-mai l .............................. ,
reprezentată prin preşedinte - director general ................................,

.

Şl

- Cabinetul 1nedicaJ organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/ 1998 privind organizarea ş i
funcţionarea cabinetelor medicale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare:
cabinetul individual ...................... , reprezentat prin m edicul dentist/dentistul titular
.........••.••... ..... ... .. ..... . .,
- cabinetul asociat sau grupat ................ ...... , reprezentat prin 1nedicul dentist de legat ............................. ;
- societatea civilă 1nedicală ....................... , reprezentată prin administrator ...... .................................;
- unitatea 01edico-sanitară cu personalitate juridi că înfiinţată potrivit prevederilor Legii soci etăţilor nr.
3 I /1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .......... ............. , reprezentată prin

.......................................... ,
- Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiiJor cu reţel e sanitare
proprii ..................... Teprezentată prin ...... ............................................. ;
- ambulatoriul de specialitate ş i ambulatoriul integrat din structura spitalului .................. , inclusiv al
spitalului din reţeaua ministerelor şi ins tituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţe i
naţionale şi autorităţii judecătoreşti , reprezentat prin ......................... , în calitate de reprezentant legal al
unităţi i sanitare din care face pa11e;
- Centrul de diagnostic şi tratament, centTu medical şi unita tea medicală cu personalitate juridică
........................ , cu sediu] in tnunicipiul/oraşul ................. .. , str................. nr..... , bl. .... , sc ..... , et. .... , ap.
...... judeţul/sectorul ....... .... ...... .. , telefon ................... fax .......................... , e-mail .............................. ,
reprezentat prin ................................. ..
- Centrul de sănătate n1ultifuncţional (cu sau fără personalitate juridică), inclusiv cele apar~nând
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie .................................. , având sediul in
m unicipiul/oraşul ...................... , str. ... .... .......... nr. ..... , bi. .... , se ..... , et. .... , ap . ... ... judeţu l/sectorul
........................ , te lefon fix/mobil .............. , adresa de e-1nail .......................... , fax ..........................,
reprezentat prin ............................. ..
NOTĂ:
A

în care furnizorul are punct/puncte secundare de lucru acestea se vor evidenţia distinct, fiind
menţionate adresa, telefon fix/n1obil, adresă de e-mail.

In

s ituaţia

II. Obiectul contractului
ART. l Obiectul prezentului contract îl constituie fumizarea serviciilor de 1nedicină dentară în asi stenţa
medicală de specialitate din runbulatoriu pentru specialitatea medicină dentară, conform Ilotărârii
Guvernului 11r. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordări i asistenţei 1nedicale, a medicamente lor şi a dispozitivelor medicale, în
cadnil s iste1nului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, ş i Ordinului ministrului
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sănătăţii şi

al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... ./.... ./2018 pentru aprobarea
Normelor n1etodologice de aplicare în anul 2018 a 1-T.G. nr. 140/2018.

III. Serviciile medicale de specialitate furni zate
ART. 2 Furnizon1l din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină
dentară acordă asiguraţilor serviciile de 1nedicină dentară cuprinse în pachetul de servic ii de bază şi în
pachetul minimal de servicii de medicină dentară, prevăzute în anexa nr. 14 la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... ./..... ./2018 pentru aprobarea
Nonnelor 1netodologice de aplicare în anul 2018 a H .G. nr. 140/2018, în următoarele specialităţi :

a) ...................................................................... .
b) •• * • * • • •
*
C) ..... ,................................................................ .
O

o o • • • o • o o • o • • • • • • o I • • • • •

O O • •

O

o O

O O O •

•

o • o o o • • • • • • o • • • • • o• o •

O • •

•

ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicină dentară din ambulatoriul de specialitate pentru
specialitatea medicină dentară se face de către următorii medici dentişti/dentişti:
l ...................................................................... ..
2 . ................................... ................... ...... .......... .

3. ...................................................... ............... .
4 . ...................................................................... .
. ..... .......... ......................... .................................

IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2018.
ART. 5 Dw·ata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor pe
aplicabilitate a H.G. nr. 140/20 18.

toată

durata de

V. Obligaţiile părţilor
"
ART. 6 ln
relaţ.iiJe contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară, casele de
asigurări de sănătate au următoarele obligaţii:
a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară autorizaţi şi
evaluaţi şi să facă publice în termen de maxituum 1O zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin
afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigură1i de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând
denumirea şi valoarea de contract a fiecărui a, inclusiv punctajele aferente tuturor c1iteriilor pe baza cărora
s-a stabilit valoarea de contract, şi să actualizeze pe1manent această listă în funcţie de modificările apărute,
în termen de maxi1num 5 zi le lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;
b) să deconteze furnizorilor de servicii 1nedicale de medicină dentară, la termenele prevăzute în
contract, pe baza facturii î.nsoţite de documente justificative trans1nise în format electronic, 111 formatul
solicitat de Casa Naţională de Asigu rări de Sănătate, contravaloarea serviciilor n1edicale contractate,
efectuate, raportate şi validate conform Ordinului 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. ....../ .... ./2018 pentru aprobarea Normelor 1netodologice de aplicare în anul
2018 a H.G. nr. I 40/2018, în li1nita valorii de contract;
c) să informeze furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de
contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate,
precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte nor1native,
prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate
şi/sau prin poşta electronică;
d) să infonneze furnizorii de servicii 1nedicale de medicină dentară cu privire la docwnentele
comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele
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internaţionale

cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de
sănătate şi prin poşta e l ech·onică;
e) să i1uormeze în prealabil în tennenul prevăzut la a1t. 196 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 140/2018,
furnizorii de servicii medicale de 1nedicină dentară cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor
medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul
paginii web a casei de asigurări de sănătate , precum şi pri11 e-mail la adresele comunicate oficial de către
furnizori , cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;
f) să înmâneze la data fmalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoa1tele de control/notele
de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, precum şi inforn1aţiil e despre termenele de
contestare, la tenuenele prevăzute de actele normative (eferitoare la normele metodologice privind
activitatea structurilor de control din cadrul siste1nului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul
în care controlul este efectuat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia,
notificarea privind măsurile dispuse se transn1ite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în
termen de maxin1u1n I O zile cal.endaristice de la data primirii rap.ortului de control de la Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, la casa de asigurări de sănătate;
g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii n1edicale de medicină dentară sumele
reprezentând contravaloarea acestor servicii în situaţia în care asiguraţii nu erau in drept şi nu erau
îndeplinite condi ţi i le să beneficieze de aceste servicii la data acordării şi fi.unizorul a ignorat
avertisinentele emise de Platforma informatică a as igurărilor sociale de sănătate;
h) să deducă spre soluţionare organelor abiljtate s ituaţiile în care se constată neconfonnitatea
documentelor depuse de către ftunizori, pentru a căror corectil11dine furnizorii depun declaraţii pe propria
răspundere;

comunice în format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare şi refuzu l
decontării anun:titor servicii, cu respectarea co nfideuţialitătii datelor personale, în tennen de maximum 10
zile lucrătoare de la data refuzului; să comunice în format electTonic furnizorilor cu ocazia regularizărilor
trimestriale 1notivarea su1nelor decontate în te1men de 1naximum 1O zile lucrătoare de la data comunicării
su1nelor; în situaţia în care se constată ulterior că reft1zul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele
neachitate se vor regulariza;
j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară cu care se află în relaţie
contractuală nuLnele şi codul de parafă ale 1nedicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate ;
k) să deconteze contravaloarea servic iilor medicale de 1nedic i nă dentară şi conh·avaloarea investiga~ilor
medicale paraclinice (radiografie dentară retroalveolară şi radiografie panoran1ică), numai dacă medicii au
co1npetenţa legală necesară şi au in dotarea cabinetului aparatt1ra medicală corespunzătoare pentru
realizarea acestora, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 15 la Ordinul ministn1lui sănătăţii şi a l
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .. .... / .... ./20 I 8 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare îJ1 anul 2018 a H.G. LU'. 140/2018;
1) să contracteze servicii n1edicale de medicină dentară, respectiv să deconteze serviciile medicale de
medicină dentară efectuate, raportate şi validate, prevăzute în Lista ser viciilor medicale pentru care plata se
efectuează prin tarif pe serviciu medical, în condiţiile stabilite în anexa nr. 15 la Ordinul 1ninistrului
sănătăţii şi al preşedi11telui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..... ./.... /2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 20 J 8 a H.G. nr. 140/2018.
m) să pună la dispozi{ia furnizorilor de servicii de medicină dentară cu care se află în relaţii
contractuale, fo1matul în care aceştia afişează pachetele de servici i medicale şi tarifele corespunzătoare,
format stabilit de Casa Na tională. de Asigurări de Sănătate;
~
'
ART. 7 ln relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii n1edicale de
medicină dentară au unnătoarel e obligaţii:
a) să infonneze asigura~i cu privire la:
i)

să
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1. programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele
de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-1nail, pagină web (prin afişare intr-Lu1 Ioc
vizibil),
2. pachetul de servicii minimal şi de bază ctt tarifele corespunzătoare şi partea de contribuţie personală
suportată de asigurat; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt
afişate de fi.1n1izori în fonnatul stabiJjt de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia
furnjzorilor de casele de asigtu·ări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată
conform contractelor de furnizare de servicij medicale şi să transmită factura în fonnat electronic la
casele de asigurări de sănătate; să raporteze în format elech·onic caselor de asigurări de sănătate,
documentele justificative privind activită~le realizate în fom1atul solicitat de Casa Na~onal ă de Asigurări
de Sănătate ;
c) să asigure utilizarea:
I. formularelor cu regim special unjce pe ţară - bil.et de trin1itere către alte specialităţi sau în vederea
internării, bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţie medicală pentru prescrierea
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope - conform prevederilor legale in vigoare şi să le
ebbereze ca o consecinţă a actului n1edical propriu, în concordanţă cu diagnosticul si numai pentru
serviciile n1edicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să completeze
fonnularele cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare;
să asigure uti lizarea formularelor electronice - de la data la care acestea se implementează
2. formularului de scrisoare medicală; medicul de specialitate eliberează scrisoare medicala pentru
urgenţele medico-chirurgicale şi pentru boble cu potenţial endemoepidemic prezentate la nivelul
cabinetului pentru care se consideră necesară internarea
3. prescripţiei 1nedicale electronice pentru n1edicamente cu şi fără contribuţie personală, pe care o
eliberează ca o consecinţă a actului medical propriu, 11umai pentru serviciile medicale care fac obiectul
contractului cu casa de asigurări de sănătate; prescrierea medicamentelor cu şi fără contributie personală
de care beneficiază asiguraţii se face corespunzător denumirilor co1nune inten,aţionale aprobate prin
hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipuriJe şi efectele terapeutice ale
medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; să completeze prescripţia medicală cu toate datele pe
care aceasta trebuie să le cuprindă confor1n prevederilor legale în vigoare;
d) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorulu i, să acorde servicii
prevăzute în pachetul mini1nal de servicii şi pachetul de servicii de bază, fără nicio discriminare;
e) să respecte progra1nul de lucru şi să îl co1nunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui
fom1ular al cărui model este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii ş i al preşedintelui CNAS
nr...... ./....../20 l 8, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programtll de
lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
t) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la
baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea
produce efecte ş i să îndeplinească în pe1n1anentă aceste condiţii pe durata derulă1ii contractelor;
notificarea se face conforn1 reglementări lor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
g) să asigure Tespectarea prevederilor actelor normative refe1itoare la sisten1ul asigurări lor sociale de
sănătate, incidente activităţii desf'aşurate de furnizorii de servicii med.icale ce face obiectul contractului
încheiat cu casa de asigw·ări de sănătate;
h) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;
sisten1ul de raportare în timp real se referă la raportarea activitătii zilnice realizate conform contractelor de
furnizare de servicii 1nedicale, fără a n1ai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării servic.i ilor
medicale contractate şi validate de către casele de asig1Lră.1i de sănătate; raportarea în timp real se face
electronic în fonnatul solicitat de Casa Naţional ă de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al
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preşedintelui

Casei Naţionale de Asigură1i de Sănătate; în siluaţii justificate în care nu se poate realiza
comttnicaţia cu sistemul infonnatic, raportarea activităţii se realizează în 1naximun1 3 zile lucrătoare de la
data acordării serviciului medical. La stabilirea aceslui tern1en nu se ia în calcul ziua acordării serviciului
medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;
j) să asigure acordarea asistenţei medicale de medicină dentară necesară titularilor cardului european de
asig1u·ări sociale de sănătate emis de unul dintre statele metnbre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic
European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/docu1nentelor europene enlise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/ 2004, în aceleaşi condiţii
ca şi persoanelor asigtu·ate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde
asistenţă medicală paci enţi i.or din alte state cu care Ron1ânia a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau
protocoale internaţional e cu prevederi în domenittl sănătăţii , în condiţiile prevăzute de respectivele
docu1nente internaţionale ;
k) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. ln situaţia în care se utilizează un alt
sistetn informatic, acesta trebttie să fie compatibil cu sistemele informatice din p\atfonna informatică din
asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de
transmitere a datelor;
1) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medica1nentelor aferente denumirilor comune
internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denu1nirile comune inten1aţionale corespunzătoare
medicarnentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără coon;buţie personală, pe bază de prescripţie
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu
modificăriJe şi completările ulterioare; în situaţia în care, pentru unele medicamente prevăzute in HG nr.
720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care necesită prescriere pe bază de protocol
terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea protocolului în condiţiile legii,
prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor
produsului în limita competenţei n1edicului prescriptor;
m) să completeze/să transmită datele pacientului în dosarul electronic de sănătate al acestuia;
n) să nu încaseze sume pentru serviciile n1edicale fumizate prevăzute în pachetele de servicii decontate
din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării
serviciilor medicale, pentn1 care nu este stabilită o reglementare în acest sens;
o) să respecte prevederile Ordinului 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr. 44/53/201 O p1ivi11d aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei
medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul siste1nului de asigurări sociale
de sănătate, privind progra1narea persoanelor asigw·ate pentru serviciile medicale programabile.
p) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală
electronică off-line pentru medican1ente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asutnarea prescripţiei electronice de către medicii
prescriptori se face prin semnătură electro11ică exti nsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în
vigoare privind serviciile de încredere;
q) să i ntroducă în sistemLLI informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în
tennen de n1axunum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
r) să comunice casei de asigurări de sănătate epuizarea stunei contractate lunar; comunicarea se va face
în ziua în care se înregistrează această situaţie prin serviciul on-line pus la dispoziţie de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate ;
s) să folosească on-line siste1nul naţi onal al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma
informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu
siste1nul infonnatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legi s laţie i naţ'ionale/europen e în vigoare privind serviciile
de încredere. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigură1ilor de
A

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

157

în maxunum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în
luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calctLI ziua acordării serviciului
n1edical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de
bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează fi1mizorilor de către casele
de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situatiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat
cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţiona l din motive religioase sau
de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz,
documentele prevăzute la art. 223 alin. (I) din Legea ru·. 95/2006, republicată, cu modificările şi
co 1npletările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost e1nis cardul în vederea acordării serviciilor
medicale;
ş) să h·ansn,ită în platfonna informatică din asigurările de sănătate serviciile n1edicale din pachetul de
bază ş i pachetul minimal fumizate - altele decât cele transmise în platforma infonnatică a asigurărilor de
sănătate în condiţiile lit. s) în maximun1 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor n,edicale acordate
în ltma pentru care se face rapotiarea; la stabilirea acestui term.en nu se ia în calcul ziua acordării
serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată ; asumarea serviciilor
medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislatiei
'
naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. lu situaţia nerespectării acestei obligatii,
serviciile 1nedicale nu se decontează n1mizorilor de către casele de asigurări de sănătate;
t) să întocmească ev idenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi bol i
profesionale şi să le co1nunice ltmar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt î11 relaţie contractua lă; să
întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca 1mnare a situaţiilor în care au fost aduse
prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, drn culpă
- dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens, şi au obligaţia să le comunice lunar casei de
asigw·ări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
ţ) începând cu data de 1 iulie 2018 să respecte ave1tizările Sistemului Informatic al Prescripţiei
electronice prectun ş i infonnaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigttrări de
Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice
aprobate pri.n Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 130 I /500/2008, cu modificările ş i
completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic.
sănătate

-

VL Modalităţi de plată
ART. 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală dentară din an1bulatoriu este tarifu] pe serv1c1u
medical în lei.
ART. 9 Decontarea serviciilor de n1edicină dentară se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile
prevăzute în anexa nr. 14 respectiv în anexa nr. I 5 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr ...... ./... ./2018 pentru aprobarea Nor1nelor metodologice de aplicare
în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 şi în 1itnita sumei contractate şi defalcate trimestrial şi
lunar/cabinet/n,edic, stabilită confonn art. 3 din anexa nr. 15 la ordinul n,en~onat mai sus.
Suma anuală contractată este de ................... lei,
din care:
- Su1na aferentă trimestrului I .................... lei,
drn care:
- Juna I ................... lei
- luna n .................. lei
- luna III ................. lei
- Suma aferentă trimestrului II ................... lei,
din care:
- luna IV .................. lei
- luna V ......... .. ........ lei
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- luna Vl .................. lei
- Su1na aferentă trimestrului 111 .................. le i
din care:
- luna V U ................. lei
- luna VIII ................ lei
- luna JX .................. lei
- Suma aferentă trimestrului IV ................... lei
din care:
- luna X .................... lei
- luna XJ ................... lei
- luna XIl ................. lei.
ART. I O ( 1) Decontarea servicii I.or de medicină dentară se face lunar, în 1naxi1num 20 de zile
calendaristice de la încheierea fiecărei luni, la data de ............ , pe baza facturii ş i a documentelor
justificative transmise de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data de ............ ..
Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin
semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
La frnele fiecărui trimesh1.1 suma contractată se re&ri1larizează conforn1 art. 3 alin. (3) din anexa nr. 15 la
Ordinul 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr...... ./.... ./2018
pentru aprobarea Normelor 1netodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.
(2) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet n,edical*) ş i fiecare n1edic dentist/dentist din
componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:
a) Medic dentist/dentist

Nume: ................... Prenume: .. .................................... .
Grad profesional: ...................................................... ..
Specialitatea: .... ........... ......... .......... .................... .....
Codul de pa rată al 1nedicului: .. ......... ................................ .
Cod ntuneric personal: .................................... .. ,.. ......... ..
Progra1n zilnic de activitate ...................................... ore/zi
b) Medic dentist/dentist

Nume: ................... Prenu1ne: ...................................... .
Grad profesional: .......... ...... ................................... ... ..
Specialitatea: ...... .. ... ........ .... ............................... ... ..
Codul de parată al 1nedicului : ..... .. ... ................................ ..
Cod numeric personal: ........ ... ....................................... ..
Progra1n zilnic de activitate .................................. .... ore/zi

C) ................................................ ,......... ,............
. ............... ..... ..... .......... .................... ..................
A

*) 1n cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului, se va completa cu programul de lucru
stabilit pentru cabinetele respective, precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îş i
desfăşoa ră activitatea în siste1n integrat.

VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11 Serviciile de medicină dentară furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte
criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
VJil. Răspunderea

contractuală
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părţi

daune-

IX. Clauze speciale
ART. 13 (l) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării
contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca:
război, revoluţie, cutremur, n1arile inundaţii, embargo.
(2) Partea care invocă forţa n1ajoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de
la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confinnativ eliberat de autoritatea
competentă din propriu.I judeţ, respectiv MttnicipitLI Buctueşti , p1in care să se certifice realitatea şi
exactitatea faptelor şi imprejtrrărilor care au condus la invocarea forţei n1ajore şi , de asemenea, de la
încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi
încetării caztdui de forţă majoră, partea care îl invocă supo11ă toate daunele provocate celeilalte părţi prin
neanunţarea în termen.
(3) ln cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă n1ai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezo luţiunea contractului.
ART. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contract11ale se face pe proprie răspundere şi
nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurăti de sănătate cu care s-a încheiat contracnd.
~

X. S ancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului de furnizare de servicii
medicale de m edicină dentară
ART. 15 (1) 1n cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile
furnizo1ului/Jnedicului , a progran1ului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni:
a) la prima constatare se d in1inuează cu 5% contravaloarea serviciilor de n1edicină dentară aferente lunii
în care s-au produs aceste situaţii;
b) la a doua constatare se diminuează cu I0% contravaloarea serviciilor de medicină dentară aferente
lunii în care s-au produs aceste situaţii .
•
(2) 1n cazul Î11 care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a) pct. l şi 2, lit. c) pct. l 3, Lit. d), lit. g), lit. j) - m), lit. o), lit. p), lit. r), lit. t) şi lit. ţ) precum şi prescrieri de medican,ente cu şi
fără conttibuţie persona lă din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice (radiografii
dentare) care nu sunt în conforrnitate cu regle1nentările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii,
se aplică următoarele sancţiuni:
a) la pri1na constatare, avertisn1ent scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 3% contravaloarea serviciilor de medicină dentară aferente
lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.
c) la a treia constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de medicină dentară aferente
lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.
(3) 1n cazul în care în derularea contractului se constată de căh·e sh·ucturile de control ale caselor de
asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precu1n şi de alte organe competente, că
serviciile raportate conforn, contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de med i cină
dentară aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.
(4) 'In cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.7 lit.t),
lit.h), Lit.n) şi Lit.q) se aplică următoarele sancţiuni:
a) la pruna constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs
~

~

această situaţie;
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c) la a treia constatare se

diminuează

cu 10% valoarea

lunară

de contract, pentru luna în care s-a produs

această situaţie.

(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin.(4) penllu nerespectarea obligaţiei prevăzute
la art. 7 lit. q) se co11stată de casele de asigurări de sănătate p1i n con1pararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat in relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu
componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line.
(6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin.( l) - (4) pentn1 furnizorii de servicii medicale care sunt
în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare silită în
situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
Pentn1 recuperarea sunJelor care nu sunt stabilite ca u1n1are a unor acţiuni de control, casa de asii:,rurări
de sănătate notifică furni zorul de servicii medicale în tennen de maxi1num 1O z ile calendaristice de la data
stabilirii sumei ce urinează a fi recuperată ; furnizorul de servicii 1nedicale are dreptul ca în termen de
maximun1 10 zile calendari.stice de la data primirii notificării cu confi1mare de primire, să conteste
•
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maxin1um I O z ile lucrătoare. 1n situaţia în care,
casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de servicii medicale, aduce la
cunoştinţa furnizorului de servicii medicale faptul că în termen de 1naximum 1O zile l ucrătoare de la data
•
primirii răspunsului la contestaţie, suma se recuperează prin plată directă. In situaţia în care recuperarea
nu se face prin plată directă, su1na se recuperează prin executare sili tă.
Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, suma se recuperează în
tennen de n1axi1nttm I O zi le lucrătoare de la data notificării fu111izoniltti de servicii n1edicale, prin plată
directă. ln situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă , suma se recuperează prin executare
~

silită.

(7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4), casele de asigurări de sănătate ţin ev idenţa distinct pe
fiecare medic/furnizor, după caz.
(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (l) - (4) se face prin plată directă sau executare silită
pentru fu111izorii care nu mai sunt în re l aţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(9) Sun1ele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condi ţiile a lin. ( I) - (4) se utilizează
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
ART. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară se reziliază de p lin drept printr-o
notificare sc1isă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maxin1u1n 5 zile calendaristice de la data
aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării urn1ătoarelor situaţii:
a) dacă furni zorul de servicii de n1edicină dentară nu începe activitatea în tennen de cel 1nult 30 de zi le
calendaristice de la data se1nnă1ii contractului de fu111izare de servicii 1nedicale;
b) dacă din motive imputabile furnizontlui acesta îşi î11trerupe activitatea pe o perioadă 1nai 1nare de 30
de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului sitnilar, respectiv de la încetarea valabilităţii
acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de
evaluare a furnizorului;
e) refuzul fumizo1ilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate, ca urmare a cererii în scris, docu1nentele solic itate privind
actele de evidenţă fmanciar-contabilă a serviciilor furnizate conforu1 contractelor încheiate între furnizori
ş i casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum
şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de
control;
:f) la a doua constatare, în urma controlului efectuat, a faptu lui că serviciile raportate confonn
contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (ctt excepţia s ituaţiilor în care v ina este
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exclusiv a 1nedicului/medicilor, caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) - cu
recuperarea contravalorii acestor servicii;
g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractu] cu casa de asigurări de
sănătate prin lipsa nejustificată a medicului tin1p de 3 z ile consecutive, în cazul cabinetelor medicale
individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat,
contractul se modifică în mod corespunzător p1in excluderea medicului/medicilor în cazul cărora s-a
constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;
h) odată cu prima constatare după aplicarea măsurilor prevăzute la ait.15 alin.(1)-(4).
ART. 17 (l) Contractul de furnizare de servicii medicale de n1edicină dentară încetează la data la care a
intervenit una dintre w1nătoarele si tuaţii:
a) de drept, la data la care a intervenit una dintre u11nătoarele situaţii :
a I) furnizorul de servicii medicale de medicină dentară îşi încetează activitatea în raza administTativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în re laţie contractuală;
a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a fumizotilor
de servicii medicale de medicină dentară, după caz;
a3) încetarea definitivă a activităţ i i casei de asigurări de sănătate;
a4) a survenit decesul titula1ului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea în condiţiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor Dentişti din România;
b) din motive imputabile fumizon1Jui, prin reziliere;
c) acordul de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii 1nedicale
sau al casei de asigurări de să nătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei
de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului. legal;
e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scri să plivind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art.18 alin.
( 1) lit. a), cu excepţia revocăm dovezii de evaluare a fumizontlui.
(2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca
urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asurnate de furnizori prin contractul încheiat, casele de
asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu funlizorii respectivi până la următorul
tern1en de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractuh1i .
•
(3) Tn cazul în care contractul dintre fun1izori ş i casele de asigurări de sănătate se modifică prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu
casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, ditl
motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor,
casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor
respective pân ă la turnătorul termen de contractare, dar nu 1nai puţin de 6 luni de la data 1nodificării
contractului .
(4) După re luarea re l aţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se 1nodifică în
condiţi il e alin.(2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor 1nai încheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin.(3) în contractele
încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus
la rezilierea/modificarea contractului .
•
(5) In cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru
mai 111ulte sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin.(2), (3) şi (4) se
aplică în inod corespunzător pentru fi ecare dintre sediile secundare/punctele de lucru, după caz.
ART. I 8 ( l) Contractul de fumizare de servic ii medicale se su spendă la data la care a intervenit una
dintre u1mătoarele situaţii:
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a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele
prevăzute la art. 58 alin. (1) li t. a) - d) din anexa nr. 2 la f-I.G. nr. 140/2018, cu condiţia ca furnizorul să
facă dovada de1nersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea operează pentru o perioadă
de maxin,um 30 de zile calendaristice de la data încetării val abi li tătii/revocării acestora;
b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazulu.i de
forţă majoră, dar nu n,ai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru n1otive obiective,
independente de voinţa furnizorilor şi care determină in1posibilitatea desfăşurării activ ităţii furnizon1lui pe
o perioadă limitată de timp, după caz, pe bază de docun1ente justificative;
d) de la data la care casa de as i gurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial a l
medicilor dentişti de suspendare d.in calitatea de me1nbru sau suspendare din exerciţiul profesiei a
medicului titular al cabinetului 1nedical individ ual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor
medicale, precum şi pentru un.ităţile sanitare a1nbulatorii, centrele de diagnostic şi tratament, centrele
med.icale, centrele de sănătate multifuncţionale aflate în re laţii contractuale cu casele de asigurări de
sănătate suspendarea se aplică corespunzător nun1ai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de
sănătate şi care se află în această situaţie;
e) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de memb1u al CMDR / membru
OAMGMAMR nu este avizat pe perioada cât medicul / personalul n1edico-sanitar fig11rează în relaţie
contractuală cu casa de asigurări de sănătate; suspendarea operează fie prin suspendarea din contract a
personaluJui aflat în această s i tuaţie, fi e prin suspendarea contractului pentru situ aţiile în care furnizorul
nu mai îndeplineşte condiţiile de desfăşurare a activităţii în relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin.(l) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, valorile lunare de
contract se reduc proportional cu număru l de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.
(3) Pentru s ituaţiile prevăzute la alin.( l) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări de
sănă tate nu decontează serviciile de n1edicină dentară.
A RT. 19 S it11aţiile prevăzute la art. I 6 şi la art. 17 alin.(!) lit. a) subpct.a2 - a5 se constată de către casa
de asigurări de sănăta te din oficiu/prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea
oricărei persoane interesate.
S ituaţiil e prevăzute la art.17 a)jn.( I) Lit. a) subpct.a 1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel
putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

XI. Cores pondenţa
ART. 20 (I) Corespondenţa l egată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poşta electronică sau d.irect la sediul părţilor - sediul
casei de asigurări de sănătate şi la sed.iul cabinetulw medical declarat în contract.
(2) Fiecare parte contractantă este ob l igată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce
figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schi1nbarea surven i tă cel târziu în
ziua în care 111odi.ficarea produce efecte.
XTI. Modificarea contractului
ART. 21 (I) In condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contractuale se vor modifica şi se vor completa în mod
~

corespunzător.

(2) Pe parcursul de1ulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată prin acte
adiţionale, după caz, în limita fonduriJor aprobate asistenţei medicale a1nbulatorii de specialitate pentru
specialitatea 1nedicină dentară, avându-se în vedere condiţiile de contractare a su1nelor iniţiale.
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ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului n u vor
fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o a l tă
clauză care să corespundă cât 1nai cu putinţă spiritul.tLÎ contracttLlui.
ART. 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la ini ţiativa oricărei părţi
contractante, sub rezerva notificării scrise a inten~ei de 1nodificare şi a propunerilor de modificare cu cel
puţin .... zile înaintea datei de Ia care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-tm act adiţional
semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.

XIIT. Soluţionarea litigiilor
ART. 24 (1) Litigiile legate de încheierea, de1ularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluţiona re pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform
alin. (I) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţio nează pe lângă Casa Naţional ă de
Asigttră1i de Sănătate, organizată conform regl ementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de
judecată, după caz.
XIV. Alte clauze
.............. ........................... ..... ..... .. ..... ... .............

Prezentul contract de fumizare a serviciilor de n1edicină dentară Î1l cadrul sistemului de asig11rări sociale
de sănătate a fost încheiat azi, ............ , în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.
CASA DE

ASIGURĂRI

DE

SÂNĂTATE

FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICINÂ
DENTARA

Preşedinte

- director general ,

. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .

Reprezen tant legal ,
.. . . . . . . . . . . . ... .. .. .. . . . . . . . . . . . .

Director executiv al
Direcţiei Economice ,
Director executiv a l
Direcţiei Relaţi i Contractuale,
Vizat
Juridic, contencios

ACT ADlŢlONAL
pentru serviciile medicale paraclinice - pentru radiografi a de ntară retroalveolară şi
efectuate de medicii de medicină d entară

pa noramică

Se întocmeşte după 1nodelul contractului de fu111izare de servicii medicale paraclinice adaptat.
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ANEXA 17
w

CONDIŢIILE

w

~

ACORDARil PACHETULUI DE BAZA DE SERVICII MEDICALE 1N
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
A. PACHETUL DE SERVICII JVIEDICALE DE BAZĂ ÎN AS I STENŢA MED I CALĂ AMBULATORIE DE
SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

1. Lista

investigaţiilor

paraclinice - analize de laborator

fNr .
Jcrt .
I

Denumirea analizei de laborator
Cod

Tarif
decontat d e
casa de
asigurări

I
I

de sănătate
- lei -

Hematologie
1.

2 . 6001

- hemoglobină ,
hematoc ri t , numără toare e ri trocite , numărătoare
le ucocite, numă rătoare trombocite, formulă
leucocitară , indici eritrocitari* l)

2.

2 . 6002

Numărătoare

3.

2 . 6003

Examen citologic a l frotiului sang uin* 3 )

1 8 , 62

4.

2 . 60 40

VSH*l)

2 , 63

5.

2 . 60501

Determinare la

gravidă

a g r upul ui sanguin ABO*l)

7 , 54

6.

2 . 60502

Determinare la

gravi dă

a grupului sanguin Rh* l )

7 , 88

7.

2 . 6059

Anticorpi specificj anti Rh l a

8.

2 . 610 1

Timp Quick
Rat i o )

9.

2 . 6102

APTT

1 2 , 30

10 .

2 . 6 1 03

Fibri nogene mie*l )

13 , 68

He moleucogramă completă

Biochimie -

reticulocite

şi

INR* l )

serică şi

14 , 01

5 , 62

gravidă

( Inter na tional Normalised

7 , 54
14 , 68

urinară

11 .

2 . 1002

Prot e i ne totale serice*l)

7 , 04

12 .

2 . 1003

Electroforeza proteinelor serice*l)

1 5 , 20

Feritină

40 , 00

13 . I 2 . 10063

serică*l)

_ _ I _____ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 . I 2 . 1011

Uree

5 , 86

serică*l)

_ _ I _____ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ac i d uric seric*l)
15 . I 2 . 1012
5 , 86

__ I _____ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 . I 2 . 1014

Creat i nină

serică*l) ,

**)

5 , 92

_ _ I _____ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bilirubină t otală*l )
5 , 86
17 . I 2 . 1015
_ _ I _____ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 . I 2 . 1016

Bilirubi nă

directă*l)

5 , 86

_ _ I _____ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Glicemie*! )
5 , 74
19 . I 2 . 1020

__ I _____ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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20 .

2 . 103 03

Colesterol seric total*l)

5 , 74

21 .

2 . 1030 4

HDL colesterol*l)

8 , 19

22 .

2 . 10305

LDL colesterol*l)

7 , 69

23 .

2 . 10306

Trigl iceride serice*l)

7 , 04

24 .

2 . 10402

TGP*l)

5 , 86

25 .

2 . 10403

TGO*l)

5 , 83

26 .

2 . 10 404

Creatinkinaza CK

10 , 00

27 .

2 . 10406

Gama GT *l)

7 , 99

28 .

2 . 10409

Fosfatază alcalină* l )

7 , 79

29 .

2 . 10500

Sodiu seric* l)

10 , 00

30 .

2 . 10501

Potasiu seric*l)

11 , 00

31 .

2 . 10503

Calciu seric total*l)

5 , 37

32 .

2 . 10504

Calciu ionic seric*l)

7 , 88

33 .

2 . 10505

Magneziemie *l)

5 , 37

34 .

2 . 10506

Sideremie* 1)

7 ,1 0

35 .

2 . 10507

Fosfor (fosfat seric) *9)

13 , 00

36 .

2 . 2600

Examen complet de

37 .

2 . 2604

Dozare proteine urinare*!)

38 .

2 . 26 1 2

Microalbuminuri a

39 .

2 . 2622

Dozare

40 .

2 . 2623

Creat i nină

glucoză

urină

(sumar+ sediment)* ! )

(albumi nă

9 , 34
5 , 37

urinară) * 8)

urinară*l)

urinară*8)

22 , 00
5 , 37
8 , 00

Imunologie

41 .

2 . 2500

TSH*l)

20 , 50

42 .

2 . 2502

FT4*1)

20 , 83

43 .

2 . 2507

Parathormonul seric (PTH)

43 , 00

44 .

2 . 2509

Hormonul foliculinostimulant FSH

23 , 82

45 .

2 . 2510

Hormonul luteinizant (LH)

23 , 82

46 .

2 . 2514

Cortizol

27 , 87

47 .

2 . 2521

Testosteron

30 , 10

48 .

2 . 2522

Estradiol

23 , 82

49 .

2 . 2523

Progesteron

25 , 31

50 .

2 . 2525

Prolactină

25 , 31

51 .

2 . 327091

Anti-HAV IgM*2)

40 , 98
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52 .

2 . 327092

Ag HBs * l)

31 , 15

53 .

2 . 327093

Anticorpi Anti HCV*l )

64 , 90

54 .

2 . 32710

Testare HIV la

33 , 29

55 .

2 . 40000

ASLO* l)

11 , 48

56 .

2 . 40010

VDRL*l) sau RPR*l)

5 , 49

57 .

2 . 40013

Confirmare TPHA*4 )

12, 29

58 .

2 . 40203

Antigen Helicobacter Pylori * l )

40 , 00

59 .

2 . 430011

Complement seric C3

10 , 84

60 .

2 . 430012

Complement seri c C4

10 , 84

61 .

2 . 43010

IgG seric

1 4 , 77

62 .

2 . 43011

IgA seric

14 , 77

63 .

2 . 43012

IgM seric

1 5 , 10

64 .

2 . 43014

IgE seric

65 .

2 . 40053

Proteina C

66 .

2 . 43040

Factor r eumatoi d * l)

9 , 34

67 .

2 . 43044

ATPO

39 , 00

68 .

2 . 43 1 35

PSA*l)

23 , 07

69 .

2 . 43136

free PSA*6)

23 , 61

gravidă*l)

.

14 , 29
reactivă*l)

10 , 67

Microbiologie
Exudat faringian
70 .

2 . 3025

Examen bacteriologic exudat faringian - Examen
microscopic nativ şi colorat, cultură şi
identificare bacteriană* l)

1 5 , 29

71 .

2 . 50102

Examen fungic exudat faringian - Examen
microscopic nativ şi colorat , cultură şi
identificare fungică*l)

15 , 29

Examen
72 .

2 . 3100

urină

- Examen microscopic nativ şi
colorat , cultură şi identificare bacteriană
Urocu l tură*l)

I 1 5 , 29

Examene materii fecale
73 .

2 . 3062

Coprocultură*l)

- Examen microscopic nativ şi
colorat , cultură şi identificare bacteriană

15 , 29

74 .

2 . 50120 1

Examen micologic materii fecale - Examen
microscopic nativ şi colorat , cultură şi
identificare fungică*l )

15 , 29

75 .

2 . 5100

Examen coproparazitologic*l)

12 , 46
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2 . 2701

Depistare hemoragii oculte*l)
Examene din

77 .

2 . 3074

Examene din secreţii vaginale
microscopic nativ Şl. colorat,
identificare fungică*l)
Examene din

79 .

2 . 3080

80 .

secreţii

-

Examen

cultură

-

15 , 29
şi

Examen

cultură

15 , 29
şi

uretrale

Examene din secreţii uretra l e
microscopic nativ Şl. colorat ,
identificare bacte riană * l)

2 . 50 115

25 , 00

vaginale

Examene din secreţii vaginale
microscopic nativ şi colorat ,
identificare bacteriană*l)

2 . 50114

78 .

secreţii

-

Examen

cu l tură

15 , 29
şi

Examene din secreţii uretrale - Examen
microscopic nativ şi colorat , cu l tură şi
identificare fungică*l)
Examene din

secreţii

167

15 , 29

otice

81 .

2 . 3050

Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen
microscopic nativ şi colorat , cultură şi
identificare bacteriană*l)

15 , 29

82 .

2 . 501 1 9

Examen fungic din secreţii otice - Examen
microscopic nativ şi colorat , cultură şi
identificare fungică*l )

15 , 29

l

Examene din

83 .

84 .

2 . 3022

secreţii

nazale

Examen bacteri ologic d i n secreţii nazale Examen microscopic nativ şi colorat , cultură
identificare bacteriană *l )

15 , 29
şi

Examen fungic din secreţii nazale - Examen
microscopic nativ şi colorat , cultură şi
identificare fungică *l )

2 . 50103

Examene din

secreţii

15 , 29

conjunctivale

85 .

2 . 3040

Examen bacteriologic din secreţ i i conjunctivale
- Examen microscopic nativ şi colorat , cultură
şi identificare bacterian ă*l}

15 , 29

86 .

2 . 50110

Examen fungic din secreţii conjunctivale Examen microscopic nativ şi colorat , cultură
identificare fungică*l)

15 , 29

Examene din

87 .

88 .

2 . 5032

şi

colecţie purulentă

I Examen bacteriologic din

colecţie purulentă

-

I Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi
I identificare bacteriană*!)
I
2 . 50120 21 Examen fungic din colecţie purulentă - Examen
I microscopic nativ şi colorat, cultură şi
I identificare fungică*l )
I
I Testarea sensibilităţii la substanţe
I antimicrobiene şi antifungice
I

15 , 29

15 , 29
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89 .

2 . 313

Antibiogramă*5)

12 , 23

90 .

2 . 502

Antifungigramă*5)

14 , 55

Examinări

histopatologice

şi

citologice

91 .

2 . 9021 1

Examen histopatologic procedura
3 blocuri)*?)

completă

HE (1 -

130

92 .

2 . 9021 2

Examen histopatologic procedura
6 blocuri)*? )

completă

HE (4 -

250

93 .

2 . 9010 1

Examen histopatologic procedura completă HE
coloraţii speciale (1 - 3 blocuri) * ?)

şi

160

94 .

2 . 9010 2

Examen histopatologic procedura completă HE
coloraţii speciale (4 - 6 b loc uri) *7)

şi

280

95 .

2 . 9030

Teste imunohistochimice* )

96 .

2 . 9022

Citodiagnostic
(1 - 3 blocuri)

97 .

2 . 9160

Examen citologi c cervico- vaginal

spută

200 lei/set

prin incluzii la

parafină

100

40

Babeş-Papanicolau*l)

98 .

2 . 9025

Ci todiagnostic lichid de

puncţie

80

NOTA 1:
*) Un set cuprinde l - 4 teste şi se decontează o'laxin, 2 seturi; se efectuează la recomandarea
medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau :f'ară recomandarea n1edicului
specialist pe răspunderea n1edicult1i de pe anatomie patologică atu11ci când apreciază necesar pe11tru
stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoru·ele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin
formula CKD-EPl 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru as igi1raţii care au eviden ţiat
pe biletul de trin,itere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz
'
pentn1 boala cronică de rinichi In
situaţia în care pe buletinele de anal i ză ale pacienţilor cu
management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomen1lare (eRGF), investigaţia nu se
decontează de casa de asigurări de sănătate.
* l) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie şi de n1edicii cu
competenţă/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigură1i de sănătate
pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de 1nedicii de familie numai pentru gravide şi
contacţii cazurilor d.iagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii
superioare nemedicale care au specializare în hen1atologie în cazul în care hemoleucogran,a comp letă
prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe
răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără reco1nandarea tnedicului
de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de
laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de
fami lie sau de specialitate din specialităţi l e clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se
decontează o antibi ogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din
specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru
diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără
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recomandarea medicului de special itate din specialităţi le clinice, nu,nai pentn1 valori determinate ale
PSA cuprinse între 4 - 10 nanogra1ne/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului
de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină ş i diagnostic
histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au
evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz penh·u HT A,
dislipiden1ie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstruct ivă (BPOC) şi boa lă
cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţi i paraclinice ce pot fi recomandate şi de 1nedicii de familie pentn1 copiii cu grupa de
vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru cultttrile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului : examene
1nicroscopice, cu ltură şi identificare.
NOTA 3: T oate examinări le histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice)
din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de
specialitate din runbttlatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate n1axim 6 blocuri.
NOTA 4: Invest i gaţiile paraclinice - analize de laborator recomandate de tnedicul de fainilie urmare
a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cup1insă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele
asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota I de la punctul l .2.1, respectiv nota l de la punctul l.2.3
de la Lit. B din anexa nT. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de
medicul de fatni lie; biletul de trin1itere se întocmeşte distinct pentru aceste i nvestigaţi i paraclinice şi
are completat câmpul corespunzător prevenţiei. Contravaloarea acestor investigaţii paraclinice se
suportă de către fwnizorii de servicii medicale paraclinice - analize 1nedicale de laborator, aflaţi în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

2. Lista in vestigaţiilor paraclinice de radiologie imagisti că
Nr .
crt .

Denumire examinare
medic ină

m edicală şi m edicin ă nucl ea ră

radiologică /imagistică medicală/

nucleară

Tarif
decontat de
casa de
asigurări

de sănătate
- lei I. Rad iologie -

Imagistică medicală

A.

Investigaţii

convenţionale

1.

Investiga ţii

cu

radiaţii

ionizante

1.

Examen radiologic cranian standard*!)

2.

Examen radiologic cranian în
a l e feţei*l)

3.

Examen radiologic

4.

Radiografie de membre*l) :
a)

Braţ

b) Cot
c)

Antebraţ

d)

Pumn

e)

Mână

părţi

proiecţie

18

sinusuri anterioare

schelet în 2 pl anuri*l)

30

35
35

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

170

f)

Şold

g)

Coapsă

h) Genunchi
i)

Gambă

j)

Gleznă

k)

Picior

1 ) Calcaneu

5.

Examen radiologic

articulaţii

sacroiliace *l)

6.

Examen radio logic

centură scapulară * l)

23

7.

Examen radiologic

coloană vertebrală/segment *l)

35

8.

Examen radiologic to race ansamblu*l )

32

9.

Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe
planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*l)

32

10.

Examen radiologic vizualizare
nativ*l)

32

11.

Examen radiologic t ract digestiv superior (inclusiv unghiul
duodenojejunal) cu substanţă de contrast*l)

12 .

Examen radiologic t r act digestiv pâ nă la regiunea
ileocecală , cu substanţă de contrast *l)

13 .

Examen radiologic co lon dublu contrast

14 .

Examen radiologic colon la copil , inclusiv dezinvaginare

15 .

Examen radiologic tract urinar (urografie
substanţă de contrast

16 .

Cistografie de reflux cu

17 .

Pielografie

18 .

Examen radiologie retrograd de
substanţă de contrast

19 .

Examen radiologic uretră ,
substanţă de contrast

20 .

Examen radiologic uter

21 .

Radiografie

retroalveolară

15

22 .

Radiografie

panoramică

30

23 .

Mamografie în două planuri*l)
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia
se efectu ează pentru ambii sân i , cu excepţia situaţii l or în
care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se
referă la examinarea pentru un sân

24 .

Sialografia , galactografia sinusuri, fistulografie cu
substanţă de contrast

generală

35

a abdomenului

.

substanţă

56
82

100

minutată)

70

cu

220

de contrast

250
250

şi

uretră

vezică

sau

urinară

oviduct cu

vezică

urinară

cu

la copil cu

substanţă

de contrast I

250
250
280

35

200
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25 .

Osteodensitometrie
2.

Investigaţii

segmentară

(DXA) *l)

171

25

neiradiante

(abdomen + pelvis)*l )

26 .

Ecografie

27 .

Ecografie abdomen* l)

40

28 .

Ecografie pelvis*l)

30

29 .

Ecografi e

30 .

Ecografie de vase (vene}

30

31 .

Ecografie de vase (artere)

30

32 .

Ecografie

ganglionară

30

33 .

Ecografi e

transfontanelară

40

34 .

Ecografi e de

35 .

Ecografi e

obstet ri cală

a nomalii t r imestrul II

36 .

Ecografi e

obstetricală

anomalii t rimestrul I cu TN

37 .

Senologi e imagistică*!)
- Obligato ri u în baza unui bilet de trimitere investigaţia
se efectuează pentru ambii sâni , cu excepţia s i tuaţ iil or în
care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se
referă la examinarea pentru un sân

40

38 .

Ecocardi ografie

40

39 .

Ecocardi ografie + Doppler

50

40 .

Ecocardiografie + Doppler color

55

41.

Ecocardiografie

transesofagiană

B.

de

generală

transvaginală/transrecta l ă

organ/articulaţie/părţ i

Investigaţii

60

50

moi*2}

25
350
80

170

înaltă performanţă

42 .

CT crani u nativ

120

43 .

CT buco- maxilo- fac i a l nati v

150

44 .

CT regiune gât na tiv

130

45 .

CT regiune

175

46.

CT abdomen nati v

175

47 .

CT pelvis nativ

175

48 .

CT

49 .

CT membre nativ/membru

50 .

CT

mastoidă

150

51 .

•
•
CT sinusuri

150

52 .

CT craniu nativ

toracică

n ativ

coloană vertebrală

şi

cu

nativ/segment

60
60

substanţă

de contrast

375
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53 .

CT

cu

54 .

CT buco-maxilo-faci a l nativ

55 .

CT regiune gât nativ

56 .

CT regiune

57 .

CT abdomen nativ
intravenos

58 .

CT pelvi s nativ
intravenos

59 .

CT

h i po fiză

substanţă

toracică
•

Şl.

ş

de contrast

cu

şi

nativ
cu

. cu

şi

cu

cu

de contrast

nativ şi cu
intravenos/segment

substanţă

de contrast

400
375

de contrast

de contrast

substanţă

coloană vertebrală

administrată

de contrast

substanţă

substanţă

l.

de contrast

substanţă

substanţă
şi

375

450

administrată

400

administrată

400

de contrast

400

administrată

180

60 .

CT membre nativ şi cu
intravenos/membru

61.

CT ureche

62 .

Oro CT

400

63 .

Angiografie CT membre

400

64 .

Angiografie CT craniu

400

65 .

Angiografie CT regiune

66 .

Angiografie CT torace

400

67 .

Angiografie CT abdomen

400

68 .

Angiografie CT pelvis

400

69 .

Angi ocoronarografie CT

700

70 .

RMN craniocerebral nativ

450

71 .

RMN s1.nusur1.

450

72 .

RMN torace nati v

450

73 .

RMN gât nativ

450

74 .

RMN regiuni coloana
lombosacrată) nativ

75 .

RMN abdominal nativ

450

76 .

RMN pelvin nati v

450

77 .

RMN

extremi tăţi

78 .

RMN

umăr

nativ

79 .

RMN

umăr

nativ

80 .

RMN torace nativ

81 .

RMN regiune

82 .

RMN cranio-cereb ral nativ

substanţă

375

internă

.

400

cervicală

.

vertebra lă

(cervicală ,

450

toracică ,

nati v/segment (genunch i , cot ,

gleznă

etc . )

450
450

şi

cu
şi

substanţă

cu

cervicală

de contrast

şi

şi

cu

700

de contrast

substanţă

nativ

700

cu

substanţă

substanţă

de contrast

de contrast

700
700
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83 .

RMN regiuni coloana
lombosacrată ) nativ

vertebrală
şi

cu

(cerv i ca l ă ,

substanţă

toracală ,

de contrast

I

173

700

J

-84-. --------------------------------'-----RMN abdominal nativ
cu
de contrast
700
!
-85-. --------------------------------'-----RMN pelvin nativ
cu
de contrast
700
!
şi

şi

substanţă

substanţă

-- --------------------------------'-----86 . RMN e xtrem, nativ/seg . (genunchi , cot , gleznă etc . ) cu
700
!
substanţă de contrast
I

- - ________________________________ ! ______
87 .

RMN cord nativ

88 .

RMN cord nativ

89 .

RMN

90 .

Oro RMN cu

hipofiză

cu

I
I
şi

cu

substanţă

substanţă

700

de contrast

de contrast

450

I

700

- - ________________________________ I ______
850
I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - 91 . Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
400
!
substanţă

de contrast

-- --------------------------------'-----92 . Angiografia RMN artere renale sau aorta
400
!

-93-. -Angiografie
- - - - - - RMN/segment
- - - - - - -(craniu,
- - - - abdomen
- - - -, -pelv
- -i-s ,-membre
- - - - -I' - - - -600
-I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast
400
!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN
800
1
--------------------------------'-----Colangio RMN
300
1
________________________________ I ______
RMN sân i nativ
450
I
________________________________ I ______
RMN sân i nativ ş i cu substanţă de contrast
70.0
I
________________________________ I ______
II . Medi cină nucleară
I
________________________________ I ______
Scintigrafia renală
450
I
--------------------------------'-----Scintigrafia cerebrală (scintigrafi e SPECT perfuzie
450
1
cerebrală - 30/90 min de la inj . )
I
--------------------------------'-----Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort
450
!
(scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort)
I
________________________________ I ______
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică in repaus
450
I
(scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus )
I
--------------------------------'-----Studiu radi oizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie
J
450
perfuzie pulmonară
J
________________________________ I ______
Scinti grafia osoasă localizată
450
I
________________________________ I ______
Scintigrafia osoasă completă
450
I
________________________________ I ______
Scintigrafia hepa tobi l iară
450
I
--------------------------------'-----Scintigrafia tiroidiană
450
!
etc . )

-94 .
-95 .
-96 .
-97 .
-98 .
--

-99
-100
-101 .

-10 2
-103 .
-104 .
-105 .
-106 .

-107 .

- - ________________________________ I ______
108 .

Scintigrafi a

450
I
-- --------------------------------'------

NOTA 1:

paratiroidiană
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* l) Investigaţii paraclinice ce pot fi recornandate de medicii de familie.

*2) Ecografie de organ - renală poate fi recomandată de medicii de familie numai pentru boala
cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţi i
paraclinice manage1nent de caz.
NOTA 2: :Filn,ele radiologice şi/sau CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, precuru şi
substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie
şi imagistică n,edicală care va confim1a uti lizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi
semnăturii pe biletul de trimitere.
Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în
care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de
radiologie-imagistică.

Penh·u cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, um1ată din necesitate de
o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de
contrast.
NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele
de furnizare de servicii .1nedicale clinice care îş i desfăşoară activitate în cabinete indiferent de fom1a
lor de organizare, în cond iţiile în care aceştia au competenţa/atestatele de studii con1plementare
corespunzătoare specia l ităţii, după caz şi dotarea necesară:
a) Serviciul prevăzut la poziţia 26 se decontează medicilor de frunilie şi medicilor de specialitate
pentru specialităţi clinice.
b) Serviciile prevăzute la poziţia 27 şi 28 se decontează n1edicilor de specialitate pentru specialităţi
clinice;
c) Serviciile prevăzute la poziţia 29 se decontează nwnai pentru medicii din specialitatea obstetrică
ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie şi numai pentru
afecţiuni urologice - prostată şi vezică urinară;
d) Serviciile prevăzute la poziţiile: 38, 39, 40 se decontează numai pentru medicii din specialităţile:
cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, geriatrie şi gerontologie; servicii le prevăzute la
poziţia 30 şi 31 se decontează penh·u 1nedicii de specialitate din specialităţile clinice de cardiologie,
medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, chintrgie vasculară şi chirurgie
cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 41 se decontează numai pentru medicii de specialitate
cardiologie;
e) Serviciul prevăzut la poziţia 32 se decontează medici lor din specialitatea: oncologie, hematologie,
endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi n1axilo-facială, pediatrie şi medicină internă;
f) Serviciile prevăzute la poziţia 33 se decontează numai pentru tnedicii din special itatea pediatrie;
g) Serviciile prevăzute la poziţia 34 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează
numai pentru medicii din specialităţile clinice: diabet, nutriţi e şi boli metabolice, endocrinologie,
urologie, medicină internă , geriatrie şi gerontologie, obstetrică-gineco logie, boli infecţioase, ortopedie
şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare;
h) Serviciile prevăzute la poziţii l e 35 şi 36 se decontează numai pentru medicii din specialitatea
obstetri că-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală;
i) Servicii le prevăzute la poziţia 37 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică
ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat/competenţă de senologie iinagistică;
NOTA 5:
a) P entn1 serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4 , 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63 , 74, 77, 83 , 86, 93 tariful
se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de număn.tl de inc i denţe
recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful
se referă la minim 2 incidenţe. ln cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful
pentru fiecare dintre acestea;
b) Pentru serviciul prevăzut la poziţ ia 25 tariful se referă la explorarea unui sii1gw· seg1nent; casele
de as i gurări de sănătate vor deconta. maximttm 3 segmente/C'NP/cod unic de asigurare o dată pe an.
c) In cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cupTinsă înlTe O - 8 ani care
necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele
A

A
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aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţi iJe CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49,
59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur seginent
anatomic/ n,embru, în cazul exam inării simultane a două sau n,ai multe seginente anatomice/me1nbre,
casele de asigurări de sănătate vor deconta n1ajorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur
segment, indiferent de câte segn1ente anatomice se examinează simultan.
NOTA 6: Serviciile 1nedicale de înaltă performanţă (CT , RMN, scintigrafie, angiografie) se
decontează nun1ai pe bază de recomandare 1nedicală asiguraţilor în următoare le condiţii:
a) Urge nţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. 22 la ordin;
b) Afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare.
Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de tritnitere pentru investigaţii
medicale paraclinice; biletele de trimitere se întocmesc în 2 exemplare, din care unul rămân e la
furnizorul care a făct1t recomandarea ş i un exemplar la fu.m izorul care a efectuat serviciul/serviciile de
înaltă performanţă pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. La
biletul de tiimitere se ataşează de către medicul trimiţător, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte
investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.
Pentru efectuarea in vestigaţiilor CT şi RMN prevăzute la lit. c) de la Nota 5 copiilor cu vârsta
cuprinsă între O - 8 ani , furnizorii de servicii rnedicale paraclin ice vor face dovada, la contractare, a
spaţiulu i şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precu111 şi dovada relaţiei de
muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de
sănătate ntunai dacă biletul de tri1uitere este însoţit de o copie a fişei de p reanestezie pe care va fi
aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI.
NOTA 7: Medicii de familie, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii
medicale în asistenţa medical ă primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz.
26, respectiv ecografie generală (abdomen+ pelvis).

B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUND EUROPENE/SPAŢIULU I ECONOMIC EUROPEAN / CONFEDERAŢIA
ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SANAT ATE, IN PERIOADA DE V ALABTLITATE A CARDULm, PENTRU PACIENŢII DIN
STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE / SPAŢIULUI ECO.N OMIC
EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR /
DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004
AL PARLAMENTULUl EUROPEAN ŞI AL CONSILIULm DIN 29 APRILJE 2004 PRIVIND
COORDONAREA SISTEMELOR DE SECU.RITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN
STATELE CU CARE ROMAl~IA A INCHEIAT ACORDURI, INŢELEGERI, CONVENŢII
SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
V

V

I<

A

A

A

din statele membre ale Uniunii Europen.e/Spaţiului Economic European/Confederaţia
Elveţiană, titulari de card e11ropean de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a
cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile
medicale prevăzttte la lit. A, pe baza biletelor de trimitere pentru invest i gaţi i medicale paraclinice
e.liberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialităţile clinice pentru
situaţii l e care se încadrează la anexa nr. l litera B punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 respectiv la anexa nr. 7
litera B pct. 1, subpunctul 1.2 la ordin.
2. Paci enţii din statele metnbre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia
Elveţiană, beneficiari ai for1nularelor/docu1nentelor europene e1nise în baza Regula1nentului (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socia lă, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile
paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă. Furnizo1ii de servicii
1nedicale în as istenţa medi ca lă ambulatorie de specialitate acord ă servicii medicale numai pe baza
biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări
sociale de să n ătate din Rornânia, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi benefici ază de servicii
l.

P acienţii

..

.
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medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre
ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană.
3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în dornenitil sănătăţii, beneficiază în ambulato1iul de specialitate pentru
specialităţi l e paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă, în condi~ile
prevăzute de respectivele documente internaţionale.
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ANEXA18

în

asistenţa medicală

MODALITĂŢILE DE PLATĂ
ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

ART. l Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru
paraclinice, se face prin tarif pe serviciu n1edical exprimat în lei.

specialjtăţile

ART. 2 (1.) La stabilirea sumei contractate pentn1 investigaţiile medicale paraclin ice prevăzute în
anexa 11r. 17 la ordjn, de către:
- fw11izorii de servicii n1edicale pa raci inice (de analize medicale de laborator, de anatomie
patologică, de investigaţii medjcale paraclinice de radiologie - imagistică 1nedicală şi medicină
nucleară),

- furnizorii de servicii 1nedicale clinice (prin act aruţional la contractul de furnizare de servicii
medicale clinice),
- tnedicii de fanJilie (prin act adiţiona l la contractul de :fumizare de servicii medicale în as istenţa
n1edicală primară) ,

- furnizorii de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii
medicale de 1nedicină dentară),
cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere:
a) numărul de investigaţii paraclinice;
b) tarifele pentru ana)jze medicale de laborator/ tarifele aferente investigaţiilor paraclinice de
radiologie - imagistică merucală şi 1nedicină nucleară prevăzute în anexa nr. 17 la ordin.
(2) Repartizarea fondului alocat la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii
paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, anato1nie pato logică, investigaţii de radiologiejmagistică medicală şi medicină nuclea ră , se stabileşte de către casa de asigurări de sănătate.
Sun1ele contractate de casele de asigw·ări de sănătate cu furnizorii de servicii 1nedicale paraclinice se
defalchează pe trimestre şi pe luni.
(3) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ, existând ob ligaţia încadrării în
valoarea lunară a contractului/actului adiţional.
(4) Lunar, casele de asigurări de sănătate decontează fun1 izori lor de servicii medicale paraclinice
serviciile fttrnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii hmare de contract stabilită pe tipuri,
respectiv analize medicale de laborator, anatomie patologi că, investigaţii de radiologie - imagistică
medicală şi medicină nuc l eară. In s ituaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se
înregistrează. la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate faţă de swna trimestrială prevăzută în
contract/act adiţiona l , casele de asig11rări de sănătate vor di1ninua printr-un act adiţional la contract/act
adiţional valoarea trin1esh·ială contractată iniţial pe tipuri de investigaţii aferentă trimestrului respectiv
cu su111ele neconsu1nate. Sun1ele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu
furnizorii de servicii 1uedicale paraclinice care în acelaşi trimestru ş i-a u epuizat valoarea de contract.
Sumele rezultate din economii nu pot fi contractate cu medicii de familie/medicii de specialitate din
specialităţile cli.11ice run a1nbttlatoriu care au încheiate acte adi ţionale pentru furnizare de servici i
medicale paraclinice dacă suma contractată de aceştia este la maxin1um posibil potrivit programului de
lucru stabilit pentru furnizarea acestor servicii Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea
serviciilor medicale paraclinice acordate asigw·aţilor de la data încheierii actului adiţional şi se
repartizează proporţional în funcţie de consu1nt1l mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data
încheierii contractului pentru anul în curs până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea,
suplimentând valoarea de contract.
Prin consum mediu ltmar, se înţel ege contravaloarea serviciilor rnerucale paraclinice - pe tipuri de
investigaţij paraclinice, decontate de casa de asigură1i de sănătate.
Dacă valoarea tri1nestria lă de contract pentru servicii n1edicale paraclinice - analize de laborator
ră1uasă neconsumată este mai mică decât 97 lei se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
~
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valoarea trimestrială de contract pentru servicii de anatomie patologică ră1nasă neconsun1ată
este mai mică decât cel mai 1nic tarif aferent serviciilor de anatomie patologică contractate se
consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
Dacă valoarea tiimestrială
de contract pentru servicii medicale paraclinice de radiologie şi
imagistică medicală rămasă neconsun1ată este mai mică decât cel mai mic tarif aferent serviciilor de
radiologie - imagistică medicală, medicină nucleară contractate, se consideră că a fost epuizată
valoarea de contract.
Prin excepţie, pentru trimestiul IV 2018, în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale
paraclinice se înregistrează la sfârşitul linei luni Sltme neconsumate, faţă de su,na lunară prevăzută în
contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la co11tract, valoarea lunară
contractată iniţial aferentă lunii respective cu su1nele neconsun1ate. Sumele rezultate din economii vor
fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii n1edicale paraclinice care în luna
respecti vă şi-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea
serviciilor medicale paraclinice acordate asig11raţilor de la data încheierii actullti adiţional şi se
repartizează avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contJ:actare prevăzute în prezentele norme.
(5) Fondw·ile suplimentare aprobate pentru anul 2018 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se
contractează de casele de asigurări de sănătate prin Î11cheiere de contracte, respectiv acte adiţionale la
contractele/actele adiţionale iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice
acordate asiguraţilor de la data încheierii acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiţiona l
la contractul/actul adiţional iniţia l se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare
prevăzute în prezentele nor1ue, precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor, în situaţia în care
unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora s-a/s-au
modificat. Pentru actele adiţionale ce au ca obiect serviciile 111edicale paraclinice efectuate de medicii
de familie/1nedicii de specialitate din specialităţile clinice din ambulatoriu, se pot contracta sume din
fond11rile suplimentare numai în situa~a în care nu se depăşeşte numănil maxi1n de servicii ce se pot
efectua potrivit programului de lucru stabilit pentru fu1nizarea acestor servicii.
'
(6) ln
situaţii justificate furnizori i de servicii medicale parac.linice - analize 1nedicale de laborator,
investigaţi i 1nedicale paraclinice de radiologie şi itnagistică 1uedicală şi medicu1ă nucleară, pot efectua
servicii medicale paraclinice peste valoarea Lunară de contract/act adiţional în lin1ita a maxim 10%, cu
excepţia lunii decembrie, cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespu nzător, în sensul
di1ninuării valorii de contract/act adiţional a luni.i următoare, cu încadrarea în valoarea contractată
pentru trimestntl respectiv. În această situaţie, în cadiul unui trimestru valorile llmare se pot 1nodifica
pe baza cererii scrise a fu1nizorului, înregistrată până cel târziu în ultiJnele 3 zile lucrătoare ale fiecărei
luni, cu obligativitatea încadrării în suma contractată în trhnestrul respectiv.
(7) In situaţia în care unul sau 1uai 1nulte elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru
fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice, conform prevederilor din anexele nr. 19 şi 20 la ord.in
se modifică în sensul duninuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de
asigurări de sănătate aceste situaţii, suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător, prin încheierea
unui act adiţional la contract începând cu luna următoare celei în care s-a produs modificarea.
Recalc11larea punctajului se va efectua în luna în care furnizorul a comunicat în scris casei de
asigurări de sănătate această 1uodificare şi a depus docu.mente jltstificative, iar di1ninuarea valorii de
contract se va efectua începând cu luna următoare celei în care s-a realizat recalcularea punctajului;
Sumele obţinute ca disponibi l din aceste dimi11uări la nivelul caselor de asig11rări de sănătate se vor
folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială.
ART. 3 ( I) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice
cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate Îll anexa
nr. 17 la ordin.
Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru investigaţiile paraclinice sunt cele
prevăzute în anexa nr. 17 la ordin.
(2) Casele de asig11rări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii 111edicale clinice
precu1n şi ecografii generale (abdomen şi pelvis) furnizorilor de servicii medicale î11 asistenţa n1edicală
primară, cuprinse în anexa nr. 17 la ordin, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 17 la ordin, la tarifele
prevăzute în aceeaşi anexă, cu încadrare în valoarea de contract.
A
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Pentru ecografiile generale (abdo1nen şi pelvis) pentru care medicii de famil ie încheie acte
adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, programul de
lucru se prelungeşte corespunzător.
Pentru ecografiile pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice încheie acte adiţionale la
contractele de furnizare de servicii 1nedicale clinice, programul de lucru se prelungeşte corespunzător.
Pentru 1nedicii cu specialităţi medicale clinice aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi
efectuate atât ca um1are a actului medical propriu, cât şi ca urinare a tri1niterii de către alţi medici de
specialitate în cadrul unui progra1n suplimentar faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din
asistenţa rnedicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice.
Numărul maxin1 de ecografu ce pot fi efectuate într-o oră de medicii cu specia l ităţile n1edicale
clinice care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii 1nedicale cl inice, nu poate fi
mai mare de 3.
(3) Casele de asigurări de sănătate nu decontează investigaţiile paraclinice - aoalize de laborator
recomandate de medicul de fatnilie urmare a consultaţii lor preventive pentnr copii cu vârsta cuprinsă
între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota l de la
punctul 1.2.1 , respectiv nota I de la punchil 1.2.3 de la litera B din anexa nr. 1 la ordin.
Contravaloarea acestor investigaţii paraclinice se suportă de către furnizorii de servicii 1nedicale
paraclinice - analize medicale de laborator, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de
sănătate, în cuantum de 10% raportată la su1na totală contractată cu casele de asigurări de sănătate
pentru analize medicale de laborator, defalcată proporţional pe luni.
Prevederile nu se aplică furnizorilor care contractează cu casa de asigurări de sănătate numai servicii
de anatomie patologică.
Pentru investigatiile paraclinice anterior menţionate, ftu·nizorul de servicii medicale paraclinice
transmite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu rapo1tarea activităţii în vederea decontării , un
centralizator al căru i model este prevăzut prin ordin al preşedintelui Casei Naţiona l e de Asigurări de
Sănătate.

ART. 4 (I) Biletul de trin1itere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regin1 special, unic
pe ţară, care se intoctneşte în două exemplare ş i are o valabilitate de 1naximu1n 30 de zile
calendaristice de la data emiterii. Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii
paraclinice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de
nuhiţie precum şi cele pentru afecţ·iunile oncologice, au valabilitate de până la 90 de zile
calendaristice. Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trin1itere pentru investigaţi i
paraclinice este de până la 60 zile calendaristice. Biletul de trin1itere pentru investigaţii paraclinice examinări histopatologice şi citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice având în
vedere specificul recoltării şi transmiterii probei/probelor către un furnizor de servicii de anatomie
patologică. Biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice recomandate de medicul de
fa1nilie/medicul de specialitate din an1bulatoriu, care are evidenţiat "manage1nent de caz", are o
valabilitate de 90 zile calendaristice.
Un exemplar al biletului de trin1itere rămâne la medicul care a făcut trinliterea şi tu1 exemplar este
îrunânat asiguratului. Io situaţia ÎI1 care, din motive obiective, investigaţiile nu au putut fi efectuate la
1non1entul prezentări i, furnizontl de servicii 1nedicale paracl.inice are obligaţia de a-l prograrna în
perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnând pe verso-ul exen1plarului de bilet de
trin1itere data prezentă.ni pentru programare şi data programării, dacă asiguratul refuză programarea,
furnizorul va restitui asigurah1lui biletul de trinlitere pentru ca acesta să. se poată prezenta la alt
fu.rnizor de investigaţii medicale paraclinice.
Pentru i11vestigaţii paraclinice - examinări histopatologice, citologice şi de microbiologie, dacă
recoltarea probei/probelor se face de către medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, ambele
exemplare ale biletului de trimitere rămân la medicul care a făcut recoltarea probei/probelor din care
un exemplar însoţeşte proba/probele recoltate şi se transmite furnizorului de servicii de anatomie
patologică împreună cu aceasta/acestea.
La 1no111entul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea
investigaţii l or, cu excepţia exan1inărilor histopatologice ş i citologice, asiguratul va declara pe proprie
A
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pe verso-ul biletului de trimitere, că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberări i
biletultti de trimitere până la data efectuării investigaţiilor.
Dacă recoltarea probei/probelor se face într-un laborator aflat în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate în vederea efectuării unor examinări histopatologice/citologice în regim
ambulatoriu, asiguratul declară pe proprie răspundere că la momentul recoltă.rii nu se află internat întro formă de spitalizare (continuă sau de zi).
Ft1mizorul de servicii medicale paraclinice care efectuează. investigaţiile paraclinice recomandate
prin biletul de trimitere păstrează biletul de trimitere şi îl va prezenta casei de asigw·ări de să.nătate
doar la solicitarea acesteia.
Furnizorul de servicii tuecLicale paraclinice transniite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu
raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului, 11n
borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice
raportate; borderoul centralizator este document justi-ficativ care însoţeşte factura.
Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce
priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.
Se va utiliza fonnularul electronic de bilet de tri1nitere pentJu investigaţii paraclinice de la data la care
acesta se implementează.
(2) Dacă în perioada de valabilitate a biletultti de trimitere pentru investigaţii 1nedicale paracli11ice
un asigurat se i nternează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu
anterior internării , biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea, cu excepţia biletelor de trimitere pentru
investigaţii medicale paraclinice de înaltă perforn1anţă dacă acestea nu au fost efectuate în tin1pul
spitalizării, cu reconfu-marea pe biletul de trimitere a necesitătii efectuării acestor investigaţii de cătJ·e
medicul care a făcut trimiterea.
I11vestigaţiile 1nedicale paraclinice efectttate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta
a fost internat precu1n şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de
valabilitate a biletului de trimitere, nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea
au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii 1nedicale paraclinice - dacă pe verso-ul
biletului de trinJitere nu este consemnată decl araţia asiguratului prevăzută la atu1. (I), cu excepţia
investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul
spitalizării, cu reconftm1area pe biletul de trimitere a necesităţii efech1ării acestor investigaţii de către
med.icul care a făcut trimiterea.
In situaţ i a în care, casa de asigurări de sănătate constată că, pe perioada de valabilitate a biletului de
trimitere pentru investigaţii 1nedicale paraclinice, asiguratul a fost internat înt1·-u11 spital şi declru·aţia pe
proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trituitere este contrară celor constatate,
prejucLiciu1 se recuperează de la asigurat.
Prevederile de 1nai sus nu se aplică biletelor de trimitere pentJu exa1nină1i
histopatologice/citologice.
ln situaţia în care, casa de asigurări de sănătate constată că, la data recoltării probei/probelor pentru
exa1ninări histopatologice/citologice la nivel11l laboratorului sau de către 1nedicul de specialitate din
ambulatoriul cliJtic, asiguratul a fost internat într-un spital şi declaraţia pe proprie răspundere este
contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigt1rat.
(3) Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de triln.i tere prin
completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucn1.
(4) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere
pentru investigaţi i le paraclinice.
(5) Pentru pacienţii din statele Lnembre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic
European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/docum.e ntelor europene emise în baza
Regtllamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004,
investigaţii le medicale paraclinice se acordă numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca
şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asi gurări sociale de sănătate din România, cu excepţia
situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale progran1ate, acordate cu
autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele 111en1bre ale Uniunii Europene/din Spaţiu l
Economic European/Confederaţia Elveţiană.
A

A

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic
European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în
perioada de valabi)jtate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa 111edicală ambulatorie de
specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea investigaţiilor medicale paraclinice. Pentru
pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în don1eniul sănătăţii, care au dreptt1I şi beneficiază de servicii 1nedicale
acordate pe teritorittl Românjei furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală. ambulatorie de
specialitate pentru specialităţi paraclinice solicită bilet de trinlitere pentru acordarea investigaţiilor
medicale paraclinice.
ART. 5 Serviciile de înaltă performanţă (RMN , CT, scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza
biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă care se întocmeşte
în 2 exemplare, din care unul rămâne la n1edicul care a făcut trimiterea şi unul la furnizorul care a
efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă , pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate
doar Ia solicitarea acesteia. Bilentl de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice este formular
cu regun special, unic pe ţară şi are valabilitate 90 de zile. Se va utiliza fon11ularuJ electronic de bilet
de trin1itere pentru investigaţii paraclinice de la data la care acesta se implen1entează.
ART. 6 Reprezenta11tul legal al fu1nizorilor de servicii medicale paraclinice facturează caselor de
asigurări de sănătate, lunar ş i transmite la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în
contractul de furniza re de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, confor1n
contractt1lui încheiat cu casa de asigurări de sănătate , care se verifică de către casele de asigurări de
sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme.
Nerespectarea tennenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectivă .
ART. 7 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiil e de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori
de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale furnizori lor de servicii 1nedicale
paraclinice din an1bulatoriu întâlniri cu furnizorii de servicii m edicale paraclinice pentru a a11aliza
aspecte privind respectarea prevederilor actelor 11om1ative în vigoare. Anunţurile privind data şi locul
desfăşurărij întâlnirilor vor fi afişate pe pagina \veb şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel
puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii.
Casele de asigură.ri de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra tnodificărilor
apărute în actele nonnative şi vor stabili împreună cu furnizorii măsurile ce se i1npun pentru
îtnbunătăţirea activităţii. Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea
nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.
Pentru

pacie11ţii
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ANEXA 18 A
- model -

Furnizor de servicii medicale paraclinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul social/Adresa

fiscal ă

.. . .. .. . ........... . .. . .. . .. . .. . . .

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l egitimat ( ă )
cu
B . I . /C . I . seria . .. . .. . , nr . .. . .. . .. . . , în calitate de reprezentant
legal, cunoscând c ă falsul în declara ţ ii se pe depse ş te conform
legii,
declar pe propria ră spundere c ă am/nu am contract de
furnizare de servicii medicale paraclinice ş i cu:

I_ I

Casa Asigurărilor de S ănă tate a Apă ră rii,

Siguranţ ei Na ţ ionale

I_ I

Casa de

şi

Autorit ăţ ii

Asigură ri

de

Ordinii Publice,

Judec ă tore şt i

S ănă tate

. .. .. .... .......... . ... .

Începând cu data de 1 iulie 2018, optez sa rămân in rela ţ ia
contractua l ă cu Casa de Asigură ri de S ă nă tate ..................* )

*) Se

comp l eteaz ă

numai de furnizor i i care, pana la data de 1 iulie
2018, au fost in contract atât cu Casa Asigur ă rilor de S ă n ă tate a
Ap ă rării,
Ordinii Publice,
Siguran ţ ei
Na ţ ionale
şi
Autorit ă ţii
Judec ă tore ş ti
cat si cu Casa de Asigură ri de S ă nă tate jude ţ eana,
respectiv cu Casa de Asigură ri de S ă năt ate a Mu nicipiului Bucure ş ti.

Data

.. ... ... ... ... ... .

Reprezentant legal:

nume

•

ş i

prenume ............... .

semnă tura
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ANEXA 18 B

- model -

Furnizori de servicii medicale paraclinice - laborator de analize medicale :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punct de lucru*l) . . . . . ...... . ... . . . . ...... .. . . . .. . . , .. .. . . . . ... . .... . . . . .

.

. .

.

FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR
MEDICI/
~
CERCETATORI ŞTIINŢIFICI IN
ANATOMIE -PATOLOGICA

-

Nume
Nr.
<r1.

BI/CI

şi

-

Asigur:trt de
răs pundrre ch•ili

Crrtifir.at membru Cl\tR

CNP

prcnu

Scrie
sl nr-.

mc

Serie

Nr.

Data

Data

~li"··rdrii

l"XnÎrăl'ii

Nr.

Valabilă
.,..t'

nit la

Specialitatea

Contract**)
Tip

Nr.

·-

l•rogmm
do lucru

Cod
parnîa

Specialitatea
/compcten10

/Compc1eutn

(;rod

•)

profesional

cu111n1t l

I

'

Total medici=

*) se completează

ÎJl si tuaţi a

în care un 1nedic are n1a i inu ite

specia li tăţi

pa raclinice confir111ate prin ord in al minislTului

sănătăţii

ASISTENŢI

ASISTENŢI

MEDICALI DE LABORATOR/
~
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICA IN
ANATOMIE-PATOLOGICA

-

•

Nr.
crt.

Nume si
prenume

BI/CI

CNP

Total

ALP/Certi flcal membru asocia1ie profesionalii

Serie şi
nr.

Seric

Nr.

Data

Data

el iberării

exnirării

Asigurare de răspundere civil5
Nr.

Valabilă pân ă

la

Contract••)
Nr. con1rac1

Tip contrncl

Program de
lucru

asistenţi=

CHIMIŞTI MEDI CALI /CHIMIŞTI

Nr.
crl.

Nume şi
prenume

BI/CI
CNP

Total

Serie şi
nr.

ALP/Ccnificat membru asocialie profesională
Scrie

chimi ş ti=

Nr.

Data
eliberării

Dala
cxoirdrii

Asigurare de
răsoundcrc civilă

Nr.

Valabilă
oân ă

la

Contract••)
Nr.

Tip

contract

contract

Program
de lucru

Cod
parafa
(după

caz)

Grad
profesional
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BIOLOGI MEDICALI/BIOLOGI

Nr.
crt.

BI/CI

Nume şi
prenume

CNP

Serie şi

nr, _

ALP/Cer1ifica1 membru asocia1ie profesională
Seric

Nr.

Data

---

eliberării

Asigurare de
răsoundere civilă

Data
. - ..
exruraru

Valabilă

Nr.

p.ii.nă

la

Contract••)
Nr.

Tip

contract

COJ111'3ct

Program
de lucru

Cod
parafa
(dupâ
caz)

Grad
profesional

Total b iologi =
BIOCHIM IŞTI MEDICALI/BIOCHIMIŞTI

Nr.

Nume şi

cn.

prenume

81/Cl
CNP

Seric şi
nr,

ALP/Certifioat lllembru asocia\ie profesională
Seric

Nr.

Dam

Data

eltbcrării

exoirării

Asigurru·e de
_r.J!,snundcrc civilă
Nr.

I Valabilă
oân ă

la

Contract••)
Nr.

Tip

contract

oontmc1

Program
de lucru

Cod
parafa
(după

Grad
profesional

caz)

'
'
Total

biochimişti=

* 1) 'In s i tuaţia în care ti.trnjzon1l are ,nai inuite puncte de lucru pentru care sol icită îi1cheierea contractului cu casa de
asigurări

de sănătate, se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent.
**) Se va specifica forn1a l egală în care se exercită profesia ( contract de muncă, PF A etc.).

N OTĂ: Se va completa în mod corespunzător un fom1u lar ş i pentru farmacist au torizat să lucreze în do1neni ul 1ned ica l.

de corectitudinea
Reprezentant legal :
Răspundem

Nume

şi

şi

exactitatea datelor

pr enume ... . .. .... . ...... . . . .... . ....... .. .. . .. .. ... . . . . .... . .

.. . . . . . .. ... .. . .... .... ... . . .... . .... ... .... .... . . . . ..... .
Oa t a 1ntocm1 r11: . .. . . .... . .. . .. .... .... . . . . . . .. . ... ...... . . • ... ... ... ....
semnătura :
A

'

o

•
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ANEXA ISC

- modelFurni zor de investigaţii medicale paraclinice de
. 1 og1e-1mag1s
'
'
' t.ica- me d'ica 1 a- . . ... . .......... . .. .. .. . ... . .. .. .. . .. . ... . .
ra d 10
Punct de lucru *l)

. .. ........ . ..... . ....... . ..... . ....... . . . ........... .. .

PERSONAL MEDICO-SANITAR
MEDICI

Nr.
crt.

N11mt

Ct.rtifl ţl'II

membru
CMR/CM OR

BI/CI

şi

CNP

prt'numr,

Doto
clîl>cn\rii

Seric

si_nr,

* ) se

Contnct0

Aslguran.• dt' rispu11dcrc cMJi

)

Pm~rnm d(' lucm

Data
e~nirării

Nr.

Va l abilă

Nr.

Valoare

COn ln'!Cl

nânA '"

T ip
can1mc1

în situa ţ ia în care un medic are mai multe
ordin al ministrului sănătăţii
completează

specialităţ i

Cod
panda

SP""inli1otc:1

Spcc1aliuucn
JC0111pce<:n1~

Orod

/ oompe1e111a

')

pm(C'Slotl.lll

paraclinice confirmate prin

Total medici=

OPERATORI

Nr.
crt.

Nume şi
prenum.e

BVCI

CNP

Certificat membru asocia1ie profesională

Serie si nr.

Dala clil>erării

** ) absolvent colegiu

imagistică

Nr. co1nri.ct

Oal';, exliliftrii

medicală ,

Contract**)
Tio conu·act

Program de
lucru

Cod parafa
(după

caz)

Tip de
ac1 ivitate**)

bioinginer, fizician

Total operatori=
ASISTENŢI

Nr.

Cit .

Nume şi
prenume

Total

BJ/CI

CNr

Serie şi
nr.

asistenţi

A.LP/Cc1tificai membru asociatie profosionalii

Data
eliberării

medicali=

.

Data
cxnirării

Nr.

Valabilă
nână la

MEDICALI

Asigurare de
ră~underc civilă

Valoare

Con1raci**)
Nr.

Tip

contract

COn1rllC1

r rogram
de lucru

Speciali1a1ca/
competenta
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w

w

PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIAN APA.RATURA MEDICALA

Nr.
crt.

Nume şi
prenume

81/Cl
Cl\'P

Seric şi nr.

ALP/Certilicat memb(U asociaJjc
orofesionalâ
Data eliberării

Tota l personal auxiliar - tehnician

A

* l) In

si tuaţia

Data expirări i

Contract••)

Nr. contract

Tip contract

Program de
lucru

aparatură medicală:

în care furnizoru l are 1nai multe puncte de lucru pentn1 care

so licită

încheierea contractului cu casa de

asigLtrări

de sănătate, se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent.
**)Seva specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de 111ttncă, PF A etc.).

Răspundem

de corectitudinea ş i exact i tatea datelor
Reprezentant legal .. . ..... .. . .. .. .. ..... .. .. . .. .. ......... . . . .. .... ... .. .
Nu.me şi prenume, semnătura . . . . . . ............. . ............. • ............
Data 1ntocm1r11
A

•

•

'

Cod parafa
(după caz)

................. . ............. . ............. . ........... .
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ANEXA 19

CRITERII
privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale,
repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - analize medicale de
laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale

CAPITOLUL I
Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize
medicale
Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii trebuie să
îndep linească cumulativ următoarele criterii de selecţie:
I. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţii lor legale în vigoare;
2. a) Să facă dovada capacităţii tehn.ice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua toate
investigaţiile tnedicale paractinice - analize medicale de laborator prevăzute la litera A, pct. l din
anexa nr. 17 la ordin, cu excepţia examinărilor de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie).
b) Pentru examină1iJe de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie), furnizorul are
obligaţia de a face dovada capacităţii tehnice numai în situaţia în care solicită contractarea acestora.
3. Fumizornl va prezenta un înscris cu 1nenţiunea seriei, a anului de fabricaţie, a capacităţii de lucru
şi a meniului de teste efectuate de fiecare aparat, v izat de producător/distribuitor autorizat/furnizor de
service autorizat.
4. Să facă dovada că toată durata progra1nului de activitate solicitat a fi contractat cu casa de
asigurări de sănătate, care nu poate fi mai mică de 7 ore pe zi - de luni până vineri, pentru fiecare
laborator de analize medicale/laborator de analize 1nedicale organizat ca punct de lucru din structura
sa, este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate medicină de laborator sau biolog medical,
chi1nist medical, biochimist medical - cu grad de specialist, cu obligaţia ca pentru cel puţin o nonnă pe
zi (7 ore) progran1ul laboratorului/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici de laborator care
îşi desfăşoară într-o fo.1mă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv.
Pentru furnizorii care doresc să desfăşoare activitate în relatie cu casa de asigurări de sănătate şi în
zilele de sâmbătă şi dun1inică, programul furnizorului pentru aceste zile poate fi mai mic de 7 ore/zi,
cu obligaţia ca programul de lucru din aceste zile să fie acoperit de medic/n1edici de laborator care îşi
desfăşoară într-o formă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv.
Să facă dovada că toată durata programului de activitate solicitat a fi contractat cu casa de asigurări
de sănătate, care nu poate fi 111ai mică de 6 ore pe zi - de luni până vineri, pentru fiecare laborator de
anatomie patologică/laborator de anatomie patologică organizat ca punct de lucru din structura sa, este
acoperită prin prezenţa unui 1nedic de special1tate anatomie patologică. Pentru furnizorii care doresc să
desfăşoare activitate în relaţie cu casa de asigurări de sănătate şi în zilele de sâmbătă şi duminică,
programul pentru aceste zile poate fi mai mic de 6 ore/zi, ctL obligaţia ca programul de lucru din aceste
zile să fie acoperit de 1nedic/medici de specialitate anatomie patologică care îşi desfăşoară într-o forn1ă
legală profesia la laboraton11/puoctul de luciu respectiv.
Să facă dovada, pentru fiecare laborator de anato,nie patologică/laborator de anatomie patologică
organizat ca punct de lucru din structura sa că în cadrul acestuia/acestora îşi desfăşoară activitatea
medic/ medici de anatomie patologică într-o formă legală de exercitare a profesiei care să acopere cel.
puţin o nort11ă/zi (6 ore).
ln situaţia în care în stn1ctura unui laborator de analize medicale este organizată ş i avizată o
structură care efectuează examină1i histopatologice şi/sau citologice, furnizorul trebuie să facă dovada
că în cadrul acestt1ia îşi desfăşoară activitatea n1edic/medici de anatomie patologică într-o fom1ă legală
de exercitare a profesiei.
5. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate, pe toată perioada de derulare a contractului cu
casa de asigurări de sănătate pentn, fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de
lucru ce unnează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale paractinice - analize
medicale de laborator pentru:
~
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• subcriteriul a) "îndeplinirea cerinţelor pentru calitate şi competenţă" - pentru miniJn 43 de analize
din numărul de analize cuprinse în lista investigaţiilor paraclinice
• subcriteriul b) "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize
medicale" - pentru minim 43 de analize din numărul de analize cuprinse în lista investigaţiilor
paraclinice.
Număn1l total de analize cuprinse în li sta investigaţiilor 111edicale paraclinice este de 90.
NOTĂ: Pentru laboratoarele de anatomie patologică nu se aplică punctul 2.a) şi punctul 5.
6. Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul detulării contractului de
furnizare de servicii medicale docutnente prin care producătontl de aparatură de laborator, reactivi şi
consun1abile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau S R EN ISO 13485 dintrun an ulterior anului 2003 pentru toate aparatele, reactivii şi cons1unabilele utilizate pentn1 servici ile
medicale paraclinice ce fac obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

CAPITOLUL il
Criterii privind repartizarea sumei.o r şi defalcarea
analize medicale de laborator - stabilit pe total judeţ

I. La stabilirea sumelor ce se
vedere

unnătoarele

contractează

num ărului

de

investigaţii

paraclinice -

cu ftuuizorii de analize medicale de laborator se au în

criterii:

1. criteriul de evaluare a resurselor .... .... 50%
2. criteriul de calitate ...................... 50%

1. C riteriul de evaluare a resurselor
Ponderea acestui criteriu este de 50%.
Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale
paraclinice - analize medicale de laborator - obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu.
Metodologia de stabilire a punctajului:
A. Evaluarea capa cităţii resurselor tehnice
a) F11rnizorii de servici i medicale paraclinice - analize medicale de laborator sunt obligaţi să facă
dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi î.u tertnen de valabilitate.
b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent
în cadn1l laboratorului sunt conforn1e cu seria ş i nutnărul aparatul11i înscrise în cuprinsul docun1entelor
care atestă existenta şi d eţinerea legală a acestora.
c) Furnizorii sunt obligaţi să prezmte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute ş i
pentru care încheie contract de fun1izare de servicii cu casa de asigurări de sănătate .
d) Nu s1u1t luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul, ş i nici aparatele
pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme ale acestora, având menţionate seriile
echipamentelor şi nici cele care nu au declaraţii de conformitate CE pentru tipul aparatului.
e) Dacă doi sau mai 1nuJţi furnizori prezmtă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi nu1năr înainte sau
în perioada de contractare, acestea sunt excluse detinitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre
furnizori.
ln acest sens, casele de asigurări de sănătate verifică capacitatea tehnică a fiecărui furnizor.
Constatarea, ulterior încheierii contractul11i, a existenţei unor aparate de acelaşi tip ş i cu aceeaşi serie
şi număr la doi furnizori sau în două laboratoare/puncte de lucru ale aceluiaşi furnizor, co.n duce la
apl icarea măsurii de reziliere a contractultti pentn1 furnizorii/furnizorul respectiv.
f) Furnizorii vor prezenta contract de service care să includă ve1ificările periodice conform normelor
producătorului aparah.tlui, încheiat cu m1 furnizor avizat de Ministerul Sănătă1ii satt Agenţia Naţională
a Medicamentului ş i a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), conform prevederilor legale în vigoare,
pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de
ftirnizare de servicii 1nedicale. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contrach.1lui
A
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de fumizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior
expirării perioadei de garanţie.
g) Fu1nizorii au obligaţia să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de
furnizare de servicii n1edicale: avizul de utilizare en,is de ANMDM conform prevederilor legale în
vigoare, pentru dispozitivele medicale din dotare achiziţionate "second band''. Această prevedere
reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, în vederea atribuiri i pt1nctajului
conform metodologiei d.e mai jos, respectiv a menţinerii su111elor rezultate di11 aplicarea acestuia.
h) Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce
fac obiectul contractult1i de ftirnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele
mai vechi de 12 ani ca l culaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care
s-a apl icat un nou 1narcaj CE, prezentându-se o declaraţie de confonnitate în acest sens pentru seria
respectivă emisă de producător 11u se punctează. Pu11ctajul total pentru fiecare aparat, confo1m celor de
mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 8 ani; pentru aparatele n,ai vechi de 8 ani
dar nu mai mult de 12 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării),
punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se dinlinuează cu câte 20%.
Vecl1i1nile de 8 ani, respectiv de 12 ani, reprezintă limita 1ninimă şi limita maximă prevăzute pentru
durata normală de funcţionare conform rl.G. 1u·. 2139/2004 pentTu aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi dt1ratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificăli le ulterioare.
Punctajul pentru fiecare aparat se acordă după cum urmează:
l . Hematologie:
1.1. Morfologie*)
a) - analizor până la 18 parametri incltisiv ...................... .. .. 10 puncte
- pentru viteză 1nai mare de 60 de teste/ori se adaugă 5 puncte
b) - analizor cu n1ai inuit de 18 parametri (cu forrnulă
leucocitară completă - 5 DIF) ......................................... 25 puncte
- pentru viteză 1nai mare de 60 de teste/ori ....... ........ se adaugă 5 puncte
- pentru 1nai muJt de 22 de para1netri ...................... se adaugă 5 puncte
- pentru 1nodul flowcitometric .. .... ...... .. ............... se adaugă 1Opuncte

*) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sangu.ine de către medicul de laborator cu
speciaJizare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat
în curricula de pregătire sau de către un biolog, biochimist sau chi1nist specialişti cu specializare în
hematologie.
Se iau în calcul în vederea acordări.i punctajuh1i, maxin, 2 anal izoare, dintre cele prevăzute la pct.
1.1.

1.2. Hemostază:
a) analizor coagt1lare semiautomat ............... ..... . .... .... 10 pt1ncte
b) anal.izor de coagulare complet automat .................... 20 puncte
NOTA: Se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.
~

1.3. lmunohematologie: .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . ... 2 puncte
1.4. Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)
Aparat automat de citire VSH:
a) între I - 10 poziţii ... . .. .. . . .. .. .. ... . . . .. .. .... . .. ... ..... . ... 5 puncte
b) între 11 - 20 poziţii .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. l O puncte
c) peste 21 poziţii ............................................... I 5 puncte
NOTĂ: Se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.
2. Microbiologie:
2.1. Bacteriologie
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Metodă manuală

- identificarea germenilor ............................. . ................. l O ptmcte
- efectuarea antibiogramei ......................... ... .................. 8 puncte
2.2. Micologie:
Metodă manu ală

- decelarea prezenţei 1nicelii lor şi identificarea miceliilor ........... I O puncte
- efectuarea antifungigran1ei ....... ..... .. ................................. 8 puncte
2.3. Analizoare microbiologie (bacteriologie + micologie)
- analizor automat de microbiologie .................................... 40 pt1ncte
- analizor auton1at de nucrobiologie cu spectometrie de masă ...... 60 puncte
MALDI-Tof, pentn1 identificarea rapidă a germenilor patogeni
Se consideră analizor automat de microbiologie echipamentul care efectuează atât identificarea
bacteriilor sau fungilor cât şi antibiograma sau antifungigrama în mod auton1at. Densitometrul
(nefelometru) destinat măsurării turbidităţii suspensiilor bacteriene cât şi galeriile de identificare a
bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacteriologie.
Se iau în calcu.I în vederea acordării punctajului maxim 2 aparate.
2.4. Parazitologie:
- exarnen parazitologie pe frotiu ..... . .................. ............... ...... . .. . .. 2 puncte
3. Biochi1nie serică şi urinară:
a) Analizoare pentru biochimie:
- al analizor semiautomat ......... ... . ......................... . ................... 1O puncte
- a2 analizor de ioni semiauto1nat ...... ............................. . .............. 15 puncte
- a3 - analizor automat biochimie ................................................. 30 puncte
a3. l pentru determinări prin turbidimetrie .. . . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . se adaugă l O puncte
a3.2 pentru n1odul ioni ................................................ se adaugă I 5 puncte
a3.3 pentru viteza aparatul ui .................................. . ....... se adaugă 0,06 puncte/probă/oră
Se pot ptmcta maxim 4 aparate indiferent de tip (automat sau semiautomat) dintre cele prevăzute la
litera al, a2 şi a3
b) Analizoare pentru electroforeză
- b l analizor semiautomat. . ............... ............ ............................. 1O puncte
- b2 analizor automat ................ .......... . ................ .......... ... . ...... 30 puncte
Se iau în calcul în vederea acordării punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau
semiautomat) dintre cele prevăzute la litera b)
c) Analizoare pentn1 examen de urină:
- el - analizor se1niautomat ........................................................ 5 puncte
- c2 - analizor automat .................................... ....... .............. .. 20 pw1cte
Se iau în calcul în vederea acordării punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau
semiautomat) dintre cele prevăzute la litera c)
4. Imunologie:
4.1. Serologie: .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .... . . 2 puncte
4.2. Metoda ELISA
a I - sistem semiautomatizat Elisa .............................................. 15 puncte
a2 - sistem automatizat Elisa cu:
- o Lnicroplacă .......................................... ............ ........... 25 puncte
- două 1nicroplăci simultan ...................................... se adaugă 5 puncte
- 4 microplăci simultan .......................................... se adaugă 1O puncte
- 6 niicroplăci simultan ..... .. .................................... se adaugă 15 puncte
4 .3. Sisteme speciale
b 1 - sisteme speciale semiautomate: ...........................................25 puncte
b2 - sisteme speciale automate: .................................................. 50 puncte
'
• In
funcţie de capacitatea de lucru a aparatului prevăzut la punctul b2), pentru fiecare
investigaţie/oră se acordă câte 0,6 puncte. Viteza se ia în calcul o singură dată indiferent de numărul de
metode al aparatului.
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metodă de

lucru în plus, se adaugă câte 20 puncte.
NOTĂ: Sistemul automat de imunologie este considerat sisten1ul care îşi pipetează singur şi în mod
automat volumul necesar de lucru atât din proba biologică cât şi din reactiv. Jn fişele tehnice ale
sistemelor speciale de imunologie trebuie să fie specificat clar că toate etapele de lucru se efectuează
at1tomat. în caz contrar sistemul va fi considerat semiautomat.
Se punctează maxi1u 4 aparate (indiferent de tip, automat sau se1uiautomat şi indiferent de 111etoda
de lucru - ELISA sau sistem special).
Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe următoarele metode:
- CLIA - Cbe1uilu1uinescenţă (Test Imunologie pe bază de Chemiluminiscenţă)
- ECLIA - Electrochemiluminescenţă (Test l 1nunologie pe bază de E l ectroche1nilu1niniscenţă)
- MEIA, EIA - Microparticle Enzyme Jn1munoassay (Metoda Imunologică Enzimatică; Metoda
Imunologică Enzimatică pe bază de Microparticule)
- FPIA - Fluorescence Polarization Immu11oassay (Metoda Imunologică prin Fluorescentă de
Polarizare)
- REA - Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată)
- CMIA - Cbemilu1ninescent microparticle immunoassay (Test In1unologie de Chemilumin iscenţă
pe bază de Microparticule)
- EMIT - Enzy1ne Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imuno logică Enzimatică Dublă)
- RAST - Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil)
- RIA - Radioin1111tmoassay (Metoda Imunologică pe bază de Radioizotopi)
- IFA - lmmunotluorescence (Test Imunologic pe bază de lmunotluorescenţă)
- ELFA cu detecţie în fluorescentă - Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescentă
- TRACE - Emisie amplificată de europiu.m
5. Citologie
Microscop optic cu examinare în lu1nină polarizată/UV ........ .... .
6 puncte
Microscop optic fără exanlinare în lumină pol arizată/UV ......... ..
4 puncte
6. Histopatologie
40 puncte
- Sistem automat de prelucrare a probelor ...................................... .
(de la probă până la bloc de parafrnă)
- Sistem de colorare automată a lamelor ... .. .. ....... ......... ......... .......
I 5 puncte
- Procesor de ţesuttu·i - bistoprocesor autoLnat fără vacuum.........
5 puncte
- Procesor de ţesuturi - histoprocesor automat cu vacuum...........
6 puncte
- Aparat coloraţie automatizată histochimică
. . . .. .. .. ...
5 puncte
- Aparat coloraţie automatizată imunohistocbimie
. . . .. . . . . . . . .
7 puncte
- microtom parafin ă . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . .. . .. . . . ..
5 pw1cte
- cr1otom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .
7 puncte
- tern1ostat pentru parafină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
I punct
- platină sau baie termostatată .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. ..
1 punct
- balanţă analitică . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . ... . .. . ..
l punct
- pH-Lnetru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
1 punct
- masă absorbantă pentru vapori toxici .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . ..
l punct
- baterie colorare manuală hematoxilină - eozină . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I punct
- baterie manuală penb·u in1unohistochi1nie . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
1 punct
NOTA: referitor la resursele tehnice nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele
respective nu desfăşoară activitate cel puţin o persoană cu studii superioare de specialitate care îşi
desfăşoară activitatea la furnizor într-o fom1ă l egală.
B. Logistică:
I. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medic1u care a
recomandat analizele în n1aximum 24 de ore:
- direct medicului ........ . ................ . ......... . ................ .. ..
3 puncte
4 puncte
- sistetn electron.ic securizat de consultare a rezu Itatelor pe Internet .......... .
2. sofuvare dedicat activ ităţii de laborator - care să conţină înregistrarea
~

~
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şi evidenţa

biletelor de trimitere (serie şi număr bilet, CNP-ul/codul unic de
asigurare al pacientului, codul de parată şi numărul de contract al medicului
care a recomandat, tipul şi numărul investigaţiilor recomandate), eliberarea
buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator, precum şi raportarea
activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de
asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei,
care se verifică la sediul furnizorului):
- operaţional - instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date .... 1O puncte;
3. website - care să conţină minimum tirmătoarele informaţii:
a - datele de contact - adresa, telefon, fax, tuail, pentru
laboratoarele/punctele de lucru din stn1ctura, orarul de
funcţionare , certificări/acreditări ..... ...... . ..... .................................2 puncte/ punct de lucru
b - chesti.onar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării
semestriale a rezultatelor ş i afişarea pe site-ul furnizorului ................... .... .5 puncte.
Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai tuulte puncte de lt1cn1 la contractare
cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul corespunzător pct. l şi 3b se acordă o singură dată pentru
punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii medicale de laborator.
Punctajttl obţinut de fiecare ftu·nizor prin aplicarea acestui crite1iu se afişează pe pagina web a casei
de asigurăr.i de sănătate.
Punctajele se aplică în n1od corespunzător şi laboratoarelor de anatomie-patologică.
C. Subc1·iteriul resurse umane
Personalul este punctat proporţiona l cu timpul lucrat în laborator.
Punctajul se acordă pentru fiecare personal medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor
într·-o formă legal ă, cu normă întreagă, iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct
proporţional cu fracţiunea de normă lucrată.
1. medic primar de specialitate ................. . ..... .. .. ... . ..........40 puncte;
2. medic specialist ....................................................... 30 puncte;
3. chimişti 1nedicali, biologi medicali, biochi rnişti 1nedicali, ..... 25 puncte;
principali
4. chimişti medicali, biologi medicali, biochiuuşti medicali, ...... 20 puncte;
specialişti

5. cbi1nişti, biologi, biochunişti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 puncte;
6. fai1nacist autorizat să lucreze în domenittl medical . ........ ..... 15 puncte;
7. asistenţj n1edicali de laborator cu studii superioare ............... 1O ptu1cte;
8. asistenţi medicali de laborator fără studii supe1ioare .............. 8 puncte;
9. cercetător ştiinţific CP 1 ş i CP 2 în anato1nie-patologică ....... 40 puncte;
l O. cercetător ştiinţific CP 3 şi CS în anatomie-patologică .......... 30 puncte;
1 I. asistenţi de cercetare ş tiinţifică în anatomie-patologică ......... 25 puncte.
2. Criteriul de calitate
Ponderea acesttLi criteriu este de 50%
a) 50% din sw11a corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "îndeplinirea cerinţelor
pentru calitate şi co1npetenţă'', în conformitate cu standardul SR EN ISO 15189 şi care este dovedit de
furnizor prin ce1tiftcatt1l de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru
care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a încheiat
contract, în termen de valabilitate.
Punctajul obţinut de fiecare furnizor se sta bileşte astfel:
al) - se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de Biochimie serică ş i urinară,
Hematologie prevăzută în anexa nr. 17 la ordin şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai
pentt11. punctul de lucru pentru care s-a tăcut acreditarea;
a2) - se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de In1ttnologie prevăzută în anexa nr.
17 la ordin şi cuprinsă în a11exa la ce1tificatul de acreditare numai pentru punctt1l de lucru p entru care
s-a tăcut acreditarea;
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a3) - se acordă câte 3 ptincte pentru fiecare analiză medicală de microbiologie prevăzută in anexa nr.
17 la ordin şi cuprinsă în anexa la certificatttl de acreditare numai pentru punctul de lucru pentn1 care
s-a făcut acreditarea;
NOTĂ:
Fiecare cod de investigaţie din lista analizelor de laborator prevăzută în anexa nr. 17 la ordin,
reprezintă o singură anal i ză chiar dacă analiza respectivă este compusă din 1nai mulţi paran,etri.
b) 50% din suma corespunzătoare acestui criteriu se aJocă pentru subcriteriul "participare la
schemele de intercomparare laboratoare de analize medicale".
Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel:
b l) - se acordă câte un punct pentru fiecare participare din anul calendaristic anterior a fiecărei
analize din domeniile de biochin1ie serică şi urinară şi hematologie prevăzută în anexa nr. 17 la ordin
pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenţei cu condiţia ca aceasta să
se fi efectuat de cel puţin 4 ori în anul calendaristic anterior; la un nun,ăr de participări mai mare de 4
ori pe an, se acordă câte 0,5 puncte în plus pentru fiecare pa1ticiparc, fiind punctate maxim 8
participări suplimentar faţă de cele 4 participări obligatorii.
b2) - se acordă câte 2 puncte pentJu fiecare participare din anul calendaristic anterior a fiecărei
analize din domeniul de imunologie prevăzu tă în anexa nr. 17 la ordin pentru care se face dovada de
participare la schemele de testare a co1npetenţei cu condiţia ca aceasta să se fi efectuat de cel puţin 4
ori în anul calendaristic anterior; la un număr de participări n,ai 1nare de 4 ori pe an, se acordă câte l
punct în plus pentru fiecare participare, fiind punctate tnaxim 8 participări suplimentar faţă de cele 4
participări obligatorii.
b3) - se acordă câte 3 puncte pentru fiecare participare din anul calendaristic -anterior a fiecărei
analjze din domeniul de microbiologie şi din celelalte domenii, altele decât cele 1nenţionate la lit. b 1)
şi b2) pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a con1petenţei ct1 condiţia ca
aceasta să se fi efectuat de cel puţin 4 ori în anul calendaristic anterior. La un număr de participări mai
mare de 4 ori pe an, se acordă câte 1,5 puncte în plus pentru fiecare participare, fiind punctate maxim 8
participări suplimentar faţă de cele 4 pat1icipări obligatorii.
NOTĂ:
1. Schemele de intercomparare laboratoare trebuie să fie notificate de Ministerul Sănătăţii, iar
punctajul se acordă. doar pentru numărul de participări specificate în notificarea furnizorului de sche1ne
de intercomparare emisă de Ministen1l Sănătăţii.
2. La stabiljrea punctajului se iau în calcul participările din anul calendaristic anterior. O participare
se defineşte ca un singur raport de evaluare peonu fiecare material de control. Mai multe rapoarte de
evaluare pentru acelaşi 1naterial de control se pt1nctează drept o singură participare.
3. Actele doveditoare pentru participarea la scheme de testare a competenţei de cel puţin 4 ori în
anul 20 17: pe forn,at de hârtie - ce11tralizator emis de organizatorii schemelor de testare a cotnpetenţei
pentru toţi analiţii la care laboratorul a participat în anul ante1ior, facturi emise de organizatorii
sche1nelor de testare a competenţei şi dovezi ale plăţilor efectuate şi în format electronic - rapoartele de
evaluare emise de organizatorul schemei de testare a competenţei , care să conţină indicii statistici
specifici laboratoru.lui.
4. Actele doverutoare pentru participarea de cel puţin 4 ori/an la scheme de testare a competenţe i în
anul 2018: contracte cu orga11izatorii scbe1nelor de testare a competenţei şi anexe din care să reiasă
tipuJ analizelor şi frecvenţa cu care vor participa la schemele de testare a competenţei.
Pe parcursu.I derulării contractului obligaţia participării la schemele de testare a competenţei de cel
puţin 4 ori/an rămâne va labil ă în aceleaşi condiţii.
Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:
A. Fondu.I cu destinaţia de analize medicale de laborator, stabilit în condiţiile art. 2 alin. (l) run
anexa nr. 18 la ordin se repartizează penttu fiecare criteriu în parte, astfel:
a) 50% pentru criteriul de evalt1are resurse;
b) 50% pentru criteriul de calitate, din care 50% pentru subcriteriul "îndeplinirea cerinţelor pentru
calitate şi competenţă" şi 50% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei
pentru laboratoare de analize medicale" ;
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B. Pentru fiecare c1iteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea
numărului de puncte obţinut de fiecare furnjzor.
C. Se calculează valoarea unui punct penhu fiecare criteriu/subcriteriu prin împărţirea sumei
rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. A la numărul de puncte corespunzător
fiecărui criteriu/subcriteriu, număr stabilit conform lit. B.
D. Valoarea t1n1ti punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subc.riteriile prevăzute la lit. A se
înmulţeşte cu nunJărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu,
rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor.
E. Valoarea totală contractată de t1n furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin
însumarea sumelor stabilite confom1 lit. D.
F. Repartizarea fondului alocat pentru servicii medicale paraclinice, pe tipuri, respectiv pentru
analize medicale de laborator şi pentru anatorie patologică se stabileşte de casa de asigurări de
sănătate.

Pentru furrtizorii de investigaţii medicale paraclinice - laboratoare de anatomie patologică - criteriile
specifice de selecţie se aplică în n1od corespunzător.
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ANEXA 20
CRITERll
privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală,
repartizarea sumelor ş i defa lcarea num ă rului de investigaţii medicale paraclinice de radiologieima gistică medicală

CAPITOLUL J
Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medjcale paraclinice - radiologie şi

imagistică medicală

Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, fw11izorii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele criterii de selecţie:
1. Să fie autorizaţ i şi evaluati poh·ivit dispoziţiilor legale î.n vigoare;
2. Să facă dovada capaci tăţi i tehnice de a efectua investigaţii l e de radiologie şi/sau i1nagistică medicală
din Lista de investigaţii paraclinice - radiologie şi imagistică n1edicală pentn1 fiecare laborator de
radiolog ie-imagistică n,edica lă/punct de lucru din structura acestuia ce u rmează a fi cuprins în contractul
de furruzare de servicii n1edicale paraclinice - radiologie şi imagistică tnedicală, astfel:
a. Laborator de radiologie şi i1nagistică medicală - investigaţii confoane cu certificatul de înregistrare a
cabinetului în Registnil unic al cabinetelor medicale;
b. Ecografia general ă, ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete 1nedicale de
către 1nedici de specialităţi clinice şi 1nedici de familie;
c. Ecografia de vase - artere, vene, ca prestaţie indepehdentă: efectuată în cabinete medicale de către
medici de speci a l ităţi clinice: cardiologie, nefrologie, med ic i nă inte111ă, diabet zaharat, nutriţie şi boli
metabolice, cltirurgie vascu lară şi chirurgie cardiovasculară;
d. Ecocardiografia, Ecocardiografia + Doppler, 'Ecocardiografia + Doppler color efectuate ca prestaţie
independentă în cabinete medicale de cardiologie, pediatrie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie,
neurologie;
e. Ecocardiografia trausesofagiană ca prestaţie independen.tă : efectuată în cabinete medicale de căh·e
medici de specialitate cardiologie;
f. Ecografia transfontanel a ră efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie;
g. Ecografia de pelvis şi de abdomen efectuată ca prestaţi e independentă în cabinete medicale de către
medici de special ităţi clinice;
b. Radiografia dentară ca prestaţie independentă în cadrul cabinetelor de medicină dentară;
i. Ecografia obstetricală ano1nalii tri1nestrul II efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale
de către 1nedicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în 1nedicina materno- fetală;
j. Ecografia obstetri cală anomalii tri1nestrul 1 cu TN efectuată ca prestaţie independentă în cabinete
medicale de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în 1nedicina matemofetală;

k. Ecografia transvaginală/transrectal ă efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de căh·e
medicii de specialitate obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, respectiv
specialitatea urologie şi nun1ai pentru afecţiuni w·ologice - prostată şi vezică urinară;
1. Ecografie de organ/de pă1ţi 1noi/de articul aţie, ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către
medici de specialităţi clinice: diabet, nutriţie şi boli metabolice, endociinologie, geriatrie şi gerontologie,
obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reu1natologie,
med icină fizi că şi reabilitare, urologie, medicină internă;
m. Senolog·ia i1nagistică ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medici din specialităţi le
clinice: obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat/competenţă de senologie
imagistică;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

196

n. Ecografia ganglionară ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medici de specialităţi
clinice de oncologie, hematologie, chiiurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, endocrinologie,
pediatrie şi medicină internă.
NOTA: Furnizorul va prezenta fişa tehnică eliberată de producător, pentru fiecare aparat care este luat
în calcul la criteriul de capacitate tehnică pentru caracteristicile specifice aparatelor; n1edicii trebuie să
aibă co1npetenţe/supraspec ializări/atestate de studii co1nple1nentare de ecografie corespunzător
specialităţii , după caz.
~

3. Să facă dovada că pe toată duTata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de
sănătate, care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi - de luni până vineri - pentru fiecare laborator de
radiologie-imagistică 1nedicală/punct de lucru din structură, îşi desfăşoară activitatea medic/inedici de
specialitate radiologie-irnagistică 1nedicală, într-o fo1mă legală de exercitare a profesiei, care să acopere o
normă întreagă (6 ore).
Pentru fun1izori i care doresc să desfăşoare activitate în relaţie cu casa de asigurări de sănătate şi în
zile le de sâmbătă şi dutninică , progra1nul furnizorului pentru aceste z ile poate fi 1nai .m ic de 6 ore/zi, cu
obligaţia ca programul de lucra din aceste zile să fie acoperit de medic/medici de specialitate radiologiein1agistică 1nedicală care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru
respectiv.
4. Să. facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prin ce1tificare în conforrnitate cu standardul SR EN
ISO 9001/2008 sau SR EN ISO 9001 /2015 sau tm alt standard adoptat în România, pentru toate
laboratoarele/punctele de lucru ce urinează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologieimagistică medicală pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat cu casa de asigurări de săt1ătate.
Prevederea nu se aplică furnizori lor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru
furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară , de servicii medicale în asistenţa medica l ă
a1nbulatorie pentru specialităţile clinice şi de servicii de medicină dentară, pentru care casele de asigurări
de sănătate încheie acte ad iţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de
furnizare de servi.cii medicale.
CA PITOLUL IT
Crite1ii privind repa11izarea sumelor şi defalcarea numărului de investiga~i paraclinice - radiologie şi
imagistică medicală, stabilit pe total judeţ
I. La stabilirea nun1ărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală ş i a
sUtnelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică
medicală se au în vedere următoarele criterii:
1. criteriul de evaluare a resurselor
2. c1iteriul de disponibilitate

90%
I 0%

1. Criteriul de evaluare a resurselor
Ponderea acestui criteriu este de 90%.
Ca um1are a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de investigaţii medicale
paraclinice de radiologie-in1agistică 111edicală obţine un punctaj coresp1mzător acestui criteriu.
M etodologia de stabilire a punctajului:
A. Evaluarea capacităţi i resurselor tehnice
a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie şi i magistică n1edicală sunt obligaţi să facă
dovada deţinerii legale a aparaturi.i p1in documente conforme şi în termen de valabilitate.
b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi nttmărul aparatului existent în
cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care
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a acestora. Pentnt aparatele de radiologie, seria şi număru l aparatului
sunt cele din autorizaţia emisă de CNCAN.
c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru
care incheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate.
d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi nu1nărul, şi nici aparatele pentru
care fun1izorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi nici cele care nu au declaraţii de confonnitate CE
pentru tipul aparatului.
e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie ş i număr înainte sau în
perioada de contractare, acestea sunt excluse deft11itiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre
furnizori.
Fac excepţie furnizorii de servicii 1nedîcale paraclinice - radiologie şi i1nagistică care îşi desfăşoară
activitatea utilizând acelaşi spa\iu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în cotnun in
condiţi il e legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele nonnative în vigoare şi
num.ai în condiţiil e în care personalul medical de specialitate al fiecăn1i furnizor îş i desfăşoară activitatea
cu respectarea dispoziţiilor I-Iotărârii Guvernului nr. 140/2018, şi ale prezentului ordin şi într-w1 program
de lucru distinct. In această situaţie, pentru fiecare furnizor, ecbipan1entele deţinute/utilizate în comt1n se
pu11ctează proporţional, funcţie de programul în care este utilizat aparatul, fără a se depăşi punctajul
pentru tipul respectiv de aparat.
:t) Furnizorii vor prezenta contract de service care să includă verificările periodice conform normelor
producătorului aparatului, încheiat cu un fu1nizor avizat atât de Ministerul Sănătăţii sau Agenţia Naţională
a Medicao1entului şi a Dispozitivelor Medicale sau autorizat de Comisia Na\ională pentru Controlul
Activităţilor Nucleare, după caz, confor1n prevederilor legale în vigoare,pentru aparatele ieşi te din
perioada de garanţie şi valabi l pe perioada de denilare a contractului de fuJ11izare de servicii 1nedicale.
Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul de1ulării contractului de furnizare de servicii medicale
furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie.
g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de
furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare şi/sau buletinul de verificare periodică, etnise de Agenţia
Naţională a Medican1entuJui şi a Dispozitivelor Medicale conform prevederilor legale în vigoare, pentru
aparatura din dotare. A.ceastă prevedere reprezi ntă condiţi.e de eligibi litate penhu aparatul/aparatele
respective, în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos, respectiv a menţine1i.i
sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
h) Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclii1ice ce fac
obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele mai vechi
de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat
un nou 1narcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă e1nisă
de producător, nu se punctează. Punctajul total pentru fiecare aparat, confonn celor de 1nai jos, se acordă
pentru aparatele cu o vechime de până la 9 ani; pentru aparatele cu o vechime de peste 9 an.i dar nu mai
mult de I 5 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al
fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 15%.
Vechimile de 9 ani, respectiv de 15 ani, reprezintă li1nita rninin1ă şi limita maximă prevăzute pentru
durata normală de funcţionare conform H.G . nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea ş i duratele nonnale de funcţionare a 1nij loacelor fixe, cu modificările ulterioare.
A

Punctajul pentn1 fiecare aparat se acordă după cum t1rmează:
a) 1. radiologie (scopie) - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
2. radiologie (grafie) se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv med.ical;
b) post independent de radiografie - se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
c) radiografie dentară - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
d) aparate de radiologie mobile - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv 1nedical.
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Pentn1 echipan1entele de radiologie,

după

- tipul de achiziţie
- parţial digitalizat (plăci fosforice)
- direct digital
- opţiuni:
- stepping peri feric
- cuantificarea stenozelor
- optimizarea densităţii
- trendelenburg
- afişare coU1natori fără radiaţie
- stand vertical
- 2 Bucky

caz, la punctajul obţinut se adaugă:

•

I • •

15 puncte;
30 ptrncte;

o o o • • • • o o • • • o o o • Oo o o

........ .. ........... ' ..

O • •

• •

•

5 puncte;
5 puncte;
5 puncte;
3 puncte;
3 puncte;
3 puncte;
1 punct.

o o • o ' • o • • o • • ' • I • • o

e) mamografie - se acordă 15 puncte pentru :fiecare dispozitiv 1nedical.
După

caz, la punctajul obţinut se adaugă:
- tipttl de achiziţie:
- parţial digital
.................................
- digital
- dimensiunea câmpului de expunere:
.................................
- facilitate de stereotaxie
O • •

I •

O • •

• o o • o • • o • • • • I • •

• •

• o I •

• • •

15 puncte;
30 puncte;
I punct;
10 puncte.

•

t) ecografia - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.
După

caz, la punctajul obţinut se adaugă:
- mod de lucru al unităţii de bază:

- M:

•

• • •

• • •

O •

I •

• • •

- Doppler color:
- Doppler color power sau angio Doppler:
- Doppler pulsat:
..............
- triplex:
- achiziţie imagine panoramică:
...............
- achiziţie imagine panora1nică cu Doppler color:
- achizi ţie iJnagine cu annonici superioare:
. .. ... . . ... .. . .
- caracteristici tehnice siste1n:
- moda li tăţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibil
PC) pentru fiecare opţiune se adaugă
- printer alb-negru/color
..........
• • • • ' • I • ' • • • • O

O • •

I • •

• • •

Notă:

• •

'

•

o • • ' • •

I • •

' •

• •

• o

1 punct;
2 puncte;
1 punct;
I punct;
0.5 puncte;
1 punct;
1 punct;
1 punct.

l punct;

1 punct;

se ia în calcul 1 aparat pe medic în vedere acordării punctajului.

g) co1nputer tomografie - se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral
După

caz, la punctajul obţinut se adaugă:
- ntLmărul de secţiuni concomitente:
2 - 8 secţiuni
- 16 - 32 secţiuni
- peste 32 secţiuni

..............
• • o • I o • ' • o o • o •

..............

25 puncte;
40 puncte;
70 puncte;
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- timp de achiz-iţie a imaginii:
- 0,5 - l secundă:
sau
- < 0,5 secunde:
- aplicaţii software*) instalate pe computerul tomograf:
- Circulaţie - minim 64 slice
- evaluare nodttl pulmonar - minim 16 slice
- perfuz-ie - minim 64 slice
- colonoscopie - minim 64 slice
- angiografie cu substracţie de os - nlinim 16 slice
- dental - 2 slice
- sistem pentru justificarea şi optimizarea dozelor de
iradiere
*) se punctează

dacă

aplicaţiilor menţionate

în documentaţia de deţinere
instalate pe echipament

- accesorii - printer - digital
- analog
- injector auton1at
- staţie de post procesare ş i software aferent*):
*) se va puncta
echipamentului

dacă

în

documentaţia

şi

IO puncte;
20 puncte;

• • • o ' • I • • • • • • o

2 puncte;

2 puncte;
2 puncte;
2 puncte;
2 puncte;
2 puncte;
10 puncte;

o • o • • o I o o o o o • o o

...............

de punere în

fttncţiune există

dovada docu1nentată a

5 puncte;
1 punct;
15 puncte;
20 puncte;

............
..... ... ... .

.............

de punere în
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funcţiune ex istă

deţinerii şi instalării

dovada

h) unagistică prm rezonanţă magnetică - se acordă l 00 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical, cu
câmp magnetic de I T şi peste 1 T.
- se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magneti că cu câmp magnetic sub I T;
Punctajul se acordă pentru aparatele RMN în vederea efec tuării investi gaţiilor la nivelul unnătoare lor
segmente: cap, coloană vertebrală, gât, sistem musculo-scheletal - extremităţi;
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:

1. - pentru fiecare tip de antenă
*) se punctează
echipa1n entelor

instalată* )

dacă in docu1nentaţia

se adaugă:

de deţinere ş i de punere în

2. Aplicaţii software*) instalate pe RMN
- Post-procesare 3D - prelucrarea achiziţiilor i n 3D:
- Tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a n1ateriei albe
cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor
- Perfuzie - cuantificarea penneabilităţii tumorale în funcţi e
de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru
patologia cerebrală ş i a prostatei:
- Perfuzie fără substanţă de contrast - permite vizualizarea
neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare
arterelor cerebrale individuale:
- Soft cardiac - evaluarea viabilităţii, perfuziei şi dinamicii
cordului:

20 puncte;
fttncţiun e există

dovada docu1ne11tată a

.............

10 puncte

• o • • I o • • • o o • o •

10 puncte

10 puncte

10 puncte

............

I O puDcte
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- Soft de scanare corp în totalitate - scanarea întregului corp
într-un timp foarte scurt:
- Angiografie de corp în totalitate - pennite vizualizarea
sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până
la degetele de la picioare:
- Spectroscopie
*) se punctează dacă în documentaţia de deţinere
aplicaţiilor instalate pe echipamente

şi

IOpuncte

...............

funcţ.iune există

de punere în

3. Accesorii
- Printer - digital:
- analog:
- Injector automat:
- Staţie de post procesare şi software aferent*)
(alta decât staţia de vizualizare)

10 puncte
10 puncte

.......................
......................

. ........ .. ... ... .. ....

dovada documentată a

5 puncte;
1 punct;
15 puncte;
20 puncte.

*) se va puncta dacă în docu1nentaţia de deţinere şi de punere în ftmcţiune există dovada echipamentului
i) medicină nucl eară (Gamn1a Ca1nera) - se acordă 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv 1nedical
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:
- Cu I detector

.................

- Cu 2 detectori
- Accesorii:
- Printer digital
- Injector automat
- Staţie de post procesare şi software aferent alta decât
staţia de vizualizare

..................
...... ............
...................

5 puncte
15 puncte
5 puncte
15 puncte
20 puncte

j) osteodensitometrie segmentară (DXA) - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical
k) accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor:

- cameră obscură umedă manuală
- developator automat umed
- developator tuned day hght
- cititor de plăci fosforice (CR)
- developare automată uscată:
- arhivă filme radi.ografice
- arhivă CD
- arhivă de mare capacitate (PACS)
- digitizer pentru medii transparente (fihne)
A

•

• •

• •

• • •

I • •

• •

• •

I • •

I • •

• •

•

............... .... .....
... ... ... ............ •. .

........................
.........................
. ... .. .. .................

1 pw1ct;
3 puncte;
5 puncte;
15 puncte;
JOpuncte;
5 puncte;
15 puncte;
20 puncte;
5 puncte.

NOTA 1: ln vederea acordării pt1nctajului pentru fi ecare dispozitiv medical deţinut în punch1l de lucn1,
furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie, anexă care descrie
şi conftrmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv.
NOTA 2: Se punctează doar echipamentele utilizate penttu serviciile ce se contractează cu casele de
asigurări de sănătate.
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NOTA 3: Pentn1 fi.irnizorii de servicii de radiologje-imagistică medicală care participă cu mai multe
laboratoare/ptmcte de lucru, punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un
Laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate.
NOTA 4: Pentru cabinetele m.edicale din asistenţa medicală primară ş i cabinetele 1nedicale din
ambulatoriul de specialitate pentJu specialităţile clinice care încheie acte aditionale pentTu furnizarea de
servicii 1nedicale paraclinice, punctajul acordat pentru aparatele cu care se efectuează invest i gaţi ile
paraclinice se ajustează proporţional cu programul de lucru contractat pentru aceste servicii.

B. Evaluarea resurselor umane
Pentru fiecare categorie de personal se acordă următoruJ punctaj:
- medici:
- medic specialist radiologie şi i1nagjstică 1nedicală:
...................... ..
- 1nedic primar radiologie şi in1agistică 1nedicală :
...................... ..
- medic specialist medicină nucleară:
....................... .
- medic primar medicină nucleară:
...................... ..
- medic specialist anestezist
...................... ..
- medic primar anestezist
....................... .
- medic specialist rnedicina de urgenţă
....................... .
- medic primar n1edicina de urgenţă
....................... .
- n1edic cu coropetenţă/supraspecializare/atestat de studii .................. ..
con,plementare Eco obţinută în ulti1nii 5 ani
- n1edic cu competen ţă/supraspecializare/atestat de studii ................... ..
complementare Eco de mai mult de 5 ani: (punctajul se acordă
pentn1 medicii din specia lităţile clinice ş i medicii de
familie care efectuează servicii medicale paraclinice ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la
contractele de fumizare de servicii medicale clinice,
respectiv la contractele de ftu11izare de servicii medicale

30 puncte;
40 puncte;
30 puncte;
40 puncte;
IO puncte;
15 puncte;
10 puncte;
15 puncte;
10 puncte;
15 puncte;

în asistenţ.a medicală primară)

- medic dentist
...............................................
- n1edic dentist specialist
............................................. ..
- medic dentist primar
.............................................. ..
(punctajul se acordă pentru medicii dentişti care efectuează
radiografii dentare retroalveolare şi panoraniice în baza
actelor adiţionale încheiate la contractele de fumizare de
servicii 1nedicale de medicină dentară)
- operatori:
- absolvent colegiu imagistică 1nedicală
........ .......... ... .......... .. ... .....
.........................................
- bioinginer:
- fizician:
........................................
- asistenţi 111edicali:
- de radiologie cu sn1dii superioare
...................................... ..
- de radiologie fără studii superioare
...................................... .
- asistenti generalişti pentru Eco + ATl
...................................... ..
- personal auxiliar - tehnician aparatură medicală ...................................... .

I 3 puncte;
I 5 puncte;
20 puncte;

11 puncte;

13 puncte;
13 puncte;

10 puncte;
8 puncte;
7 puncte;
9 puncte.
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NOTĂ: Punctajul se acordă. pentru fiecare personal medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la
furnizor într-o forn1ă legală, cu normă întreagă, iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct
proporţional cu fracţiunea de normă lucrată .

C. Logistica:
a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la med.icul care a reco1nandat investigaţia:
- reţea de transmisie imagini interne (RIS)
................ ... ................. ..
- trans1nisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţă ..... ............................ .

8 puncte;
10 puncte;

(PACS)
b) software dedicat activităţii de laborator care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere
(serie şi număr bilet, CNP-tLl/codul unic de asigurare al pacientul ui, codul de parafă şi numărul de contract
al medicului care a reco1nandat, tipul ş i nun1ărul investi gaţi ilor recomandate), eliberarea buletinelor de
analiză şi arhivarea datelor de laborator, precwn şi raportarea activităţii desfăşurate în confom:titate cu
formatul solicitat de casa de as.igurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei , care se
verifică la sediul furnizon1lui):
- operaţional - instalat şi cu aparate conectate pentru trans1nitere de date

...........................

10 puncte;

c) website - care să conţină mi11i1nt1n1 următoarele infonnaţii:
c I - datele de contact - adresa, telefon, fax, mail, pentru
............................. 2 puncte/ punct de lucru.
laboratoarele/punctele de lucn1 din stn1ctura, orarul de
funcţionare, certificări/acreditări

c2 - chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia
............................. 5 puncte.
actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul
furnizorului)
Pentn1 furnizorii d e investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai
multe puncte de lucn1 Ia contractare cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul pentru lit. a) şi c.2 se
acordă o s ingură dată pentru laborato111l/pt111ctul de lucn1 pentru care optează furnizorul de servicij de
laborator.
Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de
asigurări de sănătate .
2. Criteriul de disponjbi litate
Ponderea acestui criteriu este de 10%.
Punctajul se acordă astfel:
- pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic,
de luni până vineri, se acordă
- pentru ftu-nizorii care asigură un program de 12 ore zilnic,
inclusiv sâmbătă, duminică şi sărbători legale se acordă

............................... ........ 30 puncte
........................................ 60 pt1ncte

Pentn1 furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe
laboratoare/puncte de lucru la contractare, punctajul se acordă pentn1 fiecare laborator/punct de lucru.
Pw1ctaj ul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de
asigw·ări de sănătate.
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Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:
A. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se
repa1iizează pentru fiecare criteriu în parte, astfel:
a) 90% pentru criteriul de evaluare;
b) 10% criteriul de disponibilitate.
B. Pentru fiecare criteriu se stabi l.eşte număru l total de puncte obţinut prin însumarea numărului de
puncte obţinut de fiecare furnizor.
C. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea surnei rezu.ltate ca urmare a
aplicării procentelor prevăzute la lit. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu, număr
stabilit conform lit. B .
D . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 2 criterii se îmnulţeşte cu numărul de puncte
obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu, rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare
furnizor.
E. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se ob~ne prin însu1narea
celor două sume stabilite conform li.t. D.
F. Repartizarea fondului alocat pentru servicii medicale paraclinice, pe tipuri, respectiv pentn1
investiţaţii de radiologie şi imagistică, se stabileşte de casa de asigurări de sănătate.
G. 1n situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate, suma
corespunzătoare apl icării prevederilor lit. A lit. b) se repartizează la criteriul prevăzut la Iit. A Iit. a).
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ANEXA21
-model -

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în

asistenţa 1nedicală

de specialitate di n ambulatoriu pentru specialităţile
paraclinice

I. Părţile contractante
Casa de asigurări de sănătate .............................., cu sediul în municipiul/oraşul ...................... , str.
...................... nr....... , judeţul/sectorul ..................... , telefon/ fax ......................... , adresă e-mail ............... ,
reprezentată prin preşedjnte - rurector general ........................... ,
ŞI

Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conforn1 Ordonanţei Guvernului nr.
124/ 1998, privind organizarea ş i funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu 1nodificările ş i
completările ulterioare:
- laboratorul individual ............................................... , str..................................... nr....... , bi. ...... , se.
....... , et. ..... , ap. .. ... , judeţuVsectorul ............., telefon fix/ mobil ...... .. ...... .. ... având sediul în
municipiul/oraşul ................... adresă e-mail ............... fax .................... reprezentat prin medicul titular
......................................... '
- laboratorul asociat sau grupat ....................... , având sediul în municipiuVoraşul .................. , str.
.................... nr...... , bl. .... , se..... , et. .... , ap ..... , judeţul/sectorul .................... , telefon fix/mobil .............. ..
adresă e-mail ............... fax .................... reprezentat prin tnedicul delegat ........................................ ;
- societatea civilă medicală .......................... având sediul în municipiul/oraşul .................. , str.
....................... nr. .... , bi. ...... , se ...... , et..... , ap . .... , judeţul/sectorul ................... , telefon fix/mobil
................
adresă
e-mail
...............
fax
....................
reprezentată
prin
ad1ninistratorul

....................................... ,
Unitatea n1edico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii societăţilor nr.
31 / 1990, repubLicată, cu 1nodificările şi completările ulterioare, ............................... având sediul în
1nunicipiul/oraşul ................ , str. .. ................... nr. .... , bi. .... , se ..... , et. .... , ap. .. .., judeţul/sectorul
................... , telefon fix/mobil ................ adresă e-1nail ............ fax ................... reprezentată prin

............................................. ,
Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând minjsterelor şi instituţiilor cu reţea sanitară
proprie ........................ , având sediul în municipiul/oraşul ....... ........... , str ........................ nr..... , bl. .... , sc .
.... , et. .... , ap..... , judeţul/sectorul ................ , telefon fix/mobil ................ adresă e-1nail ................. fax
~ .
... .......... .... reprezenta ta prtn ........................................... ;
Laboratorul din Centrul de sănătate multifuncţional - unitate tără personalitate juridică ş i Laboratoare
din structura spitalului .................................... , inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituti ilor
centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti
........................ având sediul în 1nunicipiul/oraşuJ .................. , str.............................. nr...... , bl. ..... , sc.
..... , et. ..... , ap ...... , judeţul/sectorul .................. , telefon fix/mobil ................... adresă e-mail ..................... .
fax ................. reprezentat prin ....................... , în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care
face parte;
Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical/Centrul de sănătate multifuncţional - unităţi
medicale cu personalitate juridică ................................... , având sediul în 1nunicipiul/oraşul .................. ,
str......................... nr..... , bi. ...., se..... , et. .... , ap ..... , judeţl1Vsectorul .............. , telefon fix/mobil
................ adresă e-mail ............ ...... fax .................. reprezentat prin .................. ;
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li. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală
de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice, conform Hotărârii Guvernului nr.
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care regle1nentează
condiţiil e acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, şi Ordinului 1ninistrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..... ./ ...... /2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.
lU. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din a1nbulatoriu pentru specialităţile
paraclinice prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază, prevăzut în
anexa 11r. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. .... ./..... ./2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018,
în tu·mătoarele specialităţi:

a) ..................................................................... ;
b) .....................................................................;
C) ..................................................................... ;
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specia]jtate pentru
se face de către utmătorii medici:
a) M edic

specialităţile

paraclinice

Nume: ... ...................... Prenttme: .................................. .
SpeciaJitatea: ........ ............. ..... .. ...................................... .
Cod nu1neric personal: ................................................... .
Codul de parafă al medicului: ........................................ .
Program zilnic de activitate ..................... ................. ...... .
b) Medic
Nume: .................. ....... Prent1n1e: ...................... ....... ..... .
Specialitatea: ................................................. ................ ..
Cod nu1neric personal: .................................................. ..
Codttl de parafă al medicului: ...................................... ..
. d
. .
Program z ilnic e actlv1tate .... ............... ....... ........... ..... ..
C) ................................. .................................................... .
. ... .. . ....... .. .. . .. .. . . . ... .. ... .. .. . .. ... . . ..... .. ... .. ... . . ... .. ... ... . . .. ... .. ... .. .
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 20 I 8.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul păt1ilor pe toată durata de
aplicabilitate a H.G. m·. 140/2018.
V. ObligaţijJ e p ă rţilor
A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarel e obligaţii:
a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în
termen de maxi1num 1O zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la
sediul casei de asigurări de sănătate, lista no1ninală a acestora, cuprinzând denu1nirea şi valoarea de
contract a fiecăruia, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de
contract şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de
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maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, confonn legii; criteriile şi punctajele aferente pe
baza cărora s-a stabilit valoarea de contract sunt afişate de către casa de asigurări de sănătate în forn1atul
pus la dispoziţie de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;
b) să deconteze furnizorilor de servicii 1nedicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii
însoţite de documente justificative tTansnlise în format electronic, în fom1atul solicitat de Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor 1nedicale contractate, efectuate, raportate şi validate
conform Ordinului 1ninis!Tului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr .
... .... ./....../20 I 8 pentru aprobarea Normelor metodologice de api icare în anul 20 I 8 a H.G. nr. 140/20 I 8, în
limita valorii de contract;
c) să informeze furnizorii de servicii medicale paracli1lice cu privire la condiţiile de contractare a
serviciilor medicale supo1tate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la
eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare
în te1men de 1naxi1num 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de as i gurări de sănătate şi/sau prin poşta
electron ică;

d) să informeze furnizorii de servicii 1nedicale cu privire la docun1entele comu1litare în vigoare, precmn
şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţi onale cu prevederi în do111eniul
sănătăţii , prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin poşta electronică;
e) să inforn1eze în prealabil, în termenul prevăzut la art. 196 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 140/2018,
furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor n1edicale paraclinice şi cu
privire la orice intenţie de schi1nbare în modul de acordare a acestora, prin intennediul paginii web a casei
de asigurări de sănătate, precu1n şi prin e-mail la adresele co1nunicate oficia l de către fun1izori, cu
excepţia situaţjil or i1npuse de actele nonnative;
f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele
de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale paraclinice, prectLm şi infonnaµile despre
tem1enele de contestare, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice
privind activitatea structurilor de control din cadiul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare;
în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea
acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite fu111izorului de către casele de asigurări de
sănătate în termen de maxin1wn I O zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa
Na~onală de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
g) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea
docu1nentelor depuse de către fru11izori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria
răspundere;

comu1lice în format electronic furnizorilor 1notivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul
decontării anumitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, în termen de max imun1 10
zile lucrătoare de la data refuzului ; să con1unice în fo1mat electronic fu111izorilor, cu ocazia decon tării
lunare, motivarea su1nelor decontate; în situaţia în ca.re se constată ulterior că refuzul decontării unor
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
i) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală nwnele şi
codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de tri1nitere
utilizate în sisten,ul asigurărilor sociale de sănătate;
k) să deconteze contravaloarea serviciilor 1nedicale paraclinice nu1nai dacă medicii de specialitate din
specialitătile clinice care au încheiate acte adiţional e penhu fi.1rnizarea de servicii 1nedicale paraclinice au
co1npetenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura 1nedicală corespunzătoare pentru
realizarea acestora, în condiţiile prevăzute în Ordinul 1ninistrultti sănătă.ţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... ./...... ./2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018;
h)

să
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I) să contracteze servicii medicale paraclinice, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate,
raportate şi validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe
serviciu medical, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate or....... ./...... ./2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anu l
2018 a H.G. nr. 140/2018;
n1) să deconteze furn izorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte
contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de
sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul şi indiferent dacă medicul care a făcut recomandarea se află
sau nu în rela~e contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală
furnizoru l de servicii medicale paraclinice. Pentru serviciile acordate până la data de I iulie 2018 casele de
asigurări de sănătate decontează investigaţiile medicale paraclinice furnizorilor cu care se află în relaţie
contractuală, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia
ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie conb·actuală cu aceeaşi casă de asigurări
de sănătate cu care se află în relaţie contracn1ală furnizorul de servicii medicale paraclinice;
.n) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale su1nele reprezentând contravaloarea
acestor servicii, în situaţia în care asiglLraţii nu erau in drept şi nu erau îndeplinite condiţiile să beneficieze
de aceste servicii Ia data acordării şi furnizorul a ignorat avertismentele en1ise de Platforn1a informatică a
asigurărilor sociale de sănătate;
o) să pună la dispoziţia furnizorilor cu care se află în relaţii contractuale formatul în care aceştia
afişează pachetele de servicii medicale ş i tarifele corespw1zătoare, format stabilit de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate.

B. Obli gaţiile furnizoru.lui de servicii medicale paraclinice
ART. 7 Furnizorul de servicij medicale are următoarele obligaţij:
a) să informeze asiguraţii cu privire la:
1. programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală,
datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web (prin afişare intr-un loc
vizibil),
2. pachetul de bază cu tarifele corespunzătoare; i11for1naţiil e privind pachetu l de servicii medicale ş i
tarifele corespunzătoare sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţ ională de Asigurări de
Sănătate şi pus la di spoziţia furnizorilor de casele de asigură1·i de sănătate cu care se află în relaţie
contractuală;

b) să factureze ltLnar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată
conform contractelor de fumizare de servicii n1edicale şi să trans1nită factura în format electronic la casele
de asigurări de sănătate; să raporteze în fonnat electronic caselor de asigurări de sănătate, docun1entele
justificative privind activităţile realizate în forn,atul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
c) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a n1edicului şi a fur11izon1lui, să acorde
asiguraţilor serviciile prevăzute în pachetul de servicii de bază, f'ară nicio discriminare;
d) să respecte prograinul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui
formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţio11ale de As igurări de Sănătate nr......./ ......../2018 pentru aprobarea Nortnelor 1netodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de
sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încl1eiat cu casa de asigurări
de sănătate;
e) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dinn·e cond iţiile care au stat la
baza încheierii contractului de fumizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea
produce efecte şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;
notificarea se face conform reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în conh·act;
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asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, incidente activităţii desÎ8-'?urate de furnizorii de servicii medicale ce face obiectul contractului
încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
g) să utilizeze siste1nul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;
siste111ul de raportare în timp real se referă la rapo1tarea activităţii zilnice realizate confon11 contractelor de
furnizare de servicii 1nedicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor
medicale contTactate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în ti1np real se face
electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin a l
preşedintelui Casei Naţiona le de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza
comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maxi1nun1 3 zile lucrătoare de la
data acordării serviciului 1nedical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului
medical şi acesta se Îinplineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;
h) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigură1i sociale
de să nătate emis de unul dintre statele membre ale Un iunii Eiiropene/Spaţiului Economic
European/Confederaţia Elveţiană , în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/doc1unentelor europene emise î n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii
ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde
asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau
protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele
documente internaţionale;
i) să utilizeze platforn1a informatică din asigurările de sănătate. lu situaţia în care se utilizează un alt
siste1n informatic, acesta h·ebuie să fie compatibil cu sistemele informatice diJ1 platfonna informati că din
asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de
transmitere a datelor;
j) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale fumizate prevăzute în pachetul de servicii decontate
din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă. legătură sau necesare acordării
serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens pentru serviciile prevăzute în
biletul de h-imitere; să nu încaseze sume pentTu acte medicale şi servicii/docun1ente efectuate/e liberate în
strânsă legătură sau necesare in vestigaţiei;
k) să transn1i tă rezultatul investigaţiilor paraclinice medicu.lui de famil ie care a făcut reco111andarea şi la
care este înscris asiguratul sau n,edicului de specialitate din atnbulatoriu care a făcut recomandarea
investigaţi iJor 1nedicale paraclinice, acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţij lor
medicale paraclinice, prin scrisoare medicală, medicului de fatnilie pe lista căruia este înscris asiguratul;
transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intennediul asiguratului;
l) să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr. 44/53/20 I O privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei
medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemu.lui de asigurări sociale
de sănătate privind progra1narea persoanelor asigurate pentru serviciile tnedicale progratnabile.
Managementul listelor de prioritate pentru serviciile medicale paraclinice se face e lectronic prin serviciu]
pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ÎI1cepând cu data la care acesta va fi pus în

f)

să

A

funcţiune;

n,) să întocmească evidenţe distincte ş i să raporteze distinct serviciile realizate pentru fiecare
laborator/punct de lucru pentru care a încheiat conh·act cu casa de asigurări de sănătate;
n) să efectueze investigaţii l e medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, care este
formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate; investigaţiile efectuate tără
bilet de trimitere nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. Pentru pacienţii din statele membre ale
Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai
formularelor/docwnentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de
servicii medicale în asistenţa 111ed icală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza
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biletului de trinutere in aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul siste1nului de asigurări sociale
de sănătate din România, cu excepţia situaţiei in care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale
programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii
Europene/din Spaţiul Econonuc European/Confederaţia Elveţiană. Pentn1 pacienţii din statele 1nembre ale
Uniunii Europene/din Spaţiul Econonric European/Confederaţia Elveţiană, titulaii ai cardului european de
asigurări sociale de să nătate , furn izorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate solicită bil.et de trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulato1iu.
Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii , care au dreptul şi beneficiază de serviciile medicale
acordate pe teritoriul Ron1âniei, furnizorii de servicii medicale în asistenţa 1nedicală ambulatorie de
specialitate solicită bilet de trimitere pentn1 acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu.
Până la data de 1 iulie 2018, furnizorul efectuează investigaţiile medicale paraclinice numai în baza
biletului de trimitere e liberat de medicul care se află în relaţie contractua lă cu aceeaşi casă de asigurăti de
sănătate cu care se află în relaţie contractua lă ş i furnizorul de servicii medicale paraclinice. "Tncepând cu
data de l iulie 2018, fumizorul efectuează investigaţii paraclinice pe baza biletului de trinutere indiferent
de casa de asigl1rări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care l-a eliberat.
o) să verifice biletele de trinutere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le
cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;
p) să utilizeze numai reactivi care intră in categoria dispozitivelor 1nedicale in vitro şi au declaraţii de
conformitate CE eu,ise de producători şi să practice o ev id enţă de gestiune cantitativ-valorică l unară
corectă şi actualizată pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii n1edicale paraclinice - analize
medicale de laborator;
q) să asigure mentenanţa şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice
- analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice, cu firme avizate în confornutate cu
prevederile legale în vigoare, iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă conform standardului
SRENISO 15189;
r) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecţie, în
condiţii l e prevăzute î11 Ordinul tninistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr ....... ./....... /2018 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.
140/20 I 8, pe toată perioada de derulare a contractului; pentn1 furnizorii de servicii medicale paraclinice analize ,nedicale de laborator, analizele n1edicale prevăzute in pachetul de bază pentru care se solicită
certificatul de acreditare sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi aJ preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr....... ./ ...... ./2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
2018 a H.G. or. 140/2018;
s) să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de
Asigură1i de Sănătate docu1ncntele justificative din care să reiasă corelarea între tipul s i cantitatea de
reactivi achiziţionaţi şi toate analizele efectuate pe perioada controlată, atât în relaţie contractuală cât şi în
afara relaţiei contractuale cu casa de asigiirări de sătlătate. Documentele justificative puse la dispoziţia
organelor de control pot fi: facturi, certificate de conformitate CE, fişe de evidenţă reactivi, consumabile,
calibratori, controale, din care sa reiasă tipul-denunurea, cantitatea, număr lot cu termen de valabilitate,
data intrării, data punerii în consum şi ritmicitatea consumului; refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia
organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
documentele justificative anterior menţionate se sancţionează conform Legii şi conduce la rezilierea de plin
drept a contractului de fumizare de servicii medicale. În situaţia în care casa de asigurări de sănătate
sesizează neconcordanţe între numărul şi tipul investigaţiilor 1nedicale paraclinice efectuate în perioada
verificată şi cantitatea de reactivi/consumabile achiziţionaţi confonn factu1iJor şi utilizaţi în efectuarea
investigaţiilor medicale pai·aclinice, aceasta sesizează mai departe instituţiile abilitate de lege să efectueze
contTolul unităţii respective;
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ş) să

asigure prezenţa unui 1nedic cu specialitatea n1edicină de laborator sau biolog, chitnist, biochinust
cu grad de specialist în fiecare laborator de analize medicale/punct de Lucru, pe toată durata programului
de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul
Jab.orator/punct de Lucru, cu obligaţia ca pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore - programul
laboratorului/punctului de lucru să fie acoperit de medic/Jnedici de Laborator care îşi desîaşoară într-o
forn1ă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv; să asigure prezenţa unui medic de
radiologie şi in1agistică medicală în fiecare laborator de radiologie ş i imagistică medicală/punct de lucru
din stnictura furnizorului, pe toată durata progra1nului de lucn1 declarat şi prevăzut în contractul încheiat
cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucn1; să asigw·e prezenţa unui medic
cu specialitatea anatomie patologică, pentru fiecare laborator de anato1nie patologică/l aborator de
anaton1ie patologică organizat ca punct de lucru din stn1ctura sa pentru cel puţin o nor1nă/zi (6 ore);
t) să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de fumizare de servicii
medicale: aviz ul de utilizare sau buletinul de verificare periodică, emis de ANMDM, pentru aparatura din
dotare, după caz. Această prevedere reprezintă condiţi e de eligibilitate pentru aparatul/aparatele
respectiv(e), în vederea atribuirii punctajului conform 1netodologiei prevăzute în Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr .......... /. ... ./2018 pentru aprobarea
Normelor 1netodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018;
ţ) să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigaţii l or medicale paraclinice - analizelor
medicale de Laborator efectuate şi intervalele biologice de referinţă ale acestora, conform standardului SR
EN ISO 15189;
u) să stocheze în arhiva proprie imagiuile rezultate ca unnare a investigaţiilor nJedicale paraclinice de
radiologie şi imagistică 1nedicală, în confonnitate cu specificaţiile tehnice ale aparah1lui ş i în condiţiile
prevăzute în Ordinul 1ninistruJui sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr .
....... ./....../2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018,
pentru asiguraţii cărora le-au fun1izat aceste servicii;
v) să nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii 1nedicale paraclinice pentru efectuarea
iuvestigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia fun1izorilor
de servicii de sănătate conexe actului medical, organizaţi confonn Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
83/2000, aprobată cu nJodificări prin Legea nr. 598/200 I ;
w) să transmită lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor medical.e paraclinice
efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de tri1nitere
aferente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte
factura;
x) să co1npleteze/ să transmită datele pacientului în dosarul electronic de sănătate al acestuia;
y) să transnJită zilnic caselor de asigurări de sănătate, în formatul elech·onic pus la di spoziţie de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale paraclinice efectuate în relaţie
contractual ă cu casa de as i gurări de sănătate; nerespectarea transmiterii pe perioada derulării contractului
]a a treia constatare în cadrul unei Luni conduce La rezilierea acestuia;
z) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
aa) să folosească on-lme sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma
informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu
sisten1ul infonnatic, se utilizează sistemul off-line; asu1narea serviciilor medicale acordate se face prin
semnătură electronică extinsă/califi cată potrivit l egislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile
de încredere. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platfo1ma informatică a as i gurărilor de
sănătate în 1naxi1num 3 zile l ucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în
luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului
medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de
bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele
de asi gurări de sănătate; prevede rile sunt valabile ş i în situaţi il e în care se utili zează adeverinţa de asigurat
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cu valabiUtate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau
de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora Li se va emite card naţional duplicat sau, după caz,
documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi
co1npletările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor
medicale;
ab) să prezinte la cererea organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţ.ionale de
Asigurări de Sănătate înregistrări ale controlului intern de calitate, nivel nonnal şi patologic, care să
dovedească efectuarea şi validarea acestuia în confom,itate cu cerinţele standardului SR EN ISO 15 189,
pentru fiecare zi în care s-au efectuat anaUzele medicale de laborator care fac obiectul contractului; în
cazul în care furnizorul nu poate prezenta această dovadă, contractul se reziliază de plin drept;
ac) să transmită în platfor1na informatică din asigurările de sănătate servicii le medicale din pachetul de
bază fumizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile
lit. aa) în 1naximmn 3 zile l ucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în Juna pentru care
se face raportarea; la stabilirea acesh.Li te1men nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta
se î1nplineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată ; asumarea serviciilor 1nedicale acordate se face prin
semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile
de încredere. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizori lor de
către casele de asigurări de sănătate.
ad) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli
profesionale şi să le comunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală; să
întoc1n ească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urn1are a situaţiilor în care au fost aduse
prejudicii salt daune sănătăţii de către alte persoane, precun, şi daune sănătăţii propriei persoane, din ctLlpă
- dacă la nivelul furnizorilor există doct1mente în acest sens, şi au obligaţia să le comunice lunar casei de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.

VI. Modalităţi de plată
ART. 8 Modalitatea de plată în asistenţa 1nedicală de speciaUtate din ambulatoriu pentru serviciile
paraclinice este tadf pe serviciu 1nedical exprin,at în lei la tarifele prevăzute î11 anexa 17 şi în condiţiile
prevăzute în anexa nr. 18 la Ordinul 1ninistru lui sănătăţii şi al preşedinte lui Casei Naţional e de Asigurări
de Sănătate nr..... ..../ ....../2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G.
nr. 140/2018.
Nr.
crt.

o

Serviciul paraclinic !Tarif
Icontractat

1

Număr

de servicii
negociat * )

Total lei
(col . 2 x col. 3)

2

3

4

X

X

l.
2.

TOTAL

*) Numărul negociat de servicii este orientativ, cu

obligaţia încadrării

în valoarea contractului.

Tarifele contractate nu pot fi mai 1nari decât cele prevăzute în anexa nr. 17 la Ordinul 11unish·ului
sănătă~i şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..... ./... ./2018 pentTu aprobarea
Normelor 1netodologice de aplicare în anul 2018 a l·I.G. nr. 140/2018.
Su1na anuală contractată, distinct pe tipuri de investigaţii paraclinice, respectiv: analize de laborator,
anatomie patologică, investigaţii de radiologie-imagistică tnedicală, este de . .. ...... .lei,
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din care:
- Suma aferentă trimestntlui I
......... lei,
din care:
- luna I
......... lei
- luna II
......... lei
- luna Ill
......... lei
- Suma aferentă trimestnilui l l
. ........ lei,
din care:
- luna I V
......... lei
- luna V
........ .lei
- luna VI
......... lei
......... lei,
- Suma aferentă trimestrului ID
din care:
- luna VII ......... Iei
- luna VIII ......... lei
- luna IX
......... lei
- Su1na aferentă trimestrului IV
. ... .. ... lei,
din care:
- luna X
......... lei
- luna XI
...... .. . lei
- luna XII ...... .. . lei.
Su1na contractată pe an se defalchează pe trin1estre şi luni ş i se regulari zează tritnestriaL
ART. 9 Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar, în termen de maxi.Jnum 20 de zile
calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza factnrii şi a documentelor justificative care se transmit
la casa de asigurări de sănătate până la data de .............. ..
Toate docun1entele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin
semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
VII. Calitatea serviciilo r medicale
ART. IO Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezennilui contract trebuie să respecte
criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VlII. Răspunderea contractual ă
ART. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părţi dauneinterese.
IX. Clauze speciale
ART. 12 (I) Orice împrejtu·are independentă de voinţa părţilor, intervenjtă după data semnării
contractului şi care în1piedică executarea acestuja, este considerată forţă. majoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca:
război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anu11ţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de
la data apariţi ei respectivului caz de forţă 1najoră ş i să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea
competentă din propriul judeţ, respectiv tnLmicipiul Bucureşti , prin care să se certifice realitatea şi
exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi , de asemenea, de la
încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în tennenele prevăzute mai sus a începerii şi
încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin
neanunţarea în termen.
(3) 1n cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă 111ai 1nare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezo l uţiunea contractului.
~
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ART. 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie
răspundere şi

nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat

contractul.

X. Sancţiuni, condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractului
•
ART. 14 (1) Jn caz ul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din 1notive imputabile
fumjzo1ului/Jnedicului, a programului de lucru prevăzut în contract:
a) la pri1na constatare se din,inuează cu 5% contravaloarea serviciilor paraclinice aferente lunii în care
s-au produs aceste situatii;
b) la a doua constatare se din1inuează cu LO¾ contravaloarea serviciilor paraclinice aferente lunii în
care s-au produs aceste situaţii.
•
(2) In cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a) pct. 1 şi 2, lit. c), lit.
f), Iit. h), lit. i), lit. k) - m), lit. o) - q), lit. w), lit. x), lit. ad) se aplică următoarele sancţiuni:
a) la pri1na constatare avertisn,ent scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 3% contravaloarea serviciilor paraclinice aferente Junii în care
....
.
.
..
s-au 1nreg1strat aceste s1tuaţ11;
c) la a treia constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor paraclinjce aferente lunii în care
s-au înregistrat aceste situaţii ;
•
(3) In cazul în care în derularea contractului se constată de către stTucturile de control ale caselor de
asigurări de sănătate/Casei Naţional e de Asigurări de Sănătate, precum şi de alte organe cornpetente
nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. n) şi/sau serviciile raportate conform contractului în vederea
decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se dim i nuează cu
L0% valoarea de contract aferentă lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii .
•
(4) In cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit.
e), j) şi z) se aplică următoarele sancţiuni:
a) la prinla constatare avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor paraclinice aferente lunii în care
s-au înregistrat aceste situatii;
c) Ja a treia constatare se diminuează cu I0% contravaloarea serviciilor paraclinice aferente lu11 ii în care
....
.
.
..
s-au tnregistrat aceste s1tuaţ11;
(5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. ( L) - ( 4) pentn1 furnizorii de servicii medicale care sunt
în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare silită în
situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urinare a unor acţiuni de control, casa de asigurări
de sănătate notifică furnizoru l de servicii 1nedicale în tertnen de 1naximurn JO zile calendaristice de la data
stabilirii sumei ce unnează a fi recuperată; fu111izorul de servicii medicale are dreptul ca în te1men de
maximum LO zile calendaristice de la data primirii notificării cu confi1mare de prin,ire, să conteste
•
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 1naximum I O zile lucrătoare. 1n situaţia în care,
casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de servicii medicale, aduce la
cunoştinţa furnizorului de servicii medicale faptul că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data
•
primirii răspunsului la contestaţie, suma se recuperează prin plată directă. 1n situaţia în care recuperarea
nu se face prin plată d i rectă, suma se recuperează prin executare silită.
Pentru recuperarea sun1elor care sunt stabilite ca tm11are a unor acţiuni de control, suma se recuperează în
te1men de maximum I O zile lucrătoare de la data notifică1ii furnizorului de servicii medicale, prin plată
•
directă. In situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, sun1a se recuperează prin executare
silită.

(6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4), casele de
fiecare medic/furnizor, după caz.

asigurări

de

sănătate ţin evidenţa

distinct pe
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(7) Recuperarea st1mei potrivit prevederilor alin. (l) - (4) se face prin plată directă sau executare silită
pentru furnizorii care nu mai sunt in relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4) se utilizează
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
ART. 15 (1) Contractul de fu1nizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate se reziliază de plin drept prin.tr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen
de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei 1năsu1i ca urmare a constatării urm ătoarelor
situaţii:

a) dacă furnizorttl de servicii medicale nu începe activitatea în tennen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dacă din 1notive unputabile furnizorttlui acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă 1nai 1nare de 30
de zile calendaristice;
c) expirarea pe1ioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
autorizatiei de funcţionare/autoriza~ei sanitare de funcţionare sau a docu1nentului s i1nilar, respectiv de la
încetarea valabilităţii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de
evaluare a furnizoru lui;
e) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate p1ivind
actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate confor1n contractelor încheiate între fun1izori
şi casele de asigurări de sănătate şi docu1nentelor justificative privind sumele decontate din Fond, precun1
şi documentelor n1edicale şi adtninistrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de
control;
f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării
acestora nu au fost efectuate - cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor, caz
în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora, cu recuperarea contravalorii acestor
serv1cu;
g) odată cu pri1na constatare după aplicarea măsurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) - (4) pentru furnizorii
de servicii medicale paraclinice cu mai inuite fi liale, puncte de lucru - prin punct de lucru nu se înţel ege
punct extern de recoltare - în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate, pentru care
au încheiat contract cu aceasta, rezilierea operează odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul
furnizorului a măsurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către
fiecare filială, respectiv punct de lucru dm structtLra furnizorului; dacă la nivelul furnizorului de servicii
medicale paraclinice se aplică măsurile prevăzute la art. 14 alrn. (I) pentru nerespectarea progra1nului de
lucru de către aceeaşi filială sau de către acel a.ş i ptlnct de lucru din structura sa, rezilierea contractu.lui
operează nu1nai pentru filiala , respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregish·ează aceste
s ituaţii şi se modifică corespunzător contractul;
h) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. ş) pentru fi.1rnizorii de servicii medicale
paraclinice cu mai n1ulte laboratoare, puncte de Jucn1 - prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de
1·ecoltare - în raza administrativ-teritorial ă a unei case de asigurări de sănătate, pentru care au încheiat
contTact cu aceasta, rezilierea contractului operează 11umai pentru laboratorul, respectiv numai pentru
punctul de lucru la care se înregistrează această situaţie şi se modifică corespunzător contractul;
i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 72 alin. (10) din anexa 2 la H.G. nr. 140/2018 ş i a
obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. r), t) - v);
j) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de
sănătate/Casei Naţionale de As i girrări de Sănătate documentele justificative menţionate la art. 7 lit. s);
k) fumizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigw·ărilor sociale de sănătate de către
filialele/punctele de lucru excluse din conh·actele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice
şi casele de asigurări de sănătate după data excluderii acestora din conb·act.
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(2) Pentn1 furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucnt - prin punct de
lucru nu se înţelege punct extern de recoltare - aflate în raza adtninistrativ-teritorială a unei case de
asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta, condiţiile de reziliere a contractelor
prevăzute La alin. (I) lit. t), lit. g) şi lit. k) pentru nerespectarea prevederilor de .Ia ait. 7 lit. e) se aplică la
nivel de societate; restul condiţiilor de Teziliere prevăzute la alin. (1) se aplică corespunzător pentru fiecare
dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii, prin excluderea acestora din
contract şi modificarea contTactului în mod corespunzător.
ART. 16 (1) Contractul de fumizare de servicii n1edicale încetează în următoarele situaţii:
a) de drept, la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
al) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de
asigw·ări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor de
servicii medicale, după caz;
a3) încetarea definitivă a acti vităţii casei de asigurări de sănătate;
a4) a survenit decesul tit11larului laboratorului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea în condiţiile legii;
a5) medicul titular al laboratorului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membn1 al
Colegiului Medicilor din România;
b) din motive imputabile furnizorului , prin reziliere;
c) acordul de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale
paraclinice satt al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractttlui, cu indicarea motivului şi a temeiului legal;
e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 17
alin. ( I ) lit. a) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a fumizontlui.
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de
lucru nu se înţel ege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de
asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta, condiţiile de încetare prevăzute la alin.
(I) se aplică fwnizorului de servicii medicale paraclinice, respectiv filialelor/punctelor de lucru, după caz.
(3) In cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca
urmare a nerespectării obligaţiilor contractt1ale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casel.e de
asiguJări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la urn1ătorul
tern1en de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.
(4) 1n cazul în care contractul dintre fu111izo1i şi casele de asiguTări de sănătate se modifică prin
excluderea din conh·act a uneia sau 1nai 1nultor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu
casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la fumizo1ii respectivi, din
motive imputabile acestora şi cai·e au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor,
casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de acelaş i tip a
persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la
data modificării contractului.
(5) După reluarea 1·elaţiei contracn1ale, în cazul în care noul contract se reziliază/se 1nodifică în
condiţiile alin. (3) şi (4), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (4), în contractele de
acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor
au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(6) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractl1ale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru
mai n1u]te sedii secundare/pu11cte de luciu, nominalizate în contract, prevederile alin. (3) - (5), se aplică în
mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de luciu, după caz.
A

A
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ART. 17(1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenjt una
djntre următoarele situaţii:
a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruja dintre documentele
prevăzute la art. 73 alin. (1) Jit. a) - d), o) şi p) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018 cu condiţia ca
furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea operează
penau o perioadă de 1naxin1wn 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestora;
b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorită\ile publice competente, până la încetarea cazului de
forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contracn1lui;
c) la solicitarea fun1izorulw sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective,
independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe
o perioadă limitată de titnp, după caz, pe bază de docun1ente justificative;
d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de 1ne1nbru sau suspendare din exerciţiul profesiei a 1nedicului
titular al laboratorului 1nedical individual; pentru celelalte fonne de organizare a laboratoarelor medicale
aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate , suspendarea se aplică corespunzător numai
medicu.lui aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situatie;
e) în s ituaţia în care casa de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ses izează
neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în perioada verificată şi cantitatea de reactivi
achiziţionaţi conform facturilor şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor.
t) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de 1nembru al CMR / me1nbru
OAMGMAMR/n1embru OBBCSSR nu este avizat pe perioada cât n1edicul/personalul n1edico-sa11itar
figurează în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; suspendarea operează
fie prin
suspendarea din contract a personalult1i aflat în această situaţie, fie prin suspendarea contractului pentru
sin1aţiile în care furruzorul nu mai îndeplineşte condiţi ile de desfăşurare a activităţii în relaţie contractua lă
cu casa de asigurări de sănătate;
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai inuite filiale/puncte de lucru (prin punct de
lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) aflate în raza admi nistrativ-teritorială a unei case de
asigurări de sănă tate şi pentnt care au încheiat contract cu aceasta, condiţiile de suspendare prevăzute la
alin. ( 1) se ap lică fun1izorului de servicii medicale paracli.nice, respectiv filiale lor/punctelor de lucru, după
caz.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - t), pentru perioada de suspendare, valorile lunare de
contract se reduc proporţional cu număru l de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. ( 1) lit. a) - t), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări de
sănătate nu decontează investigaţii medicale paraclinice efectuate în punctual/punctele de lucru
suspendate.
ART. 18 (1) Situaţiile prevăzute la art. 15 şi la art. 16 alin. (J) lit. a) subpct. a2) - a5) se constată de casa
de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
(2) Situaţiile prevăzute la a1t. 16 alin. (1) lit. a) subpct. al) se notifică casei de asigurări de sănătate cu
cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

XI. Cores pondenţa
ART. 19 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori
recomandate cu confirn1are de pritnire, prÎ..11 fax , prin poşta electronică sau direct la sediul părţilor - sediul
casei de asigurări de săn ătate şi la sediuJ laboraton1lui declarat în contract.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în s ituaţia în care intervin modificări ale datelor ce
figurează în prezenn1l contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu în
ziua în care modjficarea produce efecte.
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XIl. Modificarea contractu.lui
ART. 20 (1) In condiţii.le apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
(2) Pe parcursuJ cleru.lării prezentului contract, vaJoarea contractuală poate fi n1ajorată prin acte
adiţionale , după caz, în lin1ita fondurilor aprobate asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru
specialităţile paraclinice, avându-se în vedere crite1iile de contractare a sumelor iniţiale.
ART. 21 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor
fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca otice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă
clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.
ART. 22 Prezentul contract se poate n1odifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi
contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de 1nodificare şi a propunerilor de m.odificare cu cel
puţin ...... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face prinlT-Un act adiţional seninat de an1bele pă1ţi şi este anexă a acestui contract.
~

XIII.. Solu ţio narea litigiilor
ART. 23 (I) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabi lă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă între furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin.
(I) se soluţionează de către Co1nisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, orga11izată conform reglementărilor legale în vigoare sau, de către instanţele de judecată, după
caz.
XIV. Alte clauze

.......................................................... ' .............. .
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadiul sistemului de asigurări sociale de
sănătate a fost încheiat azi ........ , în două exernplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare
parte contractantă.
CASA DE ASlGURĂRJ DE SĂNĂTATE

Preşedinte

- director general,

Director executiv al
Direcţiei Economice,

Director executiv al
Direc~ei Relaţii Contractuale,
...............................

Vizat
Jttridic, contencios

FURNIZOR DE SERVICn MEDICALE
PARACLfNICE
Reprezentant legal,
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ANEXA 22

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII
MEDICALE IN ASISTENŢA MEDICALA SPITALICEASCA
A

'•'

'"'

CAPITOLUL I
Pachetul de servicii medicale de
A. Servicii medicale

spitaliceşti

bază

pentru patologia care

necesită

internare în regun de spitalizare

continuă:

1. Spitalizarea continuă are o durată de peste 12 ore.
2. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi
îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) naştere;
b) urgenţe 1nedico-cbin1rgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au
acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratarnent;
d) bolnavi afla~ sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/ 2009 privind Codul penal,
cu 1nodificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procw·on1lui pe tinlpul
judecării sau ur1năririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor
private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciarspital, precun1 şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi
reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medica lă spitalicească de
lungă durată - ani;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi 1nonitorizate în ambulatoriu sau
spitalizare de zi.
3. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regiin de
spitalizare continuă sunt:
a) severitatea semnelor şi simpto1nelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea 1nedicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice ş i terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.
4. Pacienţii care prezintă un bilet de inten,are pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru
internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de
disponibilitatea serviciilor unităţii sp italiceşti solicitate.
5. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce,
abordare, tratament şi 1nonitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare , în ambulatoriu şi în
spitalizarea de zi, după caz.

B. Servicii medicale spita]jceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare
de zi:
1. Spitalizarea de zi are o durată de maxim 12 ore/vizită (zi).
2. Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt:
a) urgenţe medico-chintrgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţi ile
stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală
spitalicească în regim de spitalizare continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi trata1nentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în
ambulatoriu.
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B.1. Lista afecţiunilo r (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi
tarifele maximale pe caz rezolvat medical corespunzătoare:

Nr.

Crt.

Cod
diagnostic

1.
2.
3.
4.
5.

A04.9
A08.4
A09
A49.9
D 17. 1

6.

D50.0

Tarif
1naxi1nal pe
caz rezolvat
medical
- lei 304.46
24 1.74
255.40
30446
225,87

Denumire afecţiune (diagnostic)

Infectia intestinală bacteriană. nesnecificată
Infectia intestinală virală. nesoecificată
Diareea si oastro-enterita orobabil infectioase
Infectia bacteriană nesnecificată
Tun1ora lipomatoasă benjgnă a pielii şi a ţesutului subcutanat al
trunchiului
Anetnja prin carenţă de fier secundară unei pierdeti de sânge

335,03

(cronică)

-

7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
J7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

D50.8
D50.9
E04.2
E06.3
EI 0.65
El0.71
El l.65
El L.71
Ell.9
El 3.65
E44.0
E44. l
E66.0
E78.2
E89.0
F41.2
F50.9
G45.0
120.8
125. 11
I25.9
134.0

Alte anemii nrin carentă de fier
Anemia nrin carentă de fier. nesnecificată
Guşa 1nultinodulară netoxică

TiJ:oidita autoimună
D.iabet .m ellitus (zaharat) tio l cu control slab
Diabet mellitus tip 1 cu comolicatii microvasculare multiole
Diabet mellitus (zaharat) tin 2 cu control slab
Diabet mellitus tio 2 cu cornnlicatii microvasculare multiole
Diabet mellitus (zaharat) tin 2 fără comnlicatii
A lte fonne soecificate de diabet mellitus cu control slab
Malnutriţia oroteino-energetică n1oderată

Malnutritia nroteino-ener!!etică usoară
Obezitate datorită unui exces caloric
Hinerlioidemie 1nixta
Hinotiroidism nosmrocedural
Tulburare anxioasă şi denresivă mixtă
Tulburare de anetit. nesnecificată
Sindron1 vertebro-bazilar
Alte fonnc de anl!ină oectorală (* fără coronarorrrafie)
Cardiooatia ateroscl erotică a arterei coronariene native
Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată , fără coronaro!!Tafie
Insuficienţa mitrală (valva)(* fără indicaţie de intervenţie
.,,,.

I

--

-

I

532.02
340.34
340,34
316,99
303, 12
378.90
341.86
427.32
305.81
427,32
362,46
362.46
305.19
381 48
328.89
297.53
297.53
227.98
273.62
322,40
302,74
379,67

chirur!!i cală)

29.
30.

135.0
135. l

31.
32.
33.

167.2
I67.8
I83.9

34.
35.
36.
37.

JOO
102.9
J03 .9
J06.8

Stenoza (valva) aortică(* fără indicatie de interventie chirur 0 ical ă)
Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de
intcrventic chi rurrrica lă)
Ateroscleroza cerebra lă
A lte boli cerebrovasculare. snecificate
Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau
inflamatie
Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* pent,u copii O- 5 ani)
Farinoita acută. nesnecificată (* nentru eonii O- 5 ani)
Ami!!dalita acută. nesnecificată
Alte infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu l oca li zări
multinle

400.68
381 , 12
322.40
322.40
383,92
167, 15
163 63
165 12
17 1,71
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

J06.9
J 12.9
JI 5.8
J18. l
J 18.8
JI 8.9
J20.9
144.0

46.

J44.l

Infecţii

acute ale căilor respiratorij superioare, nespecificate
Pneumonia virală. nesneci ficată
Alte oneu1nonii bacteriene
Pnenrnonia lobară, nesoecificată
Alte oneumorui, cu micro-ort!aoisn1e nesoecificate
PneLunonie. nesnecificată
Bronsita acută. nesnecificată
Boala puln1onară obstructivă cronică cu irlfecţie acută a căilor
resoiratorii inferioare
Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută,
nesnecificată

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

J44.9
J45 .0
J47
J84.8
184.9
K21.0
K2l.9
K.26.3

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61 .
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
7 1.
72.
73.
74.
75.
76.

K.29.1
K29.5
K29.9
K30
K52.9
K58.0
K58.9
K70.l
K73.2
K75.2
K76.0
K8l.l
K8 1.8
K82.8
K86.9
K9 1.l
IAO.O
L50.0
L60.0
M16.9
Ml7.9
M5 I .2

77.
78 .
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

M54.4
M54.5
N30.0
N39.0
N47
N73.9
N92.0
N92.1
N92.4
N93.8
N95.0
002.l

Boala nuln1onară obstructivă cronică, nesoecificată
Astmul cu oredominentă alergică
Bronsiectazia
Alte boli nulmonare interstitiale snecificate
Boala oulmonară interstitială, nesoecificată
Boala refluxului !"astro-esofagian cu esofaoită
Boala refluxului Yastro-esofaoian fără esofaoi tă
Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat
anterior
Alte vastrite acute
Gastrita cronică. nesoecificată
Gastro-duodenita nesoecificată
Disneosia
Gastroenterita si colita neinfecţioase. nesnecificate
Sindro1nul intestinului iritabil cu diaree
Sindromul intestinului iritabi l fără diaree
Heoatita alcoolică
HeQatita activă cronică, neclasificată altundeva
Heoatita reacti vă nesnecifică
Degenerescenta Q'Tăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva
Colecistita cronică
Alte colecistite
Alte boli soecificate ale vezicii biliare
Boala oancreasului nespecificată
Sindroame după cbin1n1ia gastrică
Psoriazis vulaaris
Urticaria aler<'ică (fără Eden1 Ouinke)
Unghia înca111ară
Coxrutroza, nesoecificată
Gonartroza, nesnecificată
Altă deplasare a un11i alt disc intervertebral specificat, Îară indicaţie
ooeratorie
Lumbago cu sciaticăDorsall"ie ioasăCistita acută
Infectia tractului urinar,, cu localizare nesi;iecificată
Hioertrofia oreoututui. fimoza, narafimoza
Boala inflamatorie nelviauă femj njnă, nesnecifi.cată
Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat
MenstruaJie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat
Sânt!erări excesive în perioada de nremenonauză
Alte sângerări anonnale snecificate ale uterului si val"inului
Sângerări oostmenonauză

Avort fa ls

I
I

163,56
372.77
398,65
402,62
375,98
4 I 7.73
168.46
375,74
370,60

r

360.39
177.30
355.11
380 09
381,74
307.15
230.0 I
200,82

l

311.60
3 13.43
216,25
180,12
241.02
322.47
309.88
271,45
405.55
474.96
397,10
339.14
290,90
263, 17
250,00
285.59
3 16.09
204.48
297,32
196,79
202,45
313,33
347,28
378.I9
221.39
213,11
229.22
138,35
332,24
233,25
323.27
389.85
31 1.36
97.77
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89.
90.
91.
92.
93.

003.4
012.0
021.0
023.1
034.2

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
1Ol.
102.
I 03.
104.
I 05.
I06.
107.

R l 0.4
R59.0
S61.0
S61 .88
Z46.6
ZS0.9
251.88
125.5
170.21
180.3
R60.0
I83.0
I87.2
A69.2
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Avort s12ontan incomolet. fără comolicatii
Edem !!estational
Hioeremeza ITTavidică usoară
I Infectule vezicii winare în sarcină
îngrijiri acordate mamei pentn1 cicatrice uterină datori.tă unei
interventii cbirur!!icale anterioare
Altă durere abdo1ninală si nesnecificată
GanP-lioni limfatici măriti localizati
PlaPă deschisă a dePetului (dePetelor) fără vătămarea UUPhiei
Plagă deschisă a altor Q!cti ale nu1nnului si 1nâinii
Amnlasarea s~justarea unei oroteze urinare
'Ingrijiri implicând o procedw·ă de reabilitare, nespecificată
Alte îng!iiiri n1edicale snecificate
Cardiomionatie ischemică
Ateroscleroza arterelor extremităţi.lor cu claudicaţie intermitentă
...
Flebita si tromboflebita extre1nitătilor inferioare. nesnecificată
Edem localizat
Vene varicoase cu ulceratie ale extremitătilor inferioare
Insuficienta venoasă ( cronică) (neriferică)
Boala Lvme (* diagnostic şi trata1nent)

.9..~84
198.65
1?5,86
127.48
464,82
134.4 I
512.98
246.68
245.74
127 48
331,17
33 1.17
273 62
273,62
383.92
198.65
383,92
383.92
626,03

--

--

*) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semni fică faptul că respectivul tip
de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză.
~

NOTA: La nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelaşi tip de
caz.

B.2. Lista cazuril or rezolvate cu procedură
maximale pe caz rezolvat corespunzătoa re :

Nrt.
Crt.

chirurgical ă

- în spitalizare de zi

Denumire caz rezolvat cu p rocedură

Cod

ch i r u rgica lă

Procedu ră

Denumire
procedură
chirurgicală

şi

tarifele

Tarif
maximal pe
caz rezolvat
cu
p rocedură

ch i ru rgical ă

- lei inserţia

l

Miringotomia cu

de tub

D01003

2

Miringotomia cu inserţia de tub

D01004

3

Amigdalecto1nie

E04301

4

Amigdalectomie

5

Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi
in1obilizarea fracturi lor pirrunideinazale
dună un tratunatism recent)

E04302
P07001

Miringotomia cu
inserţie de tub,
unilateral
Miringotomia cu
inserţie de tub,
bilateral
Tonsilectomia fără
adenoidectomie
Tonsilectomia cu
adenoidecto1nie
Rinoplastie
implicând corecţia
cartilaiului

283, 18

283,18

589,67
589,67
742,92

222
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6

Rinoplastie posttraurnatică(reducerea şi
i1nobilizarea fracturilor piramideinazale
după LUl trawnatism recent)

P07002

Rinoplastia
implicând corectarea
conturului osos

7

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
in1obilizarea fracturilor piramidei nazale
după un trau1natism recent)

P07003

Rinoplastie totală

8

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
i1nobilizarea fracturilor piramidei nazale
după un traurnatis1n recent)
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
mobilizarea fracturi lor piramidei nazale
după un traumatism recent)

P07004

Rinoplastie folosind
grefa cartilaginoasă
septală sau nazală
Rinoplastie folosind
grefă de os nazal

742,92

10

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
i1nobilizarea fracturilor piramidei nazale
după un traumatism recent)

P07006

Rinoplastie cu grefă
de os nazal şi cartilaj
septal/nazal

742,92

11

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
imobilizarea fracturilor piramidei nazale
după un traun1atism recent)

P07007

Rinoplastie folosind
grefa de cartilaj de la
zona donatoare de la

742,92

9

P07005

742,92

-

742,92

742,92

distantă

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
imobilizarea fracturilor piramidei nazale
după un trau1natism recent)

P07008

13

Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
i1nobilizarea fracturilor piran:udei nazale
după un trau1natism recent)

P07009

14

Bronhomediastino - scopie

002401

15

Bronbornediastino - scopie

I G02403

16

17

Biopsia pleurei
Biopsie ganglioni laterocervicali şi
supraclaviculari

18

12

Rinoplastia folosind
grefa osoasă din
zona donatoare de la

742,92

Rinoplastia folosind
os şi cartilaj ca grefă
de la zona donatoare
de la distantă
Bronhoscopia

742,92

Fibrobronboscopia

629,69

G03103
10060 l

Bioosia oleurei
Biopsie de ganglion
limfatic

538.48
416,26

Puncţie

biopsie transparietală cu ac pentru
fonnatiuni tun1orale pulmonare

003 L02

Biopsia percutanată
(cu ac) a plătnânului

696,26

19

Implantare cateter pleural

004103

653,15

20

Adenoidecto1nic

E04303

21

Extracţia

G02502

Inse1tia catetetrului
'
intercostal
pentru
drenaj
Adenoidecto1nia fără
tonsilectomie
Bronhoscopia cu
extracţia unui corp

de corpi străini prin bronhoscopie

I distantă

629,69

589,67
526,19

străin

22

Strabis1nuJ adultului

C05702

23
24

Pteri!!ion cu olastie
Refacerea staticii palpebrare (entropion,
ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală

C01302
C08003

Proceduri pentru
strabism implicând 1
sau 2 n1uşchi, un
ochi
Excizia oteri!!ionului
Corecţ ia

ectropionului sau
entropionului prin
strângerea sau
scurtarea
retractorilor inferiori

246,93

246.93
246,93
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25

26

Refacerea staticii palpebrare (entropion,
ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală

C08004

Refacerea staticii palpebrare (entropion,
ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală

C08005

corecţia

223

246,93

ectropionului sau
entropionului prin
alte corecţii ale
retractorilor inferiori
corecţia ecu·opionului sau entropionului prin tehnici de

246,93

sutură

27

Refacerea staticii palpebrare (entropion,
ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală

C08006

28

Extracţia dentară chirurgicală

F00801

29

Extracţia dentară chirurgicală

F00802

30

Extracţia dentară chirurgicală

F00901

corecţia

ectropionului sau entropionului cu rezectie largă
Extracţie dentară sau
a unor nărti de dinte
Extracţie dentară cu
senarare
•
fJ1depărtare

chirurgicală a

246,93

283,18
283,18
283, 18

unui

dinte erupt
31

Extracţia dentară chirurgicală

F00902

Îndepărtare

283,18

chintrgicală

a 2 sau
n1ai multi dinti eruoti

32

Extracţia dentară chirurgicală

F00903

•

Indepărtarea

283,18

chirurgicală

a unui
dinte inclus sau
parţia l entpt, fără
îndepărtare de os sau
separare
33

Extracţia dentară chirurgicală

F00904

•
lndepărtarea

283,18

chirurgicală

34

Excizie polip cervical, dilataţia şi
chiuretajul uterului

M02601

35

Excizie polip cervical, dilataţia şi
chiuretaiul uterului
Excizie polip cervical, dilataţia şi
chiuretajul uterului

M02602

Excizie polip cervical, dilataţia ş i
chiuretajul uterului
Excizie polip cervical, dilataţia ş i
chiuretajul uterului
Reparaţia cisto ş i rectocelului

M02802

36

37
38
39

M02801

M03702
M04402

a unui
dinte inclus sau
parţial en1pt, cu
îndepărtare de os sau
seoarare
Di la tarea şi
chiuretajul uterin
rD&Cl
Chiuretajul uterin
rară dilatare
Dilatarea şi
Cltretajul[D&C] după
avort sau pentru
întrerupere de
. sarcma
Curetajul aspirativ al
cavităţii uterine
Polipectomia la
nivelul colului ltterin
Corecţia chirurgicală

390,76

390,76
219,55

219,55
390,76
480,31

a rectocelului
40

41

Reparaţia

cisto

şirectoce lului

Artroscopia genunchiului

M04403

013205

Corecţi a chirurgicală

a cistocelu lui şi
rectocelului
Artroscopia
i:,enunchiului

480,31

439,53

224
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42

43

Operaţia artroscopică

A

lndepărtarea

A

a 1neniscului

013404

018104

materialuJui de osteosinteză

018106

Indepărtarea

45

Reparaţia diformităţii

piciorului

371 ,57

A

1naterialului de osteosinteză

44

Meniscectomie
artroscopică a
genunchiului
lndepărtarea de
brosă, şurub sau fir
1netalic, neclasificată
în aJtă narte
•
lndepărtarea de
placă , tijă sau cui,
neclasificată în altă
oarte

020404

46

Eliberarea tunelului carpian

A07402

47

Eliberarea tunelului carpian

A07403

48

Excizia chistului Baker

013601

49

Rezolvarea contracturii Dupuytren

007302

50

Rezolvarea contracturii Dupuytren

008001

51

Repararea ligamentului încruc i şat

O 15303

492,38

492,38

Corecţia diformităţii

1.421 ,6 l

osoase
Decompresia
endoscopică a
tunelului_caroian
Decompresia
tw1elului caroiau
Excizia chistului
Baker
Fasciotomia
subcutanată pentn1
. maladia Duouvtren
Fasciectomia
palmară pentru
contractura
Donuvtren

674,75

674,75
682,96
674,75

674,75

Reconstrucţia
a1troscopică

855,88

a

ligamentului
încrucişat a I
genunchiului cu
repararea 1neniscului
52

Repararea ligamentului încrucişat

locală

53

Excizia

54

Colecistecto1nia

a Leziunilor sânului
l aparoscopică

O 15304

000501
Jl0102

Reconstrucţia

855,88

ligamentului
încn1cişat al
genunchiului cu
reoararea 1neniscului
Excizia leziunilor
sânului
Colecistectomia

413,52
.1..050,94

lanaroscooică

55

Colecistecto1nia laparoscopică

Jl0104

56

Colecistectomia

l aparoscopică

J10105

Colecistectomia
l aparoscopică cu
extragerea calculului
de pe canalul biliar
comun prin ductul
cistic
Colecistectomia
laparoscopică cu
extragerea calculului
de pe canalul biliar
.
COITIW] pnn
coledocotomîa
laparoscopică

57

IIemoroidectotnia

108504

Hemoroidecton1ia

1.050,94

1.050,94

-

63 1.35
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58

Cura chirurgicală a herniei inghinale

Jl2603

59

Cura chirurgicală a herniei inghinale

Jl2604

60

Endoscopie digestivă inferioară cu
polipectonue şi biopsie

J06102

61

Endoscopie digestivă inferioară cu
pol ipecto1nie şi biopsie

106104

62

Endoscopie digestivă superioară

JOOl OI

225

Cura chirurgicală a
herniei inghinale
wlilaterale
Cura chirw·gicală a
herniei inghinale
bilaterale
Colonoscopia
flexibilă până la
flexura hepatică , cu
oolioectomie
Colonoscopia
flexibilă până la cec,
cu oolioectomie
Esofagoscopia

589,67

589,67

480,31

480,3 l

3 7 1,57

flexibilă

63

Endoscopie digestivă superioară cu biopsie

101202

64

Endoscopie digestivă superioară

Jl3901

65

Endoscopie digestivă superioară

J 13903

66

Endoscopie digestivă superioară cu biopsie

}14201

67

Endoscopie digestivă superioară cu biopsie

J 14202

.

68

Endoscopie digestivă inferioară

}05501

69

Endoscopie digestivă inferioară

105502

70

Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie

106101

71

Endoscopie digestivă

}06103

72
73

Terapia chirurgica lă a funozei
Terapia chirLu-gicală a fimozei

L03702
L04101

74

Chirurgia varicelor

f-112002

inferioară

cu biopsie

Esofagoscopia cu
biops ie
Panendoscopia până
.. la duoden
Panendoscopia până
la ileum
Panendoscopia până
la duoden cu bioosie
•
Endoscopia ileală cu
bioosie
Colonoscopia
flexibilă până la
flexura heoatică
Colonoscopia
flexibilă nână la cec
Colonoscopia
flexibilă până la
flexura hepatică, cu
bioosie
CoJonoscopia
flexibi lă până la cec,
cu bioosie
Circumcizia la bărbat
Reducerea
oarafi1nozei
Injectări multiple cu
substanţe sclerozante
la nivelul venelor
vancoase
lntren1perea

480,31
371 ,57
37 J,57
480,31
480,31
371,57

371 ,57
480,3 I

480,31

193,54
193,54
808,68

A

75

Chirurgia varicelor

Hl250I

808,68

joncţiunii

safenofe1nural ă
.
•

76

Chirurgia varicelor

Hl2502

varicoasa
In treru peJea
jonctiunii
safenopoplitee
.
vancoasa
•
Intreruperea
joncţiunilor safenofen1urală şi safenooonlitee varicoase
A

-

808,68

~

77

Chirurgia varicelor

l-112503

808,68
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78

Chirurgia varicelor

Hl2601

79

Chirurgia varicelor

Hl 2602

80

Debridarea nonexcizională a tegumentului
şi tesutului subcutanat

P02103

81

Deb1idarea excizională a părţilor moi

019301

•

lntreruperea a 111ai
n1ultor vene tributare
.
.
w1e1 vene vaocoase
•
lntren1perea
subfascia l ă a uneia
sau 1nai n1ultor vene
oerforante varicoase
Debridarea
nonexcizională a
arsw·11
Debridarea
excizională a părţi lor

808,68

808,68

162,44

649,77

lllOI

82

83

Debridarea excizi onală a tegumentului şi
ţesutului subcutanat

P02201

Dilatarea şi chiuretajul după avort sau
pentru întrerupere de sarcină

M02801

Debridarea

649,77

excizională

a
tegu1uentultli şi
tesutului subcutanat
Dilatarea şi
chiuretajul[D&C]
după avort sau
pentJu întrerupere de

219,55

.

sarcină

84

Aplicarea dispozitivului de fixare
neclasificată altundeva

exten1ă

017801

Aplicarea
dispozitivului de
fixare externă

965,45

neclasificată

85

Biopsia tegumentului şi ţesutulu i subcutanat

P01701

altundeva
Biopsia tegu1uentului

609,55

şi ţesutului

86

lncizia şi drenajul tegumentelor şi ale
ţesutulu i subcutanat

P0070 1

87

Incizia şi drenajul tegun1entelor şi ale
ţesutului subcutanat

P00702

88

Incizia ş i drenajul tegumentelor şi ale
ţesutulu i subcutanat

P00703

89

Examinare

90

Excizia leziunilor tegumentare şi tesutului
subcutanat

P01901

91

Chiuretaj cu biopsia de endometru

M02501

92
93

Chiuretaj cu biopsia de col uterin
•
îndepărtarea corpilor străini din tegLunent ş i
ţesutul subcutanat cu incizie

M03701
P00601

94

Electroterapia leziunilor tegumentare,
leziuni n1ultiple/leziune unică

P01309

fibroscopică

a faringelui

E04701

subcutanat
Incizia ş i drenajul
he1natomului
tcgLunentar şi al
tesutului subcutanat
Incizia ş i drenajul
abceselor
tegumentelor şi ale
tesutului subcutanat
A!te incizii şi drenaje
al.e tegumentelor şi
tesutului subcutanat
Examinare
fibroscopică a
fari.nvelui
Excizia leziunilor
tegumentare şi
ţesutului subcutanat
în alte zone
Biopsia de
endometru
Biopsia de col uterin
•
lndepfutarea corpilor
străini din tegu,nent
ş i ţesutul subcutanat
. .
cu 1nc121e
Electroterapia
leziunilor

5 I 9,43

519,43

5 19,43

444,84

555,80

444,84
444,84
454,09

273,03
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95

Repararea plăgilor tegumentare şi ale
ţesutului subcutanat,implicând ţesuturile
mai profunde

P02902

96

Extragerea endoscopică a stentului llreteral

K02803

97

Rezecţ ia parţială

P02504

98

'lndepărtarea dispozitivului de fixare externă

a unghiei încarnate

0 18108

tegtunentare, leziune
un .icaRepararea plăgilor
tegumentare ş i ale
ţesutului subcutanat
în alte zone
implicând şi
tesuturile nrofunde
Extragerea
endoscopică a
stentului uretera I
Rezecţia pa11ia lă a
unr,-hi.ei încarnate
'

lndepărtarea

227

555,80

360, 11

?83, 18
379,98

99
100

Coronaro!!:rafie
Realizarea fistule i arteriovenoase la
persoanele dializate

806801
I-II 5902

IOI

Realizarea fistulei arteriovenoase la
persoanele dializate

I-II 5903

102

Biopsia leziunii peniene

L03701

dispozitivului de
fixare externă
Coronarografie
Efectuarea unei
tistule arteriovenoase
native (cu venă) la
nivelul 111embrului
inferior
Efectuarea unei
fistule arteriovenoase
native (cu venă) la
nivelul membrului
suoerior
Biopsia peniană

103

Terapia chirurgicală a varicocelului

L02801

Cura varicocelului

808,68

104

L02501

Orbidectomia

480,31

106

Orhidecton1ia unilaterală (excizia
testicolului)
Orhidecton1ia bilatera lă (excizia
testicolelor)
Excizia sperrnatocelului, uni lateral

L02303

107

Excizia spertnatocelului, bilateral

L02304

.I08

Terapia chirurgical ă a hidrocelului

L02301

109

Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a
prostatei

I lO

Rezecţia endoscopică

105

1.050.94
283,18

283, I 8

538,48

unilaterală

L02502

Orhidectomia

480,31

bilaterală

a leziuni i prostatice

·Excizia
spermatocelului,
unilateral
Excizia
spermatocelului,
bilateral
Excizia hidrocelului

480,31

L00404

Biopsia transrectală
(cu ac de biopsie) a
orostatei

538,48

L00302

Rezecţia

480,31

480,3 J

480,31

endoscopică

Il I

Rezecţia endoscopică transuretrală

a

-

a
leziunii prostatice

L00601

transuretrală

prostatei
112
11 3

Uretrotomia optică internă pentru stricturi
uretrale
Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale

Rezecţia

742,92
a

K07505

nrostatei
Uretrotomia optică

480,31

K07602

Distrugerea

480,31

endoscopică

a
vetucilor uretrale
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114

HidrodilataJea vezicii urinare sub control
endoscopic

K06801

Hidrodilatarea
vezicii urinare sub
coutrol endoscooic

480,31

11 5

Rezecţia endoscopică vezicală

K06001

Rezecţia

480,3 l

endoscopică

116

Extragerea endoscopică a litiazei vezicale

K05604

117

Cistostomia percutanată cu inserţia
percutanată a cateterului suprapubic

K05303

118
11 9

leziune sau ţesut
vezical
Litolapaxia vezicii
.
urinare
Cistotomia

480,3 l
259,72

percutanată

Cistosconia
Rezecţia endoscopică

de

K04901
K03801

a ureterocelului

(cistosto1nia)
Cistoscooia
Rezecţia

.-

-

297,50
480,31

endoscopică

120

Excizia tumorii comeoconjunctivale

121

Excizia tumorii corneoconjunctivale

COI202

122

Excizia tu.1norii corneoconjunctivale

C02201

a
ureterocelului
Excizia tu1norii
limbu.s-ului
Excizia tumorii
Iimbus-ului cu
keratecton:tie
Excizia pingueculei

123

Repoziţionarea

C0440l

Repoziţionarea

cristalinului artificial
Dacriocistorinostomi
a
Procedee închise de
Jestabilire a

-

cristalinului subluxat

C0120L

124

Dacriocistorinoston:tia

(08802

125

Dacriocistorinostomia

(09001

246,93
246,93

246,93
246,93
589,67
589,67

permeabi li tăţii

126

Septoplastia

EOI003

siste1nului
canalicular lacrimal,
un ocru
Septoplastia cu

742,92

rezecţia sub1nucoasă

127

Chirurgia

funcţională endoscopică

naso

E0 1601

Chirurgia funcţiona lă endoscopică t1aso

E01602

sit1usa lă

128

sinusală

129

Chirurgia funcţională endoscopică naso

E01603

s inusa lă

130

Chirurgia funcţională endoscopică naso

EOJ604

si nusală

131

Chinrrgia

funcţională endoscopică

naso

E0080I

naso

EOI805

sinusală

132

Chirurgia

funcţională endoscopică

sinusa lă

133

Parotidecto1nia

E02805

134

Chirurgia Jonhopatiei cronice

E03601

a sentului nazal
Extragere intranaza l ă
de polip din antru1nul 1naxilar
Extragerea
intranaza lă de polip
din sinusul frontal
Extragere intranazală
de polip din sinusul
etmoidal
Extragere in tranazală
de polip din sinusul
sfenoidal
Extragerea de polip
nazal
Antrostomia
n1axi l ară intranazală,
unilateral
Excizia pa11ială a
!!landei oarotide
Uvulopalatofaringopl
astia

742,92

742,92

742,92

742,92

742,92
589,67

589,67
500,00
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135

Timpanoplastia tip I

0 0140 1

136

Timpanoplastia tip I

001402

137

Cura chirurgicală a tun1orilor benigne ale
laringelui

000402

138

Terapia chirurg icală a apendicitei cronice

J07002

Miringoplastia,
abord transcanalar
Miringoplastia,
abord postauricular
sau endauricular
Micro laringoscopia
cu extirparea laser a
leziunii
Apendicectomia

229

742,92
742,92

742,92

742,92

lanaroscooică

139

Terapia chirurgicală a fisurii perianale

108101

140

Terapia chirurgical ă a fisurii periana]e

108102

141

Terapia chi rurgicală a tu1norilor de perete
abdo1ninal sau ombilic

]12401

142

Terapia chirurgicală a granulomului
ombilical

112507

143

liernia 01nbilicală

112801

.1 44

Hernia epigastrică

112802

145

Eventraţie

112903

postoperatorie

Excizia fistulei anale
implicând jumătatea
inferioară a
sfincten1I11i anal
Excizia fistulei anale
implicând ju1nătatea
.
supenoara• a
sfincterului anal
Biopsia peretelui
abdominal sau a
01nbilicului
Excizia
granulomului
1 01nbi li cal
Cura chirurgicală a
herniei on1bilicale
Cura chirurgicală a
herniei enioastrice
Cura chirurgicală a

500,00

500,00

300,00

300,00

589,67
589,67
589,67

eventraţiei

postoperatorii cu
proteză

NOTA:
1. Poziţi ile 5 - 13 din tabelul de mai sus se referă la cura chirurgicală a fracturilor de piramidă. nazală
după un traumatism recent; nu sunt incluse corecţiile estetice.
2. La nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelaşi tip de
caz.

B.3. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi

şi

tarifele maximale

corespunzătoare:

B.3.1. Lista serviciilor medicale În regim de spitalizare de zi decontate a s iguraţilor prin tarif
pe serviciu medical/vizită (zi) şi pentru care În vederea decontării nu este n ecesară închiderea
fişei de spitalizare de zi (FSZ) după fi ecare vizită (zi).

N r.
I crt.
l

Chimioterapie*) cu monitorizare

Tarif maximal pe serviciu
medical
280 lei/şedinţă

2

Litotri.ţie

350 lei/şedi nţă

3

Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic

171 lei/administrare

Denumire serviciu medical
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şi

fără

4

Trararnenrul

5

Strabism la copii - reeducare ortooptică

6

Supleere a

profilaxia rabiei

antitetanic

funcţiei

intestinale la bolnavii cu
. i nsuficienţă intestinală cronica care necesită
nutriţi e parenterală pentru o perioadă mai mare
de 3 luni de zile

111 lei/adn1inistrare
50

lei/şed i nţă

1.215 lei / administrare
zi ln ică

B.3.2. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe
serviciu medical şi pentru care în vederea decontărjj se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ)
după terminarea vizitei/vizitelor necesare finaliză rii serviciului n1edical.

N r.
crt.
I

Denumire serviciu medical

Tarif maximal pe
serviciu medical

Implant de cristalin**)

1.050 lei/asigurat/un
serviciu penlTu
fiecare ochi, maxim
2 servicii oe CNP
272,40 lei/asigurat
/serviciu

2

Intren1pere de sarcină cu recomandare medicală
* valabil pentru sarcini de până la 12 săptămâni de amenoree

3

Amniocenteză***)

4

Biopsie de vilozităţi coriale***)

5
6

Monitorizare bolnavi HIV/SIDA*)
Evaluarea dinamică a răspunsu lui viro - imunologic*)

7

Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tul burări de somn, boala
Parkinson şi alte manifestări extrapira1nidale, boli neuromusculare,
miastenia gravis şi sindrotnul miastenie, neuropatii periferice, boli
neurodegenerative ale sistemului nervos central, scleroza multiplă, stenoze
arteriale carotidiene, vertebra1e şi artere subclaviculare, de1nenţe, paraljzji
cerebrale)
Monitorizarea şi tratamentul talasemiei şi hemof1.l.iei*)

200 lei/as igurat/lună

Boli endocrine (acromegalie în tratarnent medicamentos şi tumori
neuroendocrine)****)
Boala Gaucher****)
Poliartrita reun1atoidă oentru tratamentul cu imunosuoresoare****)
Artrooatia nsoriazică nentru tratamentul cu imunosuoresoare****)
Snondilita ankilozantă oentru tratamentul cu itnunosunresoare****)
Artrita juveni lă pentnt tratamentul cu iinunosuoresoare****)
Psoriazis cronic sever nentru tratamentul cu irnunosunresoare****)
Scleroza 1nultiolă** * *)
Boli rare****)
Monitorizare hemodinamică prin metoda bioirnpedanţei toracice*******)

200 lei/lună/asigurat

8
9
10
11
12
13
.14
15
16
17
18
19
20

Analfl'ezia autocontrolată
Analr,ezie subarahnoidiană.

900 lei/asigurat/
..
SCrVJCIU
900 lei/asigurat/
. .
serv1c1u
200 lei/lună/asifl'urat
450 lei/lună/asigurat

-

200 lei/lună/asigurat

200 lei/l uuă/asirrurat
200 lei/lună/asi!!urat
200 l ei/lună/asirrurat
200 lei/lună/asimirat
200 lei/lună/asirrurat
200 lei/lună/asi!!urat
200 lei/lu nă/asif!urat
200 lei/lun ă/asirrurat
180 lei/asigurat/
semestru
69.40 lei/asim1rat
108.50 lei/asivurat
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21
22
23
24
25
26
27

Analo~~e egidurală s,impl~
Analgezie eoidurală cu cateter
Blocai nervi periferici
lnfiltratie oeriradiculară transforaminală*****)
Bloc de ram median oosterior*****)
Bloc de olex simoatic
Ablaţie cu radiofrecvenţă de ram median******)

28

Ablaţie

cu radiofrecvenţă a inervaţiei genunchiului sau a articulaţiei
coxofe1nurale*** ***)

29
30
31
32

Ablatie sacroiliac******)
Inftltratie sacroiliacă* * * * *)
Discografie stimulată*****}
Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase ş i
crize de pierdere a conştientei rară diagnostic etiologic cu investigaţii de

231

136, 60 • lei/a~ gw·at
209,60 lei/asiimrat
120,50 lei/asiirnrat
400 lei/asi!!urat
120.50 lei/asim1rat
400 lei/asim1rat
209,60 lei/nivel/
asil'turat
690 lei/asigurat
690
400
400
409

lei/asii;rurat
lei/asiPurat
lei/asigurat
lei/asigurat

înaltă oerformantă

33

Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi
crize de pierdere a conştientei rară diagnostic etiologic fără investigaţii de

204,48 lei/asigurat

înaltă nerformantă
Urgenţă medico-chirLll'gicală în

-

36

camerele de gardă
Urgenţă 1nedico-chirurgica lă în structurile de tll'genţă din cadntl spitalelor
pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii
Discectoinie percutană

37

Endoscopie de canal spinal

38

Flavectomie

39

Evaluarea gravidei pentru i11fecţii cu risc penttu sarcină (pentru rubeolă,
toxoplas1noză, infecţia CMV, hepatită B şi C)

690 lei/2 discuri/
asi 0 urat/serviciu
690 lei/asigurat/
..
serv1c1u
690 lei/2 discuri/
asiP-urat
340 lei/asigurat/
.
sarcma

40

Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă performanţă

409 lei/asigurat/lLmă

41

Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă perfonnanţă

204,48 lei/asigurat

42

Monitori zare insuficienţă renală cronică

204,48 lei/asigurat/

34
35

57 lei/pacient
l 7 l lei/pacient

-

lună

43

Terapia distoniilor 1nusculare cu di rijare electromiografică (cervicale,
crauiofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără toxină botuLiuică

349,50 lei/asigurat

44

Terapia distoniilor rnusculare fără dirijare electroiniografică (cervicale,
craniofaciale, ale rne1n brelor, laringiene etc.) fără toxină borulinică

133,57 lei/asigurat

45

Terapia distoniilor 1nusculare cu dirijare electro1n i ografică ( cervicale,
craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu tox.ină botulinică pentru
adulţi; Terap ia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate
cu dirijare electromiografică ( cervicale, craniofaciale, ale membrelor,
lari ngiene etc.) cu toxi nă botulinică pentn1 copii cu greutate peste 25 kg

1.461 ,05 lei/asigurat/
trimestn1

46

Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate cu
dirijare electroiniografică ( cervicale, craniofaciale, ale me1nbrelor,
laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg

905,28 lei/asigurat/
trimestru
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47

Terapia distoniilor rnusculare fără dirijare electromiografică (cervicale,
craniofaciale, ale n1embrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru
adul~; Terapia parabziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate
rară dirijare electron1iografică (cervicale, craniofaciale, ale 1nembrelor,
laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg

1.245, 12 lei/asignrat/
tritnestru

48

Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate fără
dirijare electromiografică (cervicale, craoiofaciale, ale membrelor,
laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copij cu greutate sub 25 kg

689,35 lei/asigurat/
trimestru

49

Monitorizarea bolilor psihiatrice adulţi şi copii (tulburări cognitive 1ninore, 200 lei/asigurat/lună
demente incipiente, tulbtu·ări psihotice şi afective în perioade de re1nisiune,
tulburări nevrotice şi de personalitate)

50

Implantarea cateterllllli vetios central long-bfe destinat: administrării de 960 lei/asigurat
n1edicamente, dialjzei cronice sau ad111inistrării de chimioterapice (în cure
lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi .
Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central
loni:t-life.
I1nplantarea cateterului venos central cu can1eră implantabilă destinat
1.200 lei/asigurat
administrării de chlmjoterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru
pacienţii oncologici şi hematologici.
Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central şi
camerei imnlantabile.
309 lei/asigurat/anual
Monitorizarea pace1nakerelor/defibrilaton1 lui i1nplantabi I

51

52
53
54
55
56

Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă pentru
asiguraţi cu afectiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice
Monitorizarea pacienţilor cu tulbLLrări de ritrn/ conducere cu afecţillni
cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice
Incizia ş i drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului şi
_gâtului)
Suprimarea firelor de sutură la pacienţi cu despicături labio-maxilopalatioe
după plastia buzei sau a palatului

327 lei/asigurat/anl1al
394 lei/asigurat/anual
519,43 lei/asigurat
412 lei/asigurat

-

57
58

Iridectomia sau capsuloto1nia cu laser
lmpJantare cateter peritoneal (tariful include şi costul cateterului)

150 lei/asii:turat
690 lei/asigurat

59

Monitoriz.area sifilisului genita l prin1ar şi sifilisului secundar al pielii şi
mucoaselor
Monitorizarea şi tratamentul coJagenenozelor: pobartrita reumatoidă, lupus
eritematos sistemic, dermato-poliLniozită, sindrom Sjorgen, vasculite
sistemice.
Diarmostic si 1noni to rizare artrită nrecoce
Monitorizarea bolilor hernatolorrice
Diaimosticarea aoneei de somn
Bronl1osconia asociată echoPrafiei (EBUS)
Terapia spasticitatii men1brului superior aparuta ca urmare a unui accident
vascular cerebral oenlru nacientul adult - cu toxină botulinică
Cordonocenteza***)

130 lei/asigurat/
trimestn1
200 lei/asigurat/lună

60

61
62
63
64

65
66

200 lei/asil:!urat/lună
200 lei/asirrurat/lună
238 lei/asiP-urat
1.409 lei / asin-urat
I .999,36 lei /asigurat
/ trimestru
900 lei / asigurat
/serviciu

*) Tariful nu cuprinde medica1nentele specifice nominalizate prin progra1nele naţiona le de sănătate.
**) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul merucal se acordă o singuTă
dată pentru fiecare ochi.
***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar an1niocenteza
la gravide în trimestrul li de sarcină, efectuate numai de către 1nerucii de specialitate obstetrică
ginecologie cu supraspecializare în medicină 1nate1110-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore
confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu 1isc de
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transmitere la descendenţi - la recomandarea medicului genetician satL risc de aneuploidii 1nai n1are de
1/250 în unna screening-ului genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici şi dublu test sau triplu
test); în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate.
Cordonocenteza se deconteaz.ă la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată nt1mai de către medicii
de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu
indicaţie în scop diagnostic sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetica
a probelor prelevate.
Testarea genetică a probelor prelevate prin biopsie de vilozităţi coriale, amniocenteză sau
cordonocenteză se realizează prin una din următoarele tehnici: citogenetică, FISH, MLPA, QF-PCR.
****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente
corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)l (**)IP şi (**)IQ, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală StLb supraveghere
specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare OCT-urilor notate cu (**) I,
(**)IP şi (**)lQ, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu 1nodificările şi co1npletări le
ulterioare
*****) sub ghidaj Rx
******) sub ghidaj Rx şi maşina de ablaţie
*******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat.

B.4.1. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se
decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii şi pentru care în vederea
decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) dup ă terminarea vizitei/vizitelor necesare
finaliză rii serviciului medical.

Denumire serviciu n1edical
Nr.
crt.
l . Ciroza hepatica - 1nonitorizare cu
proceduri de înaltă performanta la
pacienţii cu suspiciune de
hepatocarcinon1
(Serviciu anual 12er asie:urat)
2. Ciroză hepatică - monitorizare
pacienţi cu ascită/hidrotorax

3.

Ciroză hepatică vira lă

monitorizare şi
antiviral* ***)

prescriere tratament

Servicii obligatorii

Tarif pe
• •
serv1c1u
medical

Consultaţii

de
specialitate
(Gastroenterologie), Creatinina, CT abdomen
ct1 substantă de contrast / IRM abdon1en ct1 409 lei/an
'
substanţă de contrast / Colangio-IRM
Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie
sau Boli Infecţioase), Hemograma, INR,

Albumina, Glicemie, Creatinina, Na, K,
Citodiagnostic licrud puncţie, Administrare
Albumina umana 20%, 100 ml

258,39 lei

Consultaţii

de specialitate (Gastroenterologie
sau Boli Infecţioase), Hemograma, INR,
TGO, TGP, Albttm ina, Glicemie, Bilin1bina
totala, Bilirubina directa, Creatinina, Na, K

121 ,80 lei

(Serviciu lunar per asigurat)
4.

5.

Consultaţii

(Serviciu anual per asigurat)

de specialitate (Gastroenterologie
sau Boli Infecţioase), Ac Anti fTBs, AgHBe,
Ac anti-HBe, Ac anti-VHD, D etenninare 793 ,75 lei
cantitativa ADN VHB, Fibroscan

Hepatită

Co11sultaţii

Hepatita cronica virala B diagnostic

cronica viral ă B rară agent
delta - 1nonitorizare tratament
antiviral

de specialitate (Gastroenterologie 470 lei
sau Boli lnfecţioase), Hemogra1nă, TGO,
TGP, Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe,
Detenninare cantitativa ADN VHB,

234
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(Serviciu anual per asigurat)

6.

Hepatită cronică viral ă

B cu agent

delta - diagnostic
(Serviciu anual per asigurat.)
7.

8.

9.

l O.

Hepatită cron i că vira lă

B cu agent

delta - Monitorizarea eficienţei şi
stabilirea continu ării terapiei
antivirale
(Serviciu anual oer asi2:urat.)
Hepatita cronica virala Cdiagnostic
(Serviciu anual oer asiirurat.)
Boli inflamatorii intestinale adn1inistrare si prescriere tratament
biologic****)
(Serviciu anual oer asiQUrat.)
Boli inflamatorii intestinale monitorizare
(Serviciu bianual per asigurat.)

Monitorizare lunară şi prescriere
trata1nent antiviral B, C, D****)
(Serviciu lunar oer aSÎQurat.)
12. Stadializare fibroza hepatica Fibroscan la pacienţii cu afecţiuni
hepatice preexistente
(Serviciu anual oer asi2:urat.)
13. Evaluare postransplant hepatic

11.

de specialitate (Gastroenterologie 391 lei
sau Boli Infecţioase), .Determi11are cantitativa
ARNVHD
Consultaţii

Consultaţii

de specialitate (Gastroenterologie 391 lei
sau Boli Infecţioase), Determinare cantitativa
ARNVHD

Consul taţii

de special itate (Gastroenterologie 500,25 lei
sau Boli Infecţioase) , Deten11inare cantitativa
ARN VHC, Fibroscan
Consul taţii
de
specialitate 95 ,52 lei
(Gastroenterologie),
HLG ,
Albu1nină,
Glicemie, Creatinina, TGP, TGO, Na,

K.
Consu l taţii

de

specialitate 283 ,28 lei

(Gastroenterologie), HLG, INR, A1bun1ină ,
.
Glice1nie, Creatinina serica, TGP, TGO,
Fosfataza alcalina, Gama GT, Proteina C
reactiva, VSH, Calprotectina in 111aterii fecale
(cantitativ). Feri tina seri că. Sideremie
Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie
sau Boli Infecţioase), Hemogra,na, TGO, 6 1,62 Lei
TGP, Creatinina
Consultaţii de special itate (Gastroenterologie
sau Boli Infecţioase), Fibroscan,
230 lei

Consultaţii

de specialitate (Gastroenterologie
in Clinici de Gastroenterologie ş i Hepatologie
(Serviciu anual per asigurat.)
- Transplant Hepatic) , CMV lg M, EBV lg
M, Tacrolinemie
780,25 lei
/sirolinemie/ciclosporine1nie,
AFP,
Ecografie abdon1en + pelvis,
Deten11inare cantitativa ADN VHB sau ARN
VHC
14. Depistarea si controlul factorilor de Consultatu
de specialitate (cardiologie)
•
risc ai bolilor cardiovasculare-tip l
Glicemie, Hemoglobina glicata, Colesterol
seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, 2 16, 11 lei
.
.
l serviciu/asiguTat/an
Triglice1ide serice, Creatinina, Acid uric,
TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii,
Indicele glezna-brat (Doppler), Ecografie
cardiaca, Calcularea riscului cardiovascular
.
pe baza modelului Heart Score, Educatie lll
do1neniul oreveotiei cardiovasculare
15. Depistarea si controlul factorilor de Consultaţii de specialitate (cardiologie),
risc ai bolilor cardiovasculare- tip II Glicemie, Hemoglobina glicata, Colesterol
seric total, LDL colesterol, HDL colesterol,
Tri!lliceride serice, Creatinina. Acid uric,
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l serviciu/asigurat/an

16.

J7.

TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii,
246,11 lei
Indicele glezna-brat (Doppler), Ecografie
cardiaca, Ecografie vasculara (artere) sau
Monitorizare Holter tensiune arteriala,
Calcularea riscului cardiovascular pe baza
modelului Heart Score, Educatie in domeniul
nreventiei cardiovasculare
+,e:c=.:
Depistarea si controlul factorilor de Consultaţii de specialitate (cardiologie),
risc ai bolilor cardiovasculare- tip
Glicemie, Hemoglobina glicata, Colesterol
11[
seric total , LD:L colesterol, HOL colesterol,
Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric,
1 serviciu/asigurat/an
TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii,
Indicele glezna-brat (Doppler), Ecografie
276, l l lei
cardiaca, Ecografie vasculara (artere),
Monitorizare Rolter tensitme arteriala,
Calcularea riscuJui cardiovascular pe baza
modelLLlui Heart Score, Educatie in domeniul
nreventiei cardiovasculare
Consultaţii
de
specialitate
obstetrică
Monitorizarea sarcinii cu risc
crescut la gravidă cu tulburari de
ginecologie, Antitromb i nă lll, Proteină C,
Proteină S, Dozarea hemocisteinei serice, 559 lei
coagulare / trombofilii ereditare
Control henJocisteină serică, Factor V
şi dobandite
Leyden, Anticoagulant lupic screening,
Anticoagt1lant lupic conf1rmare, Ecografie
obstetricală si 12inecolo12ică
****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente
corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)l (**)IP şi (**)IQ, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
72672:008, cu mod1ficările şi completările ulterioare cu adnunistrare parenterală sub supraveghere
specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)l,
(**) l ~ şi (**) In, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu 1nodificările şi co1npletări le
ulterioare.
Serviciile de la poz. 14, 15 şi 16 nu se pot efectua şi raporta concomitent la un pacient într-un an.
Pentru serviciul de la poz. 17:
Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi celelalte unităţi sanitare cu
paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie
ierarhizate la nivelul 3 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţi i nr. 1881/2006 privind
ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologi e şi
neonatologie, cu 1nodificările şi comp l etările ulterioare.
Se acordă în trimestrul I sau Il de sarcină, la gravidele cu cel puţin unul din u1măto1ij factori de risc
vascular şi obstetrical:
• antecedente personale de boală tromboembolică ;
• istoric familial (rude de gradul I cu boala tromboe1nbolica sau antecedente heredocolaterale
pozitive de trombofilie);
• avorturi recurente de prim trimestn1, de cauză nectmoscută;
• sarcini oprite in evoluţie;
• naştere prematură;
• hipertensiune arterială indusă de sarcină;
• dezlipire de placentă normal inserată;
• insuficienţă placentară.
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B.4.2. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regjm de spitalizare de zi care se
contactează şi în ambulatoriul de specialitate clinic şi se d econtează numai dacă s-au efectuat
toate serviciile obligatorii, şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi
(FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.
Nr.
crt.
I.

Denumire serviciu medical
Supravegherea unei sarcini
nonnale (la gravida care nu
detine
documente medicale
,
care să ateste existenţa în
antecedentele
personale
patologice
a
rubeolei,
toxoplas1nozei,
i nfecţiei
CMV)*l)

Servicii obligatorii
Consul taţii

de specialitate obstetrică-ginecologie

Tarif/serviciu
632,4 l lei

Hemoleucogramă completă

Determinare la gravidă a gn1pului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin R11
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică

Glicemie
TOP
TGO
TSH
Exa1nen complet de urină (sumar + sediment)
VDRLsauRPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentn1
sarcină (penau rubeolă, toxoplasn1oză, infecţia
CMV, hepatită. B şi C)
Secreţie vag i nală

2.

Exa1nen citologic cervico-vaginal
Babeş
Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de
to l eranţă la gl ucoză per os +/- He1noglobină
gl i cată (S24 - S28+6 zi le) sau Biometrie fetală
(S29-S33+6 zile) sau Detecţ.ia Streptococului de
grup B (S34 - S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate şi datare a
sarc1n11
Supravegherea unei sarcini Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie
normale (la gravida care : He1no l eucogramă completă
deţine
docu1nente Determinare Ia gravidă a grupului sanguin ABO
tnedicale
ce
atestă Determinare la gravidă a grupului sanguin Rb
existent:a în antecedentele Uree serică
personale patologice a Acid uric seric
rubeolei, toxoplasmozei, Creati nină serică
infecţiei CMV)* l)
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Exa1nen complet de urină (suu1ar + sedunent)
VDRLsauRPR
Testare HIV Ia gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru
sarcină (hepatită B şi C)
Secreţie vagina lă

Examen citologic cervico-vaginal Babeş
Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de
......__ _...___________..._t.;;.
olce.;;.
.; ra""1....
1ţ.;.;.
ă .....;.;
la.;.....,,g l ucoză per os +/- Hemoe: lob ină

388,46 Iei
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3.

4.

(S24 - S28+6 zile) sau Biometiie fetală
(S29-S33+6 zile) sau Detecţia Streptococului de
grup B (S34 - S37+6 zile)
Ecografie de confim1are, viabilitate şi datare a
. ..
sarclilll
Screening prenatal
Consul taţie de specialitate obstetrică-ginecologie
(S 11 - Sl 9+6 zile) *2)
(interpretare integrative a rezultatelor)
Dublu test / triplu test
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S 11 S I9+6 zile)
. .
Supravegherea altor sarc1n1 Consultaţ ie de specialitate obstetrică-ginecol ogie
.
cu nsc crescut (ede1n He1noleucogra1nă co1npletă
gestaţiona1)*3)
Creatinina serică
Acid uric seric
-

237

552,00 lei

141,23 lei

TGP

5.

. .

Supravegherea altor sarcm1
cu risc crescut (hiperen1eză
gravidi că uşoară)*3)

TGO
Examen con1plet de urină (stunar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecoirrafie obstetricală şi irinecologică
Consul taţie de specialitate obstetrică-ginecologie

142,99 Iei

He1noleucogramă completă

Sodiu seric
Potasiu seric
Examen co1nplet de urină (sumar+ sediment)
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică

6.

7.

8.

9.

IO.

11.

Ecorrrafie obstetricală si ginecolo11ică
. .
Supravegherea altor sarc1ru Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie
.
cu nsc crescut (evaluarea Cardiotocografie
gravidelor cu uter cicatricea! Ecografie obstetricală şi ginecologică
în trimestrul ll) *3)
Depistarea
precoce
a Consultatie chin1rgie generală/obstetrica-ginecologie
leziunilor precanceroase ale Efectuare mamografie
sanului *4)
Comunicare rezultat
Depistarea
precoce
a I Consul taţie chirurgie genera l ă/obstetrica-g inecologie
leziunilor precanceroase ale ; Efectuare ,namografie
. .
san1tlui
cu
suspiciune Ecografie sân
Comunicare rezultat
identificată mamoirrafic *5)
.
Depistarea S I diagnosticarea Consultaţii de specialitate: obstetrică-ginecologie
precoce
leziunilor Testare infecţie f-TPV
a
displazice ale
colului Recoltare frotiu citovaginal
uterin*6)
Co1nunicare rezultat si consiliere privind conduita în
functie de rezultate
.
Depistarea SI diagnosticarea Consultaţii de specialitate: obstetrică-ginecologie
precoce
a
Iezi.uni lor Testare infectie f-TPV
'
displazice ale colului uterin Recoltare frotiu citovaginal
cu examen citologic*?)
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in
functie de rezultate
Diagnosticarea precoce a Consultaţii de specialitate: obstetrică-ginecologie
leziunilor displazice
ale Biopsie
colului 11terin
Examen histopatologic
- Se efectuează de medicii
din specia Ii tatea obstetrică1?inecolo1?ie*8)

142,00 lei

I02,00 lei

182,00 lei

171,24 lei

211,24 lei

217,00 lei
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* 1)

Se contractează nltmai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte uni tăţi
sanitru·e ct1 paturi, care au în structură secţii sau compartunente de obstetiică-ginecologie şi
neonatologie ierarhizate la nivelul 3 sau 2 conform prevederilor Ordinului ministn1lui sănătăţii nr.
188J /2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Servicij le de la poz. l şi 2 nu se pot efectua şi raporta concoinitent la o pacientă pentru o sarc i nă.
Se

decontează

un singur pachet de servicii medicale per
către nledicul de specialitate obstetrică-ginecologie.

grav idă,

la luarea în

evidenţă

a acesteia de

·'

In situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare poziţiilor 1 şi 2 se acordă în pe1ioada S 11 S 19+6 zile, acestea pot fi acordate concomitent cu serviciile medicale corespunzătoare poziţiei 3.

Rezultatele serviciilor se consemnează complet în scrisoarea medicală
care se îrunânează acesteia sub semnătura de prinllre.

şi

Carnetul gravidei, documente

*2) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi
sanitare cu patwi, care au în structură secţii sau co1npartimente de obstetrică-ginecologie şi
neonatologie ierarhizate la nivelul 3 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.
1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi specialitate genetică medicală şi
laborator de analize medi.cale pentru efectuarea dublului / triplului test.
Se decontează un singur serviciu medical per gravidă care se
.
sarcma.

acordă

în pe1ioada S 11 - S 19+6 zile de

~

*3) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi
sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compattimente de obstet:Jică-ginecologie şi
neonatologie ierarhizate la nivelul 3 sau 2 conform prevederilor Ordinului 1ninistrului sănătăţii nr.
1881/2006, cu modificările ş i completările ulterioare.
*4) Se efectuează o data la 2 ani, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului la
femei asimptomatice din grupa de vârsta 50-69 ani care:
I. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;
2. sunt asi1nptomatice;
3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.
Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efect11a

şi raporta

conco1nitent la o

pacientă.

*5) Se efectuează o data la 2 ani in scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului la femei
asimptomatice din grupa de vârsta 50-69 ani, cu rezultate pozitive la mamografie, care:
1. nu alt un diagnostic confirmat de cancer mamar;
2. sunt asi1nptomatice;
3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.

Serviciile de la poz. 7 ş i 8 nu se pot efectua şi raporta concon1itent la o pacientă.
*6) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârsta 35-64 ani, în scopul depistăti i
precoce a leziunilor displazice ale colului uterin si la femeile din grupa de vârsta 25-34 ani,
asimptomatice, cu rezultate pozitive la examenttl citologic care:
l. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
2. sunt asi1nptomatice;
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3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.
A

In cazul unui rezultat pozitiv la femeile 35-64 ani, se indica triaj citologic.
In cazul unui rezultat negativ, se repeta peste 5 ani.
Criterii de excludere: nu sunt eligibile fe1neile care:
l. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;
2. prezintă histerectomie totală pentru afecţitu1i benigne;
3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.
Serviciile de la poz. 9 , I O ş i 11 nu se pot efectua şi raporta conco1nitent la o pacientă.
A

'

*7) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la testarea I-IPV.
Servicii le de la poz. 9 , I O şi 11 nu se pot efectua ş i raporta concomitent la o

pacientă.

*8) se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la examenul citologic.
Serviciile de la poz. 9 , I O şi 11 nu se pot efectua ş i raporta concomitent la o pacientă.

~

NOTA pentru litera B:

1. Tarifele cuprind chelt1lielile aferente cazuril.or rezolvate precwn şi serviciilor medicale (cheltttieli
de personal, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare, investigaţii medicale paraclinice,
cheltuieli privind pregătirea săl ii de operaţie, precum şi cheltuieli indirecte, după caz). In cadrul
negocierii tarifelor, furnizorii au obligaţia să prezinte fundamentarea tarifului pe caz/serviciu care
cuprinde modelul de pacient, lista şi numănil serviciilor medicale necesare pentru rezolvarea
cazului/serviciului n1edical (consultaţii , investigaţii paraclinice, explorări, procedwi, tratamente şi alte
acte medicale). Fundamentarea tarifului pe caz/serviciu şi modelul de pacient se face potrivit anexei nr.
22B
2. Serviciile medicale spitali ceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de
spitalizare de zi prevăzute la litera B, se pot contracta de casele de asigurări de sănătate cu unităţile
sanitare ctt patmi şi cu unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii,
inclusiv în centrele de sănătate multifuncţional,e cu personalitate juridică, care au avizate/aprobate de
Ministerul Sănătăţii structuri de spitalizare de zi.
3. Serviciile acordate in regitn de spitalizare de zi prevăzute la Litera B pot fi acordate şi în regim de
spitalizare continuă dacă pacientul prezintă complicaţii sau comorb idităţi cu 1isc pentru pacient,
sângerare majoră ce pune problen1a repleţi ei volemice, risc anestezic greu de managerizat în spitalizare
de zi, iar durerea postprocedurală greu de controlat, proceduri invazive majore asociate.
4. Tariful pe caz rezolvat/serviciu medical este cel negociat de casele de asigurări de sănătate cu
furnizorii prevăzuţi la punctul 2.
5. Pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regun de spitalizare de zi
prevăzute la litera B punctele B. l, B.2, B .3. 1, B.3.2, B.4.1. şi B 4.2. se întocmesc fişe de spitalizare de
zi distincte.
6. Serviciile medicale/cazurile rezolvate prevăzute la litera B nu pot fi acordate concomitent cu
serviciile 1nedicale spitaliceşti prevăzute la litera A. Excepţie face situaţia în care asiguratul internat Î11
regitn de spitalizare continuă poate beneficia concomitent, în al tă unitate sanitară, de serviciul medical
prevăzut la punctu] B.3.1, poziţia I, 3 şi 4, dacă unitatea sanitară la care asiguratu] este inten,at în
regi1n de spitalizare continuă, nu poate acorda acest serviciu.
7. Serviciile prevăzute la poziţi i le 7, 8, 40, 41 , 42, 49, 53, 54, 59, 60, 61 şi 62 din tabelul de la lit.
B.3.2 includ, după caz, şi diagnostic/depistare.
A
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8. Serviciile prevăzute la poziţijJe 40 şi 41 din tabeJul de la lit. B.3.2 se pot acorda pacienţilor cu
afecţiuni oncologice care în luna respectivă beneficiază de serviciul prevăzut la poziţia l din tabelul de
la lit. B.3.1
9. La nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelaşi tip de
serv1c1u.
I O. Criteriile pe baza căruia se efectuează internarea pacienţilor în regitu de spitalizare de z i sunt:
a) situaţia de urgenţă inedico-chirurgicaJă pentru:
al) serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziţiile 34 şi 35 efect11ate în
camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt frnanţate de Ministentl Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu
reţea sanitară proprie.
a2) serviciile prevăzute în lista de la punchLI B.1 poziţiile 88, 89, 96 şi 97 care se acordă în structu1i
de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monito1izat în
a1nbulatoriu pentru serviciile în regim de spitalizare de zi prevăzute în listele de la litera B , cu excepţia
celor de la lit. a), care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul
Sănătăţii.

11. Penbu pe1ioada în care un pacient are deschisă o fişă de spitalizare de zi - pe parcursul unei
singure zile sau pe parcursul mai multor ziJe, acesta poate beneficia şi de servicii 1nedicale în
ambulatoriul de specialitate altele decât cele necesare acordă.iii serviciilor medicale din spitalizare de
zi, cu respectarea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale în ambulatoriu.

C. Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de

înaltă performanţă:

CT,

RMN, scintigrafie, angiografie.
Explorări

con1puter-tomograf (CT)

l. politraumatisme cu afectare scbeletală multiplă, cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de
organe interne
2. monotraumatisme:
- cranio-cerebrale - coloană vertebrală - torace - abdomino-pelvine
- fracturi co1ninutive şi/sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor
3. hemoragii interne (după stabilizarea funcţiilor vitale)
4. accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei, în prin1ele 24 - 72 de ore, cu justificare
din punct de vedere medical
5. i11suficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pultnonară
6. urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex. pancreatită acută, peritonită, ocluzie intestinală,
ischetnie mezenterică, anevrism aortic etc.)
7. me11ingo-encefalită acută
8. stări comatoase
Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contra indicaţii (prezenţă de stimulatoare
cardiace, valve, corpi străini metalici, sarcină în primele 3 Juni).
Explorări

prin

rezonanţă m agnetică nucJ eară

(RMN)

I . tral1matisme vertebro-medulare
2. accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale ao1tei, în primele 24 - 72 de ore, cu justificare din
pltnct de vedere medical, nevizualizate CT
3. patologia oncologică indiferent de localizare
4. necroza aseptică de cap fen,ural
5. urgenţe în patologia derujelinizantă (nevrita optică; parapareze brusc instaJate)
Examen1LI RMN va în locui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală,
insuficienţă cardiacă severă, sarcină, alergie la substanţele de contrast iodate).
Explorări

scintigrafice

1. tromboe1nbolismul pulmonar
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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
Explorări

- afecţiuni

angiografice:
vasculare indiferent de localizare

CAPITOLUL fi
Pachetul minimal de servicii medicale în as istenţa medicală spitalicească cuprinde servicii
medicale acordate În regim de spitalizare continu ă şi de zi şi se acordă în situaţia în care
pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
I. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regi1n de spitalizare continuă sunt:
a) urgenţă n1edico-chirtu·gicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest
potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
b) boli cu potenţial endemo - epidemic până la rezolvarea co1npletă a cazului;
c) naşterea.
2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţi l or în regirn de spitalizare de zi sunt:
a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru:
al) serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punchtl B.3.2 poziţiile 34 şi 35 efech1ate în
camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/n1inisterele şi instituţiile cu
reţea sanitară proprie
a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B. l poziţiile 88, 89, 96 şi 97 care se acordă în structu1i
de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii,
b) epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare pentru
serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.1 poziţiile 3 şi 4 şi punctul B.3.2
poziţia 59, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.
3. Pentru criteriul urgenţă 1nedico-chiTurgica lă, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să
evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai
justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua inte1narea în regim
de spitalizare continuă cu suportarea chelhtielilor aferente serviciilor 1nedicale spita l iceşti de către
pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu n1ai reprezintă rngenţă.
4. Pentru servicii medicale din pach.etul minimal fu1nizorii de servicii medicale spitaliceşti nu
solicită bilet de internare.
CAPITOLUL

d.in statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia
Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a
cardului, beneficiază de servicii le prevăzute la cap. Il, precum şi de serviciul medical prevăzut la cap. I
lit. B.3.1 poziţia 1. Pentru aceste servicii 1nedicale, furnizorii de servicii medicale spital iceşti nu
solicită bilet de internare.
2. Pacienţi i din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţie i
Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regula1nentului (CE) nr.
883/2004 al Parlamenhtltti European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de sectu·itate socială, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească, de serviciile prevăzute
la capitolul I din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale
prevăzute la capitolul I din prezenta anexă, pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi
persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia
situaţiei în care pac i enţii respectivi beneficiază de servicii 1nedicale programate, acordate cu
autorizarea prealabilă a instituţiiloT con1petente din statele menibre ale Uniunii Europene/din Spaţiul
Economic European/Confederaţiei Elveţiene.
I.

Pacienţii

rn
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din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, conventu sau protocoale
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale
prevăzute la capitolul II din prezenta anexă, sau de serviciile medicale prevăzute la capitolul I din
prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele docu,nente internaţionale.
Serviciile medicale prevăzute la capitolul I, se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi
condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul siste1nltlui de asigurări sociale de sănătate din România.
3.

Pacienţii
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ANEXA 22 A
Documentele necesare pentru fundamentarea tarifuJui mediu pe caz rezolvat ş i a tarifului pe
zi de spitalizare
1. Statul de personal

2. Execuţia bugetului instituţiei sanjtare publice la data de 31.12.2017
3. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 valabilă la 31.12.2017
aprobată de ordonatorul de credite.
4. Lista investi gaţiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice - cons ultaţii interdisciplinare,
efectuate în alte uni tăţi sanitare: nr. , tipul, valoare şi nr. de bolnavi inten,aţi pentru care au fost
efectuate aceste servicii.
5. Stocul de 1nedicamente, materiale satlitare ş i reactivi la 01.0l.2017 şi la 3I.12.2017
6. Fişa de ftmda1nentare a tarift1lui pentn1 anul 20 18, pe elemente de cheltuieli*)
*) Se co tnpletează pentru fiecare secţie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu pe
caz rezolvat şi p e bază de tarif pe zi de spitalizare
mii l ei
ELEMENTE DE CHELTUIELI

Clasificaţ ie

bugetară

CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI)

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

Cheltuieli salariale în bani

10.01

Salarii de

10.01.01

baz ă

Sal ari i de merit

1 0.01. 02

de conducere

Indemn i za ţ ii

1 0.01. 03

Spor de vechime

10.01.04

Alte sporuri

10.01.06

Or e suplimentare

1 0.01 . 07

Fond de premii

1 0.01.08

Prima de

10.01 . 09

vacan ţă

Indemniza ţ ii

pl ă tite

unor persoane din afara

10.01 . 12

uni t ăţii

Indemnizaţ ii

de delegare

1 0.01 .13

Indemniza ţ ii

de

detaş are

1 0.01.14

pentru

locuin ţ e

10.01.16

Aloca ţ ii

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

Cont ribuţii

10.03

Contribu ţ ii

de

asigurări

sociale de stat

10.03.01

Contribu ţ ii

de

asigurări

de

10.03.02

Contribu ţ ii

de

asigurări

sociale de

Contribuţii

de

as igură ri

pentru accidente de

şomaj
sănătate

10.03.03
muncă

1 0 . 03.04

Valoare
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şi

boli profesionale

Contribuţii

pentru concedii

Con tribuţii

la fondul de garantare a

şi

indemnizaţ ii

creanţ elor

10.03.06

10.03.07

salariale
TITLUL II BUNURI
Bunuri

şi

SERVI CII - TOTAL

ŞI

20

servi c i i

20.01

Furnituri de birou

20.01 . 01

Mat eri ale pentru

20.01. 02

Înc ă lzit,

curăţ enie

şi

iluminat

20 . 01 . 03

şi

salubritate

20.01.04

Carburanţi ş i

lubrifian ţ i

2 0 .01 . 0 5

Apă ,

canal

for ţă metric ă

Piese de schimb

20. 01.06

Transport

2 0 . 01 . 07

Poş tă ,

telecomunica ţ ii,

radio, TV, internet

Materiale ş i prest ă ri servicii pentru
cu caracter funcţ ional
Alte bunuri

şi

servicii pentru

între ţinere

întreţ inere ş i

20.01.08
2 0 .01 . 09

20.01.30

func ţ ionare
Repara ţ i i

curente

Medicamente

şi

20.02

materiale sanitare

Hrană

20.04
20.03

Hrană

pentru oameni

20.03.01

Hrană

pentru animale

20.03.02

Medicamente

20.04 . 01

Materia l e sanitare

20.04 . 02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectan ţi

20.04 . 04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

Alte obiect e de inventar

20.05.30

Deplas ări,

detaşă ri,

Deplas ări

interne,

Deplas ări

în

transferuri

detaşă ri,

transferuri

străinătate

Materia l e de laborator
Că r ţ i,

publica ţ ii

Consultan ţă

şi

şi

materiale document are

expertiz ă

Pregătire profesional ă
Protec ţ ia

muncii

20.06
20.06 . 01
20.06.02
20.09
20.11
20 . 12
20.13
2 0 . 14
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Comisioane
externe

şi

alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

Cheltuieli judiciare ş i ext rajudiciare derivate din
ac ţ iuni în reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozi ţ iilor legale

20.25

Alte cheltuieli

20 . 3

Protocol

20.30.02

reprezentare

şi

Al te chelt uieli cu bunuri

servicii

şi

20.30.30

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITÂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE - TOTAL

I
I

Din care:

!

51

___________________________ [ _______~ - - - -

___________________________ l _______~ - - - Ac ţ iuni

de

s ănătate

1

51.01.03

___________________________ l _______~ - - - Programe pentru

s ănătate

51. 0l . 25

Transferuri din bugetul de stat c ă tre bugetele
locale pentru finanţarea unit ăţ ilor de asisten ţă
medico- sociale
Aparatură

şi

echipamente de

comunica ţ ii

Transferuri pentru

repara ţ ii

Tr ans f e r u ri pentru
spitalelor

finanţ area

MANAGER

în

urgen ţă

capitale la spitale
investi ţ iilor

DIRECTOR MEDICAL

51.01.38

51.01.08
51.02.11
5 1 .02.12

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
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ANEXA22B
FUNDAMENTAREA TARIFULUI PE CAZ REZOLVAT MEDICAL/CAZ REZOLVAT
CHIRURGICAL/SERVICIU ÎN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI
MODEL DE PACIENT

Denun1ire afecţiune .................................... Cod diagnostic ................................../
Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală ................................... Cod procedură ................../
Denumire serviciu medical .................................................... ..
Nr.

Crt.
el
l.

Cantitate
c2
Consultaţii de specialitate:
(se va trece snecialitatea/snecialitătiJe)

c3

I

Tarifl
cantitate
c4

Valoare
c5=c3xc4

X

..........

..... .. ...
2.

Analize de laborator:

X

...........
.. .. . .. .. .. .

3.

InvestiD'atii imaD'istice:

X

.......

'

'

.......

4.

..

5.

lnvestiP"atii radioloi:rice:

X

.......
.......

lnvestiQ'atii de înaltă

nerformaută:

X

..........
.. ... .. .. .
6.

Exn loră1i

functionale

X

.... .... ..
. . . .. . . . . .

••

7.
8.

.

Anestezie: . .. .........
(se va oreciza tioul acesteia)
luterventii chirur2:icale:

X

.........

9.

Bionsie - examen anatomo-natoloQ'ic:

...............
10.
11.

Ad1ni nistrare de 1nedicamente
iniectabil/oerfuzii/alte tinuri de administrări
Medicamente:

X

............
.... ..... .. .
12.
13.
14.
15.

Imobi lizare

rrinsată

Paracenteză / Toracocenteză

/ alte nunctii:

X

Exatninare si consiliere nsibolo2:ică
Alte servicii:

X

..........
TOTAL = tarif fundamentat
TARTF PROPUS
(a se vedea pct. 4 al notei din subsolul
tabelului)

X

X

X

X

"
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NOTĂ:
•
l. ln coloana 2 se completează cu serviciile care justifică tipul de caz/serviciu medical pe care
unitatea sanitară îl propune pentru contractare.
2. Pentru consultaţiile/investigaţiile paraclinice di11 coloana 2, în situaţia în care printre acestea se
regăsesc consultaţii/investigaţii paraclinice din pachetul de bază din ambulatoriu, tarifele aferente nu
pot depăşi tarifele decontate de casa de asigurări de sănătate în regim ambulato1iu.
3. Total coloana c5 reprezintă tariful fundamentat şi propus de furni zor pentru cazurile în care se
efectuează întreaga listă de servicii propusă.
4. Tariful propus spre contractare pentru fiecare tip de caz rezolvat/serviciu, reprezintă tariful
fundarnentat din tabelul de mai sus diminuat cu procentul calculat la nu1nărul de cazuri
rezolvate/servicii pentru care se estin1ează că nu se efectuează întreaga listă de servicii din total cazuri
rezolvate/servicii de acelaşi tip estunat a se realiza şi propus la contractare.
MANAGER
• • •

•

• • • • • • •

DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FINANCI AR-CONTABIL

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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ANEXA22C
Unitatea sanitară cu patuii ...................... .
Nr. Contract u1cheiat cu casa de asigurări de sănătate .................... .
ADEVERINŢĂ
Nr ........... I data ........... .

Se adevereşte prin prezenta că pacientul ................. (nu1ne pre11ume) CNP
.................... este internat începând cu data de ................ . în secţia ......................... c11
FOCG .nr . ........ .
Prezenta s-a eliberat în vederea prescrierii de n1edicamente Cll şi fără contribuţie
personală în ambulatoriu pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele
naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cron ice
altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care a depus-o spitalul la contractare.
Semnănira ,

cod parafă
medic curant
NOTĂ: se menţionează în foaia de observaţie clinică generală numărul şi data
adeverinţei.
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ANEXA23
CONDIŢIILE ACORDĂRII SERVICIILOR MEDICALE ÎN 'UNITĂŢI SAN ITARE CU
PATURI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ ALE ACESTORA

Art. 1. - Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguratii sunt: servicii medicale
spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă şi spitalizare de zi.
Art. 2. - Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub formă de:
l. servicii medicale spitaliceşti acordate în regi1n de spitaljzare continuă - forma de internare prin
care se acordă asistenţă medjcală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă pe toată durata
necesară rezolvării cotnplete a cazului respectiv; spitalizarea continuă este spitalizare cu durata de
spitalizare mai mare de 12 ore.
2. servicii medicale spi tali ceşti acordate în regim de spitalizare de zi - reprezintă o alternativă la
spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore/vizită
(zi).
Art. 3. - Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţi le
sanitare care nu încbeie contract de funlizare de servicii 1nedicale spitaliceşti în spitalizare continuă,
autorizate de Ministerul Sănătăţii , inclusiv în centrele de sănătate 1nultifuncţionale cu personalitate
juridică, fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim
de spitalizare de zi.
Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii 1nedicale spitaliceşti
prevăzut în anexa nr. 26 la ordin.
Tarifele pentru spitalizare de zi se negociază pe baza propunerilor de oferte ale furnjzori lor de servicii
medicale, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului confo11n anexei nr. 22 B la
ordin, şi nu pot fi. mai mari decât tarifele n1aximale prevăzute în anexa nr. 22 la ordin. Tarifi.LI pe
serviciu medical/caz rezolvat negociat cu spitalul, este unic pentru acelaşi tip de caz/serviciu prevăzut
în anexa nr. 22 la ordin, indiferent de structura de spitalizare de zi în care se acordă serviciul/cazul
rezolvat.
Att. 4. - (1) Fu1nizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă în baza contractelor încheiate de
spitale cu casele de asigurări de să nătate, având în vedere t1rmătorii indicatori specifici spitalelor, după
caz:
a) indicatori cantitativi:
1. nu1năr de personal 1nedical de specialitate existent confo1m structurii spitalelor, având în vedere şi
nun1ărul de posttLri aprobate, potrivit legii;
2. număr de paturi stabilit potrivit structurii orga1lizatorice a spitalelor aprobată sau avizată, după caz,
de Ministeru] Sănătăţii , în condiţiile legii ;
3. nUinăr de paturi contractabile cu încadrarea în planul de patw·i aprobat la nivel judeţean stabilit prin
ordin al ministrului sănătăţii; numărul de paturi contractabile pentru fiecare spital, se stabileşte cu
încadrarea în numănt l de paturi aprobat la nivel judeţean de către o comisie formată din reprezentanţi
ai casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiile medicale sau de structurile
similare din ministerele şi in stituţiil e centrale cu reţea sanitară proprie ş i se avizează de Ministerul
Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe baza fundamentărilor transmise de casele de
asigurări de sănătate/rurectiile de sănătate publică şi avute în vedere la stabilirea nu.mărului de paturi
contractabile.
La stabilirea nu1nărul ui de paturi contractabj le pentru fiecare spital casele de asigurări de
sănătate/direcţiile de sănătate publică, vor avea în vedere necesan1l de servicii medicale pe specialităţi
inclusiv pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor din alte judeţe, specialităţile deficitare şi
condi ţiile specifice existente la nivel local.
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4. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional, luat în calcul la stabilirea capacităţii
spitalului funcţie de numărul de pahLri contractabile este:
4.1. pentru secţii/compartimente de acuţi 290 zile
4.2. pentru secţii/co1npartin1ente de cronici şi îngrijiri paliative 320 zile
4.3. pentru sectiifcompartimente de cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub
incidenţa art. l09, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi comp letări le ulterioare, şi cele dispuse prin ordonanţa procurontlui pe timpul judecării
sau urmăririi penale, precum şi pentru bolnavii care necesită asistentă 1nedicală spitalicească de lungă
dtrrată (ani) 360 zile.
5. nt1măr de zile de spitalizare, total şi pe secţii, stabilit pe baza indicelui mediu de uti lizare a paturilor
la nivel naţional pe tipt1ri de secţii/conJpartin1ente;
6. dt1rată de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizată/durată medie de spitalizare la nivel
naţional în secţiile pentru afecţiuni acute, după caz;
7. număr de cazuri externate - spitalizare continu ă, calculat la capacitatea spitalului funcţie de ntLrnărul
de patttri contractabile;
8. indice de complexitate a caztrrilor;
9. număr de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi nw11ăr cazuri
rezolvate acordate în regi1n de spitalizare de zi;
10. tarif pe caz rezolvat (DRG);
11. tarif n1ediu pe caz rezolvat (non DRG);
12. tarif pe serviciu medical, respectiv ta1if pe caz rezolvat pentru spitalizare de zi.
I 3. tarif pe zi de spita lizare pentru secţii compa11imente de cronici
14. durata 1nedie de spitalizare la nivel de spital - DMS_ spital - este prevăzută în anexa nr. 23 A la
ordin pentru spitalele de acuţi finanţate pe baza siste1nului DRG şi durata medie de spitalizare la nivel
naţional - DMS _ nat - este 6,05 pentn1 spitalele de acuţi care nu sunt finanţate pe baza s istemului DRG
b) indicatori calitativi:
1. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea
spitalizată, de dotarea spitaluluj cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate;
2. infecţii nosocomiale raportate la nun1ărlLi total de externări , confonn indicatorilor asumaţi prin
contractul de management;
3. gradul de operabilitate înregistrat pe secţii l e/compartimentele de specialitate chin1rgicală, conform
indicatorilor asumaţi prin contractul de management;
4. mortalitatea raportată la numărul total de externări, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de
management;
5. numărul de cazuri de urgenţă n1edico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de
gardă), din care număn.Ll cazuri lor internate;
6. gradul de realizare a indicato1ilor de management contractaţi pentru anul 2017, sau pentru perioada
corespunzătoare, după caz.
(2) Spitalele vor prezenta caselor de asigw·ări de sănătate, în vederea contractării, nivelul indicatorilor
de performanţă ai 1nanagen1entului spital1tlui public asumaţi prin contractul de management, cu
excepţia spitalelor care au manager interitnar, ntunit prin ordin al ministrului sănătăţii în cazul
spitalelor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii sau, în cazul 1ninisterelor şi instituţiilor cu reţea
sanitară proprie, prin act administrativ al instituţiilor respective;
(3) Spitalele vor prezenta, în vederea contractării , defalcarea cazurilor de spita lizare estin1ate pe fiecare
•
secţie şi pe tip de bolnavi: ltrgenţă , acttt, cronic. ln vederea contractării servici ilor spitaliceşti efectuate
prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor 1nedicale estunate a se efectua ît1
can1era de gardă şi în structtu·ile de urgenţă din cadntl spitalelor pentru care finanţarea nu se face din
bugetul Ministerului Sănătăţii/ministerelor şi instiruţiilor cu reţea sanitară proprie, pentru caZlLl'ile
neinternate prin spitalizare continuă , precum şi nttmărul serviciilor 1nedicale/cazurilor rezolvate
estin,ate a se efectua prin spitalizare de zi în structura de spitalizare de zi a spitalului aprobată/avizată,
precum şi în cadrul centrelor multi·funcţionale fără personalitate juridică din structura proprie.

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

251

(4) Casele de asigurări de sănătate încheie cu spitalele contracte de fumizare de servicii 1nedicale
spitaliceşti luând în calcul numărul de paturi contractabile, în condiţiile prevederilor hotărârii de
Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017 - 2019.
(5) Furnizorul de servicii medicale spital iceşti care înfiinţează, conform legii, structuri sanitare cu
paturi distincte, în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie
contractuală sau pentru care sol i cită încheierea unt1i contract şi/sa11 în raza administrativ-terito1ială a
oricărei case de asigurări de sănătate, poate încheia contract cu casa de asigurări de sănătate/casele de
asigurări de sănătate, cu respectarea tuturor celorlalte condiţii de contractare .
•
1n situaţia în care furnizorul de servicii medicale spitaliceşti se regăseşte în anexa nr. 23 A la ordin,
contractarea şi decontarea pentru afecţiunile acute, se va face prin sistemul DRG pentru fiecare
structtu·ă avizată/aprobată distinct, conforn1 prevederilor legale în vigoare.
Fiecare structură distinctă (spital) a furnizorului de servicii medicale spitaliceşti va fi evidenţiată
distinct în anexa nr. 23 A la ordin.
Pentru structuTile distincte (spital) nou-înfiinţate, pentru care nu există istoric astfel încât să poată fi
calculat !CM şi TCP conform 111etodologiei aplicată pentru calcularea acestor valori, contractarea se
face pe baza tarifu.lui 1uediu pe caz rezolvat (non DRG).
Penb.-u fiecare structUTă distinctă (spital) a fumizontlui de servicii medicale spitaliceşti care are în
componenţă secţii/compartimente de cronici contractarea se face pe baza tarifului pe zi de spitalizare.
Pe parcursul derulării contractului pentru secţiile/corupartimentele de acuţi nou înfii11ţate ale
furnizorului de servicii 1nedicale spitaliceşti care se regăseşte în anexa nr. 23 A, contractarea se face pe
baza tarifului pe caz rezolvat (ORG) al spitalului, prevăzut în anexa nr. 23 A.
(6) ln siruaţia în care pe parcursul derulării contractului, se modifică clasificarea spitalului în senstrl
descreşterii, suma contractată se diminuează corespunzător având în vedere valoarea procentttlui de
referinţă (P) aferent noii clasificări; economiile rezultate se repartizează de către casa de asigurări de
sănătate, spitalelor cu care aceasta se află în re l aţii contractuale, în funcţie de criteriile avute în vedere
la contractare.
In situaţia în care pe parcmsul derulări i contractt1lui, se modifică clasificarea spitalului în sensul
creşterii, valoarea procentului de referinţă (P) nu se modifică şi suma conh·actată nu se recalculează
corespunzător noii clasificări.
~

~

Art. 5. (I) Valoarea totală contractată de spitale cu casel.e de asigurări de sănătate se constituie din
unnătoarele sume, după caz:
a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti, pentru afecţiuni le acute, a căror plată se face pe
bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistern ORG, respectiv tarif mediu pe
caz rezolvat pentn1 spitalele non-ORG, se stabileşte astfel:
- număr de cazuri externate contractate x indice case-tuix 2018 x tarif pe caz ponderat pentru anul
20 l 8, respectiv
- număr de cazuri externate contractate x tarif 1uediu pe caz rezolvat pe special i tăţi
a I) Suma contractată (SC) de fiecare spital prevăzut în anexa nr. 23 A la ordin cu casa de asigurări
de sănătate, pentn1 servicii de spitalizare continuă pentn1 afecţiuni acute în sistem DRG, se calcul ează
astfel:
SC = P x (Nr_patx IU_pat / DMS_spital) x ICM x TCP
•
ln formula de mai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea
prevederilor Planului naţional de paturi, în care 1111 sunt incluse paturi le pentn1 secţiile şi
compartimentele de ATI, IU_pat, DMS spital, TCP şi ICM reprezintă indicele de utilizare a paturilor,
durata medie de spitalizare la nivel de spital, tariful pe caz ponderat şi , respectiv, indicele case-mix.
OUTata medie de spitalizru·e la nivel de spital - DMS_spital - este prevăzută în anexa nr. 23 A.
Valoarea procentului de referinţă (P) este stabilită în raport de clasificarea spitalelor în funcţie de
competenţe conform prevederilor legale în vigoare, respectiv prevederile OrdinulL1i mi11istnilui
sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minune obligatorii pentru
clasificarea spitalelor î.n funcţie de con1petenţă, cu n1odificările ş i completări le ulterioare şi este:
a) pentru categoria l: P = 85%;
b) pentru categoria lM: P = (P - 4)%;
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c) pentru categoria Il: P = (P - 3)%;
d) pentru categoria IIM: P = (P - 5)%;
e) pentru categoria Ill: P = (P - 5)%;
f) pentru categoria IV: P = (P - 15)%;
g) pentru categoria V: P = (P - 23)%;
h) pentn1 spitalele neclasificabile: P = (P - 33)%.
a2) Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate in contractare in for111ula de la puncti.Ll a]) ICM-uJ şi
TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată. la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe
specialităţi şi la nu1nărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procenhllui
de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul, iar DMS_spital se înlocuieşte cu DMS_nat de
6,05.
a3) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat:
La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere:
a3.1 . Nun1ărul de cazuri externate calculat la suma contractată= SC (surna contractată) / (ICM x
TCP) aferente fiecărui spital; rezultatlll se rotllnjeşte la nu1năr întreg (în plus).
Pentru spitalele non-DRG în for1nula de mai sus ICM-ul ş i TCP-ul se înlocuiesc cu Lnedia ponderată
calculată la ta1iful mediu pe caz rezolvat negociat pe sp ecialităţi şi la numărul de cazuri externate pe
fiecare specialitate.
a3.2 Nuinărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe tri1nestre. La
stabilirea nun1ărului de cazuri externate contractate pe spital se ţine seama şi de modul de realizare a
indicatorilor calitativi din anul precedent; în acest scop, spitalele organizează şi raportează trimestrial
evidenţa acestor indicatori , caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică.
a4) Indicele de case-1nix pentru anul 2018 este prezentat in anexa nr. 23 A la ordin şi rămâne
ne1nodificat pe perioada de derulare a contractului.
Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înn1ulţjrea numărului negociat de cazuri externate cu
indicele de case-mix.
a5) Tariftll pe caz ponderat pentru antll 2018 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin, se stabileşte
pentru fiecare spital şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului.
Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice, tipurile de cazuri ce sunt decontate - grupele de
diagnostice, valorile relative, durata medie de spitalizru·e la nivel naţional , mediana duratei de
spitalizare în secţiile ATT - naţional , precum şi definirea termenilor utilizaţi - sunt prevăzute în anexa
nr. 23 B la ordin.
În siruaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. 23 A la ordin are în structură
secţii/comparti1nente de cronici , contractarea acestor servicii se efectllează confonn prevederilor de la
lit. b);
a6) Tarif 1nediu pe caz rezolvat pe specialităţi (non DRG)
Truiful mediu pe caz rezolvat (non DRG) se stabil eşte prin negociere între furtuzori şi casele de
asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fw1damentarea tarifului şi indicatorul cost
mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 20 l 7 şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări
de sănătate cu destinaţia servicii medicale spita l iceşti. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi
neşociat nu poate fi 1nai mare decât ta1ifuJ rnaxi1nal prevăzut în anexa nr. 23 C la ordin.
In situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici, contractarea
acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit. b ).
a7) suma contractată conform prevederilor de mai sus se repartizează pe trimestre şi luni ; la nivelul
fiecărui spital suma I.unară prevăzută în contract nu poate fi mai mare decât 1nedia lunară stabilită
conform formulei prevăzută la lit. al, respectiv la lit. a2, după caz.
b) suma pentru spitalele de boli cronice precum şi pentrtL secţi i l.e şi co1npartin1entele de cronici
(prevăzute ca strucruri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din alte
spitale, care se stabi l eşte astfel:
nu1năr de cazuri externate x durata de spitalizare prevăzută în anexa nr. 25 la ordin sau, după caz,
durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare
1. Numărul de cazuri externate
Nutnărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negocia ză în funcţie de:
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1.1. media cazurilor externate în ulti1nii 5 ani la nivelul spitalului (ţinându-se cont de modificările de
structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii, după caz) şi al judeţului ;
1.2. cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2018, în funcţie de numărul de paturi
contractabile, indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pentru secţii/con1partin1ente de
cronici şi de durata de spitalizare prevăzută în anexa nr. 25 la ordin sau, după caz, durata de spitalizare
efectiv realizată., pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost 1nai n1ică decât cea prevăzută în
anexa nr. 25 la ordin, dar nu 1nai mică d.e 75% faţă de aceasta, cu respectarea prevederilor art. 4 alin.
(1), după caz.
Nwnăntl anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. La stabilirea nl1n1ărului de caZlu·i
externate contractate pe spital/secţie/cornpart11nent se ţine sea1na de modul de realizare a indicatorilor
calitativi din antL! precedent; în acest scop, spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori.
Nu1nă1ul de cazw·i externate, obţinut în condiţiile prevăzute mai sus, se poate din1inua prin
negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate, cu număn1I de internări corespunzătoare
anului 2017 pentru care nu se justifică internarea.
2. Durata de spitalizare pe secţii este valabi l ă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în
auexa tir. 25 la ordin.
Pentru secţiile/spitalele cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. l 09, art. 11 O,
a1t. 124 şi art. 125 din Legea m·. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completări le
ulterioare şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urn1ăririi penale, pentru
bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de Lungă durată (ani), precum şi pentru
secţiile/compartimentele de neonatologie - prematw·i din maternităţile de gradul II şi ID, psiliiatrie
cronici şi pneumoftiziologie adulţi şi copii se ia în considerare durata de spitalizare efectiv realizată în
anul 2017.
3. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/comparti1nent se negociază pe baza tarifului pe zi de
spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartitnentele din structura proprie, având în
vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip
de spital, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie
servicii 1nedicale spitaliceşti. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi maj mari decât tarifele
maximale prevăzute în anexa m. 23 C la ordin.
4. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare
continuă dacă acestea nu pot fi efectt1ate în condiţiile asistenţei medicale la do1niciliu.
Su.ma aferentă serviciilor 1nedicale paliative se stabileşte astfel:
Număntl de paturi contractabile pentru anltl 2018 x indicele 1nediu de utilizare a patu1ilor la nivel
naţional pentru secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative x tariful pe zi de spitalizare negociat.
Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai n1are decât tariful 1naximal prevăzut în anexa nr.
23 C la ordin.
c) suma aferentă Programelor naţionale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare
specifice, dispozitive medicale şi servic.ii de tratament şi/sau diagnostic, finanţată din fondu.I alocat
pentru programele naţionale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al cărui model
este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin
al preşedintelui Casei Naţiona le de Asigurări de Sănătate;
d) suma pentru serviciile de supleere renală, inclusiv ,nedicamente şi materiale sanitare specifice,
transportlL! nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transpo1tul
lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul
pacienţilor, acordate în cadrul Programului naţional de Sltpleere a funcţiei renale la bolnavii cu
insuficienţă renală cronică din cadrul Programelor naţionale cu scop curativ, care face obiectul unui
contract distinct, al cărui model este prevăzut în nonnele tehnice de realizare a programelor naţionale
de sănătate, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
e) suma pentn1 serviciile n1edicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie
medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli 1netabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi
desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi in cabinetele de boli infecţioase
care se află în structw·a spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete medicale
de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului şi cabinetele de specialitate din centrele de
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personalitate juridică organizate în st1uctura spitalului, finanţate din.
medicale ambulatorii de specialitate, pentnt specialităţile clinice, conform

fondul alocat asistenţei
anexei nr. 8 la ordin;
f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regi1n ambulatoriu, inclusiv cele efech1ate în
laboratoarele din centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor,
finanţată din fond1d alocat asistenţei medicale paraclinice, stabilită confonn prevederilor din anexa nr.
18 la ordin;
g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele
efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor,
pentru care plata se face prin tarif pe serviciu 1uedical/caz rezolvat, şi care se deterinină prin îmnulţirea
ntrrnărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful
aferent acestora. Tariful pe serviciu medical/caz rezolvat se negociază între spitale şi casele de
asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maxjmale decontate de casele de asigurări de
sănătate, prevăzute în anexa nr. 22 la ordin. T ariful pe serviciu medical/caz rezolvat negociat cu
spitalul, este unic pentru fiecare tip de caz/serviciu prevăzut în anexa nr. 22 la ordin, indiferent de
structura de spitalizare de zi în care se acordă serviciul/cazul rezolvat.
h) suma pentru servicii de îngrijiri la domiciliu în condiţiile stabilite prin HO nr. 140/2018 şi prirt
prezentul ordin, fLDanţate djn fondurile alocate cu această destinaţie.
i) sume pentru serviciile medicale în scop diagnostic - caz efectuate în ambulatoriul clinic, a căror
plată se face prin tarif pe serviciu 1nedical în scop diagnostic - caz exprimat în lei, finanţate din fondu l
alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. Taiifele pe serviciu sunt prevăzute în Anexa 7 la
prezentul ordin; suma contractată se regăseşte în contractul încheiat pentru serviciile medicale acordate
în runbulatoriul c linic.
(2) Sumele de la lit. c) şi d) ale alirt. ( 1) sunt prevăzute Îl1 contracte distincte. Su1nele de la lit. e), t) şi
h) ale alin. (1) se alocă prin încheierea de contracte distincte corespunzătoare tipului de asistenţă
medicală încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate.
(3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camerele de gardă ş i în structwile de urgenţă
din cadrul spitalelor, pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerul Sănătăţii/ministerelor ş i
irtstituţiilor cu reţea sanitară proprie, pentru cazu1ile care sunt irtternate prirt spitalizare contirtuă, sunt
cuprirtse în structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului 1nediu pe caz rezolvat pe specialită.ţi .
Serviciile medicale care se acordă în aceste structuri din cadrul spitalelor, sunt prevăzute în anexa
nr. 22 litera B punctul B.3.2 poziţiile 34 şi 35 sunt decontate prin tarif pe serviciu 1nedical şi sunt
considerate servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi numai pentru situaţiile neinternate
prin spitalizare continuă. Nu rnăru l serviciilor medicale şi tarifttl aferent acestora se negociază cu casele
de asigurări de sănătate, fund suportate dirt fondul aferent asistenţei 1nedicale spitaliceşti.
(4) Cheltuielile ocazionate de servicij le 1nedicale acordate în ambulatoriu de specialitate sau în regim
de spitalizare de zi în structu1ile organizate în cadrul unei ttnităţi sanitare cu paturi a căror plată se face
pdn tarif pe serviciu medical exprimat în puncte satt prin tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical,
sunt cuprinse în structura tarifttlui pe caz rezolvat (DRG)/tarifului mediu pe caz rezolvat pe specialităţi
(non ORG) aferent spita lizării continue, în s ituaţiil e în care ca2t1rile sunt intem.ate în aceeaşi unitate
sanitară prirt spitalizare continuă şi în aceeaşi zi în care asiguratul a beneficiat de servicii medicale în
ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi. Serviciile medicale acordate în ambulatoriul unităţii
sanitare cu paturi şi decontate prin tarif 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 arnbulatoriu sau în regim de spitalizare de zi n1tmai pentru cazurile neinternate prin
spitalizare continuă.
Art. 6. - (I) La contractarea servicii lor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea
în vedere 94% clin fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelltl casei de asigurări de sănătate.
(2) Diferenţa de 6% din fondul cu destinatie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contTactată
iniţial se utilizează astfel:
a) 5% pentru situaţii justificate ce pot apărea în dentlarea contractelor încheiate cu furnizori i de
servicii medicale spitaliceşti;
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b) 1% pentru complexitate suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte co1norbiditatea şi numărul de
zile de îngrij iri acordate în cadn1l secţi ilor/compartimentelor de terapie intensivă. Suma se calculează
trimestrial numai spitalelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
b. l . prezenţa permanentă a cel puţin unui medic în cadrul secţiei/co1npartimentului de terapie
intensivă,

b.2. prezenţa permanentă a unu.i număr corespunzător de personal 1nediu sanitar, conform
prevederilor legale în vigoare, în cadrul secţiei/co1npa1timentului de terapie intensivă,
b.3. consum de medicamente de minimum 5% din totalul bugetului stabilit pe11tru
secţia/co1npartimentul de terapie intensivă,
b.4. consum de 1nateriale sanitare cu cel puţin 50% peste 1nedia consumului de materiale
sanitare la nivelul spitaltLlui (1nedia consunJtLlui la nivelul spitalului = consun1t1l total de materiale
sanitare la nivel de spital/nr. total al structurilor funcţionale ale spitalului, confor1n structurii aprobate,
care contribuie la rezolvarea cazurilor de spitalizare).
Suma aferentă fiecăn1i spital care îndeplineşte criteriile de mai sus se stabileşte conform următoarei
formule:
Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG în secţia/co1npa1ti1nentul de terapie
intensivă a spitalului/Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG la nivelul tuturor
spitalelor aflate în contract cu o casă de asig1u·ări de sănătate pentru secţii l e/co1npartimentele de terapie
intensivă x 25% din suma reprezentând l % pentru complexitatea sup li n1entară a cazurilor.
Casele de asigurări de sănătate încheie act adiţional pentru su1nele reprezentând con1plexitatea
suplin1entară a cazurilor, fără a modifica numărul de cazuri contractate aferente perioadei pentru care
se acordă această sumă.
Zilele de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG din secţiile/compartimentele de terapie
intensivă pentn, fiecare spital se pun la dispoziţia caselor de asigurări de sănătate trimestrial de către
Şcoa la Naţională de Sănătate Publ i că, Management ş i Perfecţionare în D0n1eniul Sanitar Bucureşti.
1n situa\ia în care nu sunt întrunite de către nici un ftunizor, condiţiile pentru acordarea sumei
calculate trimestrial din l %, sun1a respectivă se utilizează în condiţiile lit. a).
Spitalele evalu ează pacienţii atât la intrarea cât şi la ieşirea din compartimentel e/secţiile TI, în
confom1itate cu sistemul de punctaj APACHE 2, astfel:
~

Sistemul de punctaj , APACHE-2
Variabile fiziologice
variabile

Punctaj
4

I
I

Temperatura
rectal ă ( ° C)

> 41 139.0
140.9

Mijloc BP
(mm Hg)

> 160 130

Ritmul inimii

> 1 80 140

respira ţiei

1 79
> 50

35
49

-

·2

o

1
38.5
38.9

I

-

36.0
38.4

1

-

34.0
35.9

2

-

32.0
33 . 9

-

110
129

-

70 109

50
69

-

-

110
1 39

-

70
1 09

-

55
69

-

12
24

-

159

(bătăi/min)

Rata

I
I
-I

3

25
34

-

10
11

-

6

3

-

30.0
31.9

40
54

- 9

-

4

-

< 29.9

<

49

<

39

< 5

(respira ţ ii/

min)
Oxigenare
(kPa) *:

j

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___ I___ - - Fi0 2 > 50%
66. 5 46.6 - 26.6 < 26.6
I
66.4
46.4
I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___ I___ - - 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___ I___ - - > 9.3
8.1 17.3 < 7.3
Fi Oi < 50%
Pa0
9.3
ia.o
2
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I
7.7
7.60
pH arterial
-I
7.59 I
I
Serum sodium
> 1 80 1 60 - 11ss
1 79
(mmol/1)
1159
I
Serum potassium > 7
6.0 (mmo l / 1 )
6 .9
>

Serum
creatinine
(micro mo l / 1 )

>

-

300 171 299

I
7.50 -17,33 7. 25 7.59 17,49
I 7 .32
I
I
1 50 - 1130 1120 154
1149
1129
I
I
5.5 - 3.5 - 3.0 - 2.5 5 .9
5 .4
3 .4
2.9
I
I
121 - Iso I< so
170
120

46 i so 159 . 9
49 . 9
I
Număr de
> 40
120 15 leucocite
139 . 9
19.9
(x 109/l)
I
I
Alte variabile: - Scala de comă Glasgow - Vârsta
Total volum
celule ( %)

>

60

130 120 145.9
129 . 9
I
I
11 13 114.9
12.9
I
I
I
I
.
Boli cronice
Statut chirurgical

I
7 .15 -I< 7. 15
7.24 I
I
111 - I< 110
119
I
I
< 2.5

I
I< 20
I
I< 1
I
I

I

ART. 7 (1) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2018 cu destinaţia servicii medicale
spitaliceşti şi alocate caselor de asigurări de sănătate, se contractează de către acestea prin acte
adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2018, precum şi pentru încheierea de contracte noi. Casele
de as.igurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fonduri lor suplimentare condiţiile avute în
vedere la contractare şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu patltri, care au stat la baza
stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale,. precum ş i nivelul de realizare a indicatorilor
specifici în limita celor contractaţi. încheierea de contracte noi se face cu avizul ordonatontlui
principal de credite şi la contractare casa de asigurări de sănătate are în vedere încadrarea î11 nun1ărul
de paturi contractabile la nivel de judeţ, îndeplinirea tuturor condiţiilor de contractare, necesarul de
servicii medicale şi încadrarea în fondurile alocate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti, cu
respectarea prevederilor de la art. 5 alin. ( L).
(2) Pentru situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de
servicii medicale spitaliceşti , din fondurile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), precun1 şi din fonduri le
prevăzute la alin. ( 1), cu avizul Casei Naţionale de Asigw·ări de Sănătate, pot fi contractate cu
spitalele/sectiile/co1npartimentele de acuţi, servicii medicale acordate de la data închierii actului
adiţional, dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de
funcţionare lunară a fiecărui spital stabilită astfel:
(Nr_pat x IU_pat / DMS_spital) x ICM x TCP / 12 luni
1n formula de 1nai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea
prevederilor Planttlui naţional de pautri, IU_pat, DMS_spital, TCP şi ICM reprezintă indicele de
utilizare a paturilor, d11rata medie de spitalizare la njvel de spital, tariful pe caz ponderat şi, respectiv,
indicele case-mix.
Pentn1 spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată
calculată I.a tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităti şi la n11mărul de caZtui externate pe
fiecare specialitate, iar DMS_spital se înlocuieşte cu DMS_nat de 6,05.
ART. 8 Sumele pentru serviciile m.e dicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi de
unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii, inclusiv centrele de
sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, şi care nu încheie contract de furnizare de servicii
medicale spitaliceşti în spitalizare continttă, se determină prin î11n1ulţirea număn1lui de servicii
medicale spitaliceşti/cazu1; rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora. Tarifele sunt stabilite
conform prevederilor art. 3.
ART. 9 Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu
spitalele se face după cum urmează:
~

A
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a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza
indicatontlui tarif pe caz rezolvat (DRG), decontarea lunară. şi regularizarea trimestri ală se realizează
astfel:
I . Decontarea lunară , în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă acuţi, se face în funcţie
de:
l . l. număntl de cazuri externate, rapo11ate şi validate.
Validarea cazurilor rezolvate în vederea decontării se face de către casa de asigtu·ări de sănătate
conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi
conftrmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice şi n1edicale la nivel de pacient comunicate
de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în D01neniul Sanitar
Bucureşti, conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate.

1.2. valoarea rel ativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz;
1.3. tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 23 A la ordin;
2. Tri1nestrial se fac regu larizări şi decontări , în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă
acuţi,

în funcţie de:
2.1. numărul de cazuri exte1nate, raportate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data
externării, pentru perioada aferentă trim.e strului respectiv, precum şi pentru perioada de la l aprilie
2018 şi până la sfârşitul trimestrului respectiv.
Validarea cazurilor rezolvate în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate
conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi
confitmarea cazurilor cu privire la datele clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de către
Şcoa la Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare in Domeniul Sanitar Bucureşti
conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedinte lui Casei Naţi onale de Asigurări de Sănătate.
Număru l de cazuri rezolvate, validate şi decontate este număr întreg.
Pentru trimestrul 1 2018 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare
corespunzătoare.

2.2. valoarea rel ativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz
2.3. TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în anexa nJ. 23 A la ordin.
In situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă
A

realizate, validate şi
decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi, în limita economiilor realizate
din spitalizarea continuă pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazurilor
rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regin1 de spitalizare de zi realizate peste cele contractate.
Tn s i tuaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare conti nuă acuţi realizate, validate şi
decontate cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare
de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la
nivelul realizat.
ln situaţia în care contravaloarea cazuri lor pentru spitalizare contin11ă acuţi realizate ş i validate cât şi
contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai
mari decât sumele contractate pentn1 fiecare tip de spitalizare, decontarea se face nivelul contractat.
In situaţia în care în urma regularizărilor se înregistrează nerealizări la spitalizarea continu ă şi nu se
îm·egistrează depăşiri la spitalizarea de zi, suma aferentă nerealizărilor aferente spitalizării continue se
poate redistribui la acelaşi ftu·nizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare în situaţia în care
valoarea de contract aferentă acestor luni este mai mică decât cea stabi lită conform art. 5 alin. (l) lit.
a), fără a se depăşi media lunară a sumei stabilită conform art. 5 alin. (1) lit. a), iar eventualele
diferenţe din nerealizări se diminuează prin act adiţional.
b) pentru serviciile medicale spitaliceşti pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de
spitalizare, decontru·ea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel:
bi) pentn1 spitalele de boli cronice şi pentn1 secţiile/compartimentele de cronici:
1. decontarea l unară în limita sumei contractate pentn1 spitalizare continuă cronici se face în funcţie
de:
1.1. numărul de cazuri externate, raportate şi validate
A

A

A

acuţi
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de cazuri externate şi raportate se va lidează de către casa de asi gurări de sănătate conform
reglementărilor legale în vigoare, cu î11cadrarea î.n valoarea de contract, având în vedere şi numărul de
cazuri externate şi raportate confumate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de
pacient de către Şcoala Naţiona lă de Sănătate Publică, Manage1nent şi Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate.
1.2. durata de spitalizare, astfel: durata de spitalizare din anexa 111'. 25 la ordin dacă durata
efectiv reali zată este mai mare decât aceasta sau durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică
decât durata prevăzută din anexa nr. 25 la ordin;
1.3. tariful pe zi de spitalizare negociat.
In cazul sp italelor/secţi ilor cu internări obligatori i pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. J09, art.
110, art. 124 şi a1t. 125 din Legea nT. 286/2009 privind Codul penal, cu 1nodificările şi completările
ulterioare şi inte rnările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau unnă1irii penale,
pentru bolnavii care necesită asistenţă 1nedicală spitalicească de lungă durată (ani), precum şi pentru
secţii l e/compartimentele de neonatologie - pre1naturi din materni tăţile de gradul li şi III,
pneumoftiziologie adulţi şi copii, psihiatrie cronici, servicii le 1nedicale spitaliceşti se decontează lunar
de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat şi
validat pentru lWla pentn1 care se face decontarea, şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate.
Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigură1i de sănătate confonn reglementărilor
legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi numărul de cazuri externate
şi rapo1tate, confumate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către
Şcoa l a Naţiona l ă de Sănătate Publică, Manage1nent şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
2. Trimestrial se fac regularizări şi decontă1i în liinita stu11ei contractate pentru spitalizare cronici în
funcţie de:
2.1. numărul de cazuri externate, raportate şi validate pentru perioada de la 1 aprilie 2018 şi până la
sfârşitul trimestnilui respectiv:
Validarea cazurilor rezolvate în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate
confom1 reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi
confumarea cazurilor cu privire la datele clinice şi 1nedicale la nivel de pacient comw1icate de către
Şcoa l a Nation ală de Sănătate Pub l ică, Manage1nent şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Pentru trimestrul 1 2018 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare
A

corespunzătoare.

2.2. dw·ata de spitalizare, astfel: durata de spitalizare din anexa nr. 25 la ordin dacă durata efectiv
realizată este mai 1nare decât aceasta sau durata efectiv realizată dacă aceasta este n1ai m ică decât
duTata prevăzută în anexa 1u·. 25 la ordin;
2.3. tariful pe zi de spitalizare negociat.
ln cazul spitalelor/secţiilor pentru internările obligatorii penh1.1 bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109,
art. .110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr. 286/2009 pri·vind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpu] j u decării sau urmăririi
penale, pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani, precum şi
pentru secţiile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternităţile de gradul II şi III,
pneumoftiziologie adulţi ş i copii, psihiatrie cronici, decontarea se face în funcţie de nu1năruJ de zile de
spitalizare efectiv realizat şi validat pentru perioada de la I aprilie 2018 şi până la sfârşitul trimestrului
respectiv şi de tarifele pe z:i de spitalizare negociate.
Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor
legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi numărul de cazuri exten1ate
ş i raportate confmnate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către
Şcoa la Naţion a l ă de Sănătate Publică, Manage1nent şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Penttu triinestrul I 2018 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare
A

corespunzătoare.
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ln situaţia în care contravaloarea cazw·ilor pentru spitalizare contint1ă cronici realizate, validate ş i
decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă cronici, în timita economiilor
realizate din spitalizarea continuă -pentru cazu1ile cronice se poate deconta contravaloarea cazurilor
rezolvate/servicii lor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate.
1n situaţia în care contravaloarea cazw·ilor pentru spitalizare continuă cronici realizate, validate şi
decontate cât şi contravaloarea caztirilor rezolvate/serviciilor n1edicale efectuate în regiJn de spitalizare
de zi stu1t n1ai mici decât su1nele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la
nivelul realizat.
In situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă cronici realizate ş i validate cât
şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt
mai mari decât su.mele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face nivelul
contractat.
In situaţia în care în t1nna regularizărilor se înregistrează nerealizări la spitalizarea continuă, suma
aferentă nerealizărilor se poate redistribui la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile
unnătoare în situaţia în care valoarea de contract aferentă acestor luni este mai mică decât cea stabilită
conform art. 5 alin. (1) lit. b), fără a se depăşi 1nedia lunară a su1nei stab ilită conforn1 art. 5 alin. (1) Lit.
b ), iar eventualele diferenţe din nerealizări se diminuează prin act adiţional.
b2) pentru serviciile medicale paliative în regim de spitalizare continuă:
1. decontarea lunară în limita sumei contractate pentru servicii paliative în regi1n de spitalizare
continuă se face în funcţie de:
1.1. numărul de zile de spitalizare realizat şi validat
Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor
legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi numărul de cazuri externate
şi raportate confim1ate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către
Şcoal a Naţională de Sănătate Publică , Manage1nent şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigtu-ări de Sănătate.
1.2. tariful pe zi de spitalizare negociat între casele de asigurări de sănătate ş i unităţile sanitare cu
paturi
2. Trimestrial se fac regularizări şi decontări în li1nita sumei contractate pentru servicii paliative în
funcţie de:
2.l. numărul de z ile de spitalizare real izate raportate şi validate pentru t1imestrul pentru care se face
regularizarea.
Validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate confor1n reglementărilor
legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi n lunărul de cazuri externate
şi raportate conftm1ate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Manage.1nent şi Perfecţionare în D01neniul Sanitar Bucureşti
conform preveder ilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Pentru tri1nestrul I 20 18 regularizarea se face cu respectarea prevederi lor legale în vigoare
A

A

A

corespunzătoare.

2.2. tariful pe zi de spitalizare negociat
c) pentru serviciile 1nedicale spitaLiceşti, pentru care plata se face prrn tarif mediu pe caz rezolvat,
acordate pentru afecţiuni acute în spitale, altele decât cele prevă.2t1te în anexa nr. 23 A la ordin, precum
şi pentru servicii 1nedicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (aprobate/ avizate
de Ministerul Sănătăţii , după caz ca structuii distincte în stn1ctura spitalelor) din spitalele de boli
cronice, decontarea lunară şi regtllarizarea trimestrială se realizează astfel:
1. D econtarea lunară, în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă acuţi, se face în funcţie
de:
1.1. nwnărul de cazuti externate raportate şi validate
Validarea cazurilor rezolvate în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate
conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere ş i
con:fumarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate
de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Pe1fecţionare în D omeniul Sanitar

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

260
Bucttreşti

conform prevederilor stabilite prin ordin al

preşedintelui

Casei Nationale de

Asigurări

de

Sănătate.

1.2. tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat, aferent serviciilor medicale spitaliceşti
pentn1 patologie care necesită internare prin spitalizare continuă.
2. Trimestrial se fac Tegularizări şi decontări, în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă
acuţi , în funcţie de:
2.1. numărul de cazuri externate, rapo1tate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data
externării, pentru pe1ioada aferentă trimestrului respectiv, precum şi pentru perioada de 1 aprilie 2018
şi până la sfârşitul trimestrului respectiv, cu încadrarea în limita valorii contractate;
Validarea cazurilor rezolvate ÎJl vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate
conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere ş i
confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice şi medicale la nivel de pacient comwiicate de către
Şcoal a Naţională de Sănătate Publică, Manage1nent şi Perfecţionare î n Domeniul Sanitar Bucureşti
conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Nu1năn1l de cazuri rezolvate, validate şi decontate este număr întreg.
2.2. tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat, aferent serviciilor medicale spitaliceşti
pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă.
Penttu trimestrul I 2018 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare
corespunzătoare.

În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate, validate şi
decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi, în limita economiilor realizate
din spitalizarea continuă pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazurilor
rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate .
•
ln situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate, validate şi
decontate cât şi contTavaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regirn de spitalizare
de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la
nivelul realizat.
•
ln s i tuaţia în care contravaloarea cazu1iJor pentru spitalizare continuă acuţi realizate ş i validate cât şi
contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor n1edicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai
mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la nivelul contractat.
•
Tn situaţia în care în unna regularizărilor se înregistrează nerealizări la spitalizarea continuă, suma
aferentă nerealizărilor se poate redistribui la acelaşi furnizor prin acte adiţi onale pentru lunile
următoare în situaţia în care valoarea de contract aferentă acestoT luni este 1nai mică decât cea stabilită
conform art. 5 alin. (l) lit. a), fără a se depăşi n1edia lunară a stunei stabil ită conform art. 5 alin. (1) lit.
a), iar eventualele diferenţe din nerealizări se diminuează prin act adiţional.
d) suma aferentă Programelor naţionale cu scop curativ pentru medicamente, n1ateriale sanitare
specifice, dispozitive medicale şi servicii de tratan1ent şi/sau diagnostic, se decontează la nivelul
realizărilor în limita sun,elor prevăzute în programele naţionale cu scop curativ;
e) suma pentru serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice,
transportul nemedicalizat al pacienţilor bemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, tra11spo11ul
lunar al medica1nentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la dorniciliul
pacienţilor, acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu
insuficienţă renală cronică din cadtul Prograinelor naţionale cu scop curativ, se decontează la nivelul
realizărilor în limita sumelor contractate cu această destinaţie;
f) sun,a pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie
medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, cabinete de boli infecţioase şi în cabinete de
planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetri că-gi n ecologie,
care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, efectuate în regim ambulatoriu
precum şi în cabinete 1nedicale de specialitate din ambulatoriul integrat ale spitalului şi cabinetele de
specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura
spitalului, decontată din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru
spec ialitările clinice, în condiţiil e prevăzute în anexa ru·. 8 la ordin;
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g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regi1n an1bulato1iu, inclusiv cele efectuate în
laboratoarele din centrele multifuncţionale fără personalitate jtu·idică organizate în structura spitalelor
decontată din fondul alocat asistenţei medicale paracJinjce, stabilită conform prevederilor din a11exa nr.
18 la ordin, în limita sumei contractate;
h) pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele
efectuate îu centrele 1nultift1nctionale fără personalitate jttridică organizate în structura spitalelor,
pentn1 care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat, decontarea lunară şi regularizarea
trin1estrială se realizează astfel:
1. Decontarea lunară în limita sumei contractate spitalizare de zi, se face în funcţie de:
1.1. numărul de cazuri/servicii raportate şi validate
Validarea cazt1rilor/servicii lor în regitu de spitalizare de zi în vederea decontării se face de către casa
de asigură1i de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de
contract, având în vedere ş i confi1marea cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice ş i
medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigw·ă ri de Sănătate.
1.2. tariful negociat pe serviciu/caz rezolvat
2. La regularizarea trimestrială în vederea decontărij , casele de as i.gurări de sănătate au în vedere
w1.nătoarele:

2.1. numărul de cazuri rezolvate/servicii, raportate şi validate, pentn1 perioada aferentă tri111estn1lui
respectiv, precum şi pentru perioada de la l aprilie 2018 şi până la sfărşitul trimestrului respectiv, cu
încadrarea în limita valorii contractate;
Validarea cazttrilor/serviciilor în regitu de spitalizare de zi în vederea decontării se face de către casa
de asigurări de sănătate conform reglementăJilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de
contract, având în vedere ş i confirmarea cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice ş i
medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabi lite prin ordin al preşedintelui
Casei Naţiona l e de Asigurări de Sănătate.
2.2. tarifttl negociat pe caz rezolvat/serviciu
Contravaloarea serviciilor/cazurilor rezolvate calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se
încadreze
în sumele contractate pentru spitalizare de zi.
.
ln situaţia în care contravaloarea cazurilor rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de
spitalizare de zi realizate şi validate este peste cea contractată, casele de asigurări de sănătate pot
deconta această depăşire în lin1ita econotniilor înregistrate în sp.italizarea continuă actrţi .
•
1n situaţia în care în urma regularizărilor se înregistrează nerealizări la spitalizarea de zi, sun1a
aferentă nerea lizărilor se poate redistribw la acelaşi furn izor prin acte ad.iţionale pentru lunile
următoare cu desta1aţia servicii de spitalizare de zi, iar eventualele diferenţe se diminuează prin act
.

adiţional.

Pentru trimestrul l 2018 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare
corespunzătoare.

i) sume pentru serviciile medicale în scop diagnostic - caz efectuate în ambulatoriul cliruc, a căror
plată se face prin tarif pe serviciu medical în scop diagnostic - caz exp1imat în lei, finanţate din fondul
alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. Tarifele pe serviciu sunt prevăzute în în Anexa 7 la
prezentul ordin; suma contractată se regăseşte în contractul încheiat pentru serviciile medicale acordate
în ambulatoriul clinic;
j) suina pentru servicii de îngrijiri la domiciliu în condiţiile stabilite prin H.G. nr. 140/2018 şi prin
prezentul ordin, finanţate din fondurile alocate cu această destinaţie .
ART. I O Spitalele sunt obligate să suporte din sumele contractate pentru furnizarea de serv1c11
medicale spitaliceşti cu casele de asigurări de să nătate:
a) cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi efectuate în alte unităţi
spitaliceşti sau în ttnităţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalttl respectiv nu deţine
dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională, cu încadrarea în
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bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare
respective;
b) suma aferentă transpo1tului interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii
suplimentare de stabi lire a diagnosticult1i din punctul de vedere al consultaţii l or şi investi gaţiilor
paraclinice, cu excepţia trai1sportului efectuat de serviciile publice de ambulanţă pentru pacienţii care
nu se află în stare critică şi care se află în unităţile sau con1partin1entele de pritniri urgenţe şi care
necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă cl ădire aparţinând unităţii sanitare respective, în
vederea internării, investigă1ii sau efectuării unui consult de specialitate, acesta fiind suportat de cătJe
Ministerul Sănătăţii din fondttl alocat servicii lor de ambulanţă;
c) su1na aferentă consu l taţiilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi , efectuate în
a111btLlatoriul/an1bulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi, pe baza
relaţiilor contractuale stabilite între UJlÎtăţile saiiitare respective;
ART. 11 (1) Spitalele, din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate, suportă suma
aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi 111asă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru
însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu
handicap grav sau accentuat.
Asiguraţii suportă, în cazul spitalizării continue, contravaloarea serviciilor l1oteliere (cazare şi/sau
masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort
standard, în ceea ce priveşte cazarea, se înţelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu
respectarea normelor igienico-sanitare şi rară dotări suplin1entare (televizor, radio, telefon, frigider ş i
altele asemenea), iar în ceea ce priveşte masa, cea acordată la 1uvelul alocaţiei de hrană stabilite prin
acte normative,
Contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort se stabi leşte de fiecare unitate
saiiitară furnizoare de servicii spitaliceşti, cu obligaţia asigurării accesului asiguraţilor la servicii
medicale spitaliceşti acordate în condiţii hoteliere stancl,ard .
(2) Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplă\ii, astfel:
a) Pentru serviciile tnedicale acordate m regim de spitalizare continuă, m secţiile/compartimentele
cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conforn, prevederilor legale în vigoare şi aflate în
relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
b) Pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în
pachett1l de servicii 1nedicale de bază. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în
secţii]e/con1parti1nente le de îngrijiri paliative, serviciile tnedicale sp i taliceşti pentru internările
obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu n1odificări le şi con1pletările ulterioare şi cele dispuse prin o rdonanţa
procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, serviciile medicale spitaliceşti pentru tratamentul
persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un
penitenciar-spital, serviciile medicale spitaliceşti penti·u pacienţii din penitenciare ale căror afecţiuni
necesită monitorizare ş i reevaluare în cadrul penitenciarelor spital precun1 şi serviciile medicale
spi taliceşti de lungă dUJ·ată - ani şi serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este
urgenţa 1nedico-chin1rgica l ă.

c) Pentru serviciile rnedicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al
coplăţii este de 5 lei iar nivelul maxim este de 10 lei. Valoarea coplăţii este stabilită de fiecare unitate
sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul Consiliului de admin i straţie al unităţii sanitare
respective.
(3) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractt1ale cu casele de asigurări de sănătate pentru
serviciile medicale spitaliceşti contractate, încasează din partea asiguratului 11un1ai s umele
reprezentând copiata şi contrava.loarea servicii lor hoteliere cu grad ridicat de confort.
(4) Categoriile de asiguraţi scutite de copiată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată,
ct1 modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de
autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz
declaraţie pe proprie răspundere că mdeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri,
conform modelului prevăzut în anexa ru·. 23 D la ordin
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cu şi fără personalitate juridică, sunt
obl igate să suporte din suma contractată pentru fumizarea de servicii 1nedicale spitaliceşti penh'lt asiguraţii
internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru
rezolvarea caztu-ilor respective, inclusiv cheltuielile din secţiile/comparti1nentele de ATI - structuri care nu
internează/externează direct cazuri, precum şi pentru investigaţii paraclinice şi pentn1 medicamente - în
lin1ita listei prezentată la contractare -, materiale sanitare, precu1n şi toate cheltuielile necesare pentru
situaţiile prevăzute la art. 10 .lit. a), b) şic), cu excepţia:
a. n1edicamentelor şi materialelor sanitare, pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate;
b. dispozitivelor 1nedicale şi serviciilor de tratament şi/sau diagnostic acordate în cadrul programelor
naţional e de sănătate pentru unele afecţiuni din programele naţionale de sănătate.
(2) în situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întoc1nite
de n1edicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi suportă cheltuieli cu 1nedican1ente, materiale
sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără. contribuţie personală, în condiţiile H.G.
nr. 140/2018 ş i ale prezentelor nonne, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea
ART. 12 (1) Spitalele, inclusiv centrele de

sănătate multifuncţionale

asiguraţilor.

(3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se
realizează numai din veniturile proprii ale acestora, pe baza unei 1netodologii proprii aprobată prin decizie
a conducătorului instituţiei; metodologia va fi pusă la dispoziţia casei de asigurări de sănătate şi va fi adusă
la cunoştinţă şi pacienţilor la internarea acestora în spital..
ART. 13 (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se acordă
numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor conform fişelor de solicitare prevăzute în anexa m·. 24
la ordin.
(2) Prevederile alin. ( I) se aplică pacienţilor internaţi. Fişele de solicitare se întocmesc într-un singur
exemplar dacă serviciile medicale de înaltă performantă se efectuează de către spitalul în care este internat
pacientul, fără a se întocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice.
(3) Io situaţia în care spitalele nu deţin dotarea necesară sau aparatura ex istentă în dotarea acestora nu este
funcţională, pentru pacienţii internaţi cărora li se recomandă servicii medicale de înaltă performanţă
prevăzute la alin. (I) ce vor fi efectuate în alte unităţi spi taliceşti sau în unităţi a1nbulatorii de specialitate,
spitalele întocmesc fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. 24 la ordin care se completează în 2
exemplare, din care unul rămâne la fhmizoru l care a făcut reco1nandarea şi , un exemplar la furnizorul care
a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. La fişa de solicitare se ataşează, acolo unde este cazul,
rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilil'ea diagnosticului.
ART. I 4 Medicii care îş i desfăşoară activitatea u1 spital au obligaţia ca La externarea asiguratului să
transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin scrisoare
medicală sau bilet de ieşire din spital cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele
prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asigttratultti la momentul ex ternării ş i
indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru unnătoarea perioadă (determinată conform
diagnosticului), infom1aţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la
A

epicriză.

activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asigt1ratului să elibereze
prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie persona lă în ambulatoriu, confor1n
prevederilor Legale în vigoare, dacă recomandă un tratament în a1nbulatoriu conform scrisorii
medicale/biletului de ieşire din spital, penau o perioadă de maximum 30 de zile; prin externarea
asiguratului se înţelege externarea din spitalizare continua ş i spitalizare de zi, cu excepţia cazurilor
prezentate în stn1cturile de primiri urgenţe . Pentru nerespectarea acestei ob li gaţi i casele de asigurări
de sănătate reţin sun1a de 200 de lei penh·u fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea
Medicii care

îşi desfăşoară

obli.gaţiei.

Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital pot recomanda servicii de îngrijiri medicale la domiciliu
prin eliberarea recomandării al cărui 1nodel este prezentat în anexa nr. 31 C la ordin, ca o consecinţă a
actului medical propriu, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţi e de patologia bolnavului ş i
statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu preciza rea acestui status. Medicii care îşi desfăşoară
activitatea în spital pot recomanda îngrijiri paliative la domiciliu prin eliberarea reco1nandă1ii al cărui
model este prezentat în anexa 31 D la ordin, ca o consecinţă a actului medical propriu, în concordanţă
cu diagn.osticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului.
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ART. 15 (1) Su1na anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli şi, respectiv, suma prevăzută
în contrachtl de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalcă de
către spitale pe trimestre şi luni, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior în funcţie de
subordonare, şi al caselor de asigt1rări de sănătate.
(2) Casa de asigurări de sănătate decontează, în primele 1O zile ale lunii următoare celei pentru care se
face plata, contravaloarea serviciilor medicale acordate asigtrraţilor în luna precedentă, pe baza facturii
şi a docwnentelor Justificative depuse până la data prevăzută în contracml de furn izare de servicii
medicale spitaliceşti, cu încadrarea în su1nele contractate. P entru fiecare lună, casele de asigurări de
sănătate pot efechla până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada l - 15 a lunii, în baza
indicatorilor specifici realizaţi şi în limjta sun1elor contractate, pe baza facturii ş i a documentelor
justificative depuse până la data prevăzută în contractul de fumizare de servi.cii medicale spitaliceşti.
Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a a11ului în curs se poate efectua în luna
decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele
justificative depuse în vederea decontării, urmând ca diferenţa reprezentând servicii 1nedicale realizate
să se deconteze în luna ianuarie a anului următor.
(3) Pentru încadrarea în sun1ele contractate cu casele de asigurări de sănătate, spitalele vor întoctni liste
de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, cu excepţia cazurilor de urgenţă medicochirurgicală, a cazurilor care necesită internare în secţiile de obstetrică ş i neonatologie ş i a bolilor cu
potenţial endemo-epide1nic.
(4) Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare exp irării unui trin1estru, spitalele vor raporta
realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi, până pe data de 10 a lunii curente
pentru luna precedentă , ordonatoru lui de credite ierarhic superior, în funcţie de subordonare, şi caselor
de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venihlri şi cheltuieli. Regularizarea ş i decontarea
trimestrială se face până în ultima zi a lunii următoare tri1nestrului încheiat, cu excepţia trimestrului IV
pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile
medicale realizate, raportate şi validate conform contractului de furnizare de servicii medicale de la
data de l aprilie 2018 până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform factttrilor însoţite de
docun1entele justificative, unnând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în
ttltima zi a lunii ianuarie a anului ur1nător.
ART. 16 Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale, cu spitalele
pentru. medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală,
respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu
se află în relaţie contracruală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structttra spitalului ca
unităţi fără personalitate juridică, precum şi cu cabinetele de 1nedicina 1nuncii organizate confonn
prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii
ce-şi desfăşoară activitatea în aceste unităţi Modelul de convenţie este cel prevăzut în anexa nr. 42 la
ordin.
Serviciile 1nedicale spitaliceşti pot fi acordate asigt1raţilor şj pe baza biletelor de internare eliberate
de medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz.
ART. 17 Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semnează din
partea spitalelor de către n1enibrii Comitet1tlui director, caTe răspund, în condiţiile legii, de realitatea şi
exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor, cât şi cu ocazia raportării datelor în
cttrsul execuţiei.
ART. 18 Refuzul sen1nării contractului de către 11nitatea p11blică fttrnizoare de servicii medicale
spitaliceşti sau de către casa de asigurări de sănătate va fi adus la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii sau
celorlalte ministere ş.i instih1ţii cu reţea sanitară proprie, respectiv autorităţilor admini.st.raţiei publice
locale, în funcţie de subordonare, şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Pentru această siruaţie,
se constiruie o comisie de 1nediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai ministerului
de resort, ai autorităţilor adn1inistraţiei publice locale, după caz, precum şi ai Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, care, în te1men de maxuuum l O zile, soluţionează divergenţele.
ART. 19 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi
ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţen e ale fttrnizorilor de servicii medicale
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întâlniri cu medicii de specialitate di11 unităţile sanitare cu paturi pentn1 a analiza aspecte privind
respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţurile privind data ş i locul desfăşurării
întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile
lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor
informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili, împreună cu medicii de
specialitate din lmităţile sanitare cu paturi, 1năsurile ce se impun pennu îmbunătăţirea activi tăţii.
Neparticiparea medicilor la aceste întâ.lniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor
luate cu acest p1ilej.
ART. 20 Furnizorii de servicii medicale spital iceşti vor prezenta la contractare documentele
necesare pentru funda1nentarea tarifului mediu pe caz rezolvat pe specialităţi şi a tarifului pe zi de
spitalizare prevăzute în anexa nr. 22 A la ordin, precwn şi a tarifului pe caz/serviciu medical pentru
serviciile acordate în regi1n de spitalizare de zi, prevăzute în anexa nr. 22 B la ordin.
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ANEXA 23A
LISTA
SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRINT ARIF PE CAZ REZOLVAT, ICM,
TCP Şl DMS VALABILE PENTRU ANUL 2018

I
Nr.
crt.

Cod
spital

l

ABOl

2

AB02

3

AB03

SPITALUL MUNIClP AL BLAJ

1.4856

4

AB04

SPITALUL ORASENESC ABRUD

1.1055

5

AB05

SPITALUL MUNICIPAL AIUD

6

AB06 I SPITA LUL ORASENESC CAM PENl

I

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
ALBA IULIA
SPITALUL DE BOLI CRONICE
CAMPENl

AB08

SPITALUL MUNICIPAL SEBES

8

AB09

SPITALUL ORASENESC CUGLR

9

AB12

10

AB14

II

AGOl

7

12

AG02

13

AG04

14

AG05

15

AG06

16
17
18

AG07

I

AG08
AG13

ICM
2018*)

Denumire spital

SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
SC CENTRUL MEDICAL DR. LAURA
CATANA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENŢĂ
PITESTl
SPITALVL .DE PEDlATRIE PITESTI
SPITALUL DE
PNEUMOFTlZIOLOGIE
CAMPVLUNG
SPITALUL MUNICIPAL
CAMPULUNG
SPITALUL ORASENESC "REGELE
CAROL I" COSTESTI
SPITALUL MUNIClP AL CURTEA DE
ARGES
SPITALUL ORASENESC "SF.
SPIRIDON" MIOVENI
SPITALUL DE PSIJ-IlATRIE S.F
MARIA VEDEA

-- -- -----

1.3985
0.9891

· 1.3032
•

1.1340

I

1.2822
1.0438
0.9720
I .3 173
1.4193
1.3595
0.9988
1.2022
1.3497

TCP . DMS_spital
2018 **)
***)

1500

6,24

1430

8,30

1475

5,46

1475

6,2 1

1475

5,81

1475
1475
1475
1430
1430
1600
1600
1430
1475
1475

6,20

I

6 72
'
6,33
7,95
5,2 l
6,67
=

3,95
7,86
5,9 l
6,01
~

1.1528
1.0675
1.3764

1475
1475
143~

6,50
6,92
8,4]

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

19

AGI4

20

AGI5

21

AG24

22

AROI

23

AR05

SPITALUL DE
PNEUMOFTIZlOLOGIE "SF ANDREI"
VALEA !ASULUI
SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI
SC MUNTENIA MEDICAL
COMPETENCES SA
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE
URGENTA ARAD
SPITALUL ORASENESC INEU
~

24

AR06

SPITALUL ORASENESC LIPOVA

ARl4

SC TERAPEUTICA SA CHISINEUCRIS

l .4041

28

AR21

29

B- Ol

30

B- 02

31

B- 03

32

B- 04

33

B- 05

34

B- 06

35

B- 08

36

B- 09

37

I

B_ lOl

38

B 103

39

B 11

-

-

S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC
S.R.L.
SPITALUL CLINIC "SF. MARIA"
BUCURESTI
SPITALUL CLfNIC DE URGENTA
BlJCURESTI
SPITALUL CLINIC DE URGENT A DE
CHIRURGIE PLASTICA,
REPARATORIE SI ARSURI
BUCURESTI
I SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE
"DR. CAROL DA VILA" BUCURESTI
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPII "GR.
ALEXANDRESCU" BUCURESTT
SPITALUL CLINIC "FILANTROPIA"
BUCURESTI
SPITALUL CLINIC DE URGENTE
OFTALMOLOGICE BUCURESTI
SPITALUL CLINIC DE CliIRURGIE
OROMAXILOFACIALA "PROF. DR.
DAN TEODORESCU" BUCURESTI
TINOS CLINIC SRL
S.C. CENTRUL MEDICAL UNIR EA
S.R.L.
INSTITUTUL ONCOLOGIC "PROF.
DR. AL. TRESTIOREANU"
BUCURESTI

1475

1.0007

26

0.5061

L.2450
1.5800
1.4785

L.6845

9,88

I

-

1430
.

1475
1475
1475
1550
1850

2230

3,36
6,73

1475

L.3413

0.9 I 09

SC MEDICAL LASER SYSTEM

1600

l.3944

SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS

AR20

1430

1.7056

AR07

8,93

1430

l.1015

25

27

1430

0.9837

267

6,93

I

7,32
8,05
4,54
3,36
3,36
5, 16
6,43

7, 16

1.7703

1525

5,45

1.4172

1600

3,95

0.9746
0.6271
0.6966

1600
1575
1600

0.8123

1475

1.3774

1475

1. 1212

1800

3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
6,09
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40

B- 110

CLINICA ANGIOMED

1.4959

41

B- 113

SC DELTA HEALTH CARE SRL

1.6619

42

B- 116

43

B - 12

44

B- 121

45

B- 124

46

B- 125

47

B- 129

48

B 13

49

B- 136

-

50

B- 14

51

B- 140

52

B- 145

53

B- 15

54

B_ l53

55

8 - 16

56

B- 18

57

B 19

58

B- 20

59

SC SANADOR SRL- SPITALUL
SANADOR
INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE
"C. I. PARHON" BUCURESTI
CLIN ICA DE ANGIOGRAFIE SI
TERAPIE ENDOV ASCULARA
HEMODINAM1C
SC MEDLIFE SA SUCURSALA
BUCURESTI
SC CENTRUL MEDICAL MEDAS
2003 SRL
SC CENTRUL MEDICAL
"POLICLINICO DI MONZA" SRL
SPITALUL CLINIC "DR. 1.
CANTACUZINO" BUCURESTT

8 - 21

3,36

1800

3,94

1430

3.1881

3,36

.
1500

0.7214

-

1430

2.2746
-

1.4 l 02

I

4,95

•

1500

4,84

.

0.7622

1.5617

1.4967
1.0989

L.9384

1.5014
2.3089
1.5813
2.2546

0.9631

1.2773

3,36
3,36

1430

2.3029

IVICTORIA MEDICAL CENTER

I

3,36

1500

0.9800

INSTITUTUL NA TIONAL DE
DIABET, NUTRJTIE SI BOLI
METABOLICE "PROF. DR. N.
PAULESCU" BUCURESTJ
FUNDAŢIA "Dll. VICTOR BABES"
SPITAL GENERAL
S.C. MEDICABLE LIFE 1-IOSPJTAL
S.R.L.
SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGTE ST TBC
OSTEOARTICULAR "FOISOR"
BUCURESTI

-

3,36

1475

1.6064

SC PROMED SYSTEM SRL

SPITALUL CLINIC COLENTINA
BUCURESTI
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
BUCURESTI
INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE "C. C.
ILIESCU" BUCURESTI
INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA
MAM EI SJ COPILULUI "PROF. DR.
ALFRED RUSESCU"
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
"SF. PANTELIMON" BUCURESTI

1430

1430

3,36

1800

5, 17

1430

3,77

1430

3,36

1825

6,10

1380

3,36

1550

6,01

1808

5,54

1800

4,94

1800
1600

5,30

-

4,86
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60

B- 22

61

B- 23

62

B- 25

63

B- 27

64

B- 28

65

B- 29

-

66

8 - 31

67

B- 32

68

8 - 33

69

B- 34

70

B- 35

71

B 36

72

B- 38

73

8 - 40

74

8 - 41

75

B- 42

76

B- 47

77

8 - 48

-

SPITALUL CLINIC DE COPU "DR. V.
GOMOIU" BUCURESTI
SPITALUL CLINIC "COLTEA"
BUCURESTI
Ţ SPITALUL CLINIC DE BOLI
INFECTIOASE Sl TRO'PICALE "DR.
V. BABES" BUCURESTI
SPITALUL CLINIC DE PSJHIATRfE
"DR. ALEXANDRU OBREGIA"
BUCURESTI
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPII "M. S. CURIE''
BUCURESTl
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
"SF. IOAN" BUCURESTI
SPITALUL CLINIC "PROF. DR. TH.
. BURGHELE" BUCURESTI
.
INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE
SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL
"PROF. DR. D. HOCIOTA"
BUCURESTI
SPITALUL UNIVERSJT AR DE
URGENTA BUCURESTI
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICAGINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT
SIRBU" BUCURESTI
SPJTALUL CLINIC DE URGENTA
"BAGDASAR-ARSENl" BUC'URESTI
INSTITUTUL NATIONAL DE
NEUROLOGIE SJ BOLI
NEUROV ASCULARE BUCURESTI
CENTRUL DE EV ALURE SI
TRATAMENT A
TOXTCODEPENDENTELOR PENTRU
1 TINERI "SF. STELIAN"
SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.STEFAN"
C:ENTRUL DE BOLI
REUMATISMALE "DR. 1. STOIA"
BUCURESTI
SPJTALUL CLINIC "NICOLAE
MALAXA" BUCURESTI
INSTITUTUL NATIONAL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE "MA,RIUS
NASTA" BUCURESTI
INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI
INFECTIOASE "PROF. DR. MATEI
BALS" BUCURESTI

1525

1.1005
1.551 l

1575
1525

1800

1850
1600

2.5157

1600

1.8014

1800

l.4697

1430

l.1686
1.6991

1.9121

5,81

-

--

l.6245

5,25

1658

l.4259

0.9464

5,05

1600

1.5210

-

9,25

1600

l.1722

1.1356

6,94

1575

1.5983

1.3978

7,22

--

l.4209

1.2861

4,08

1430
1580
1500
1800

1800

6,53

-

6,10
3,36
5,83
8,30

9,37

7, 16
6, l l
4,92
9,29

5,45

-
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78

B - 50

79

B- 80

80

B- 90

81

8 - 91

82

B- 95

83

B 96

84

BCOl

85

BC02

86

BC03

-

CENTRUL DE SANATATE RATB

1475

0.9873

SPITALUL UNTVERSITAR DE
URGENTA "ELIAS" BUCURESTI
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN
"DR.C.GORGOS"
SC CRESTINA MEDICALA
MUNPOSAN '94 SRL

1850

L.4608

1430

1.3060

SPTT ALUL JUDETEAN DE URGENTA
BACAU
SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

1.4320

1500

1.2781

1600

1.1 261
-

87

BC04

88

BC05

89

BC06

90

BC08

91

BC14

92

BJ-I01

93

BH02

94

BH07

SPITALUL ORASENESC BUHUSI
SPITALUL ORASENESC "LOAN
LASCAR" COMANESTI
SPITALUL MUNICIPAL DE
URGENTA MOfNESTl
SC POLIMED SRL

ISC CLfNICA PALADE SRL BACAU
SPITALUL CLIN1C JUDETEAN DE
URGENTA ORADEA
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.
GA VRlL CURTEANU" ORADEA
SPITALUL ORASENESC ALESD
SPITALUL MUNICIPAL "EPISCOP N.
POPOVTCT" BEIUS
SPITALU L MUNICIPAL "DR. POP
MIRCEA" MARGI-IITA

1.1158
:

I .3527
1.4828

97

BHl l

SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET

1.2067

98

BH12

SPITALUL MUNICIPAL SALONTA

l.2219

99

BH13

SPITALUL ORASENESC STEI

1.0203

100

BHl4

SPITALUL DE PSIJ-TIATRIE ŞI
PENTRU MASURl
DE S I GURANŢĂ
STEI

l.2902

101

BH26

SC PELICAN IMPEX SRL ORADEA

1.7433

6,50

1500

6,09

1475

l.2165

1475

1.2214

7,81

1475

1475

1.1523

BH10

5,51

6,45

1550

1.3821

96

3,36

1475

1600

1.5243

BH09

3,36

6,05

1430

0.7741

3,36

1500

1475

0.9890

95

I

1430

1.0812

SPITALUL MUNJCIP AL ONEST!

9,84

1475

1.0992

SC MED LIFE SA

5,3 I

1430

1.4573

I EUROCLINIC HOSPITAL S.A.

3,61

1430
1475
1430

1500
1550

-

5,06
4,08
5,09
7,42
6,37
6,43
6,41
11 ,48
5,85
6,46
I 3,68
3,36

-
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BH28

CLINICA NEWMEDICS

1.3892

103

BH32

SC EUCLID SRL ORADEA

0.9402

1430

271

9, 10

1430

3,36

~

SPITALUL JUDETEAN DE URGENŢA
BISTRITA
SPITALUL ORASENESC "DR. G.
TRIFON" NASAUD

104

:BNOl

105

BN02

106

BN03

SPITALUL ORASENESC BECLEAN

1.0114

107

BN09

S.C. CLINICA SANOVIL S.R.L

1. 1945

108

BROl

SPITALUL JUDETEAN DE URGENT A
BRAfLA

1.3632

109

BR05

SPITALUL ORASENESC FAUREI

1.1541

110

BR07

111

BR09

112

BTOl

113

BT02

114

BT06

115

SPITALUL DE PSfHlATRIE
"S.F.PANTELIMON" BRAfLA
SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
"MAVROMATI" BOTOSANI
SPITALUL DE RECUPERARE "SF.
GHEORGHE" BOTOSAN]
SPITALUL MUNTCIP AL DOROHOI

I .BTlO ISPJTALUL
PNE'UMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI
DE

SPI'fALULJUDETEAN CLINIC DE
URGENTA BRASOV
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICAGINECOLOGIE "DR. l. A. SBARCEA"
BRASOV
SPITALUL CLINIC DE COP ll
BRASOV
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE
BRASOV
SPITALUL DE
PNEUMOFTlZIOLOGlE BRASOV
SPITALU L MUNICIPAL DR. AUREL
TULBURE FAGARAS

1.3459

6,39

1475

1.1114

5,94

1475

6, 15

1475

•

3,36

1500

7,05

1475

5,92

1430

10,04

.

0.9419
:

1.2286
1.1013

1430

1.1238

1430

1.6317

I 17

BV02

118

BV03

119

BV04

120

BV05

121

BV06

122

BV08

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA

1.0755

123

BV10

SPITALUL ORASENESC "DR. C. T.
SPARCHEZ" ZARNESTI

0.9446

124

BV12

SPITALUL ORASENESC RUPEA

0.9354

BV1 3

SPITALUL DE PSIHlATRlE Sl
NEUROLOGIE BRASOV

l.3181

1.0592
1.2199
1.6161
1.1454
1.1270

6,26

1430
1475

BVOl

7, 19

1500

1.0275

116

125

1500

1.2378

1600
1525
1600
1525
1525
1475
1430
1475
1475
1525

-

7,45
6,00
6,83
6,65
4,21
4,72
6,52
7,84
5, 13
6,35
5,70
5,68
I I ,89

-
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126

BV17

S.C. RUR MEDICAL S.R.L.

1.1209

1430

127

BV18

SC CLINICILE ICCO SRL BRAŞOV

1.6579

1525

3,36

128

BV20

SC 'VITALMED CENTER SRL

0.7444

1380

5,00

129

BV21

SC TEO HEA.LTH SA - SPITALUL
"SF. CONST ANTlN"

L.5114

1500

3,36

130

BV22

CLINICA NEWMEDICS

0,4721

1430

3,36

131

BV23

S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L. BRASOV

0.9658

132

BV24

S.C. PDR S.A.

1.3412

133

BV25

134

BV28

135

BZOJ

136

BZ02

SC ONCO CARD SRL- CENTRUL DE
DIAGNOSTIC SI TRATAMENT
ONCOLOGIC
SC CLINICILE ICCO ORTOPEDIE
SRL
SPITALUL JUDETEAN DE URGENŢA
BUZAU
..
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU
SARAT

I

BZ04

138

BZ09

139

CJO I

140

CJ02

141

CJ03

142

CJ04

143

CJ05

144

CJ06

145

CJ07

146

CJ08

147

CJ09

SPITALUL ORASENESC NEHOIU
SPITALUL DE PSfrflATRIE SI
PENTRU MAS URI DE SIGURANTA
SAPOCA
SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE
URGENTA CLUJ-NAPOCA
INSTITUTUL REGIONAL DE
GASTROENTEROLOGIEHEPATOLOGIE CLUJ-NAPOCA
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPU CLUJ-NAPOCA
SPITALUL DE
PNEUM0FTIZI0LOG1E "LEON
DANIELLO" CLUJ-NAPOCA
SPITALUL CLINIC DE BOLI
INFECTJOASE CLUJ-NAPOCA
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
CLUJ-NAPOCA
SPITALUL MUNICIPAL CLIN IC
CLUJ-NAPOCA
INSTITUTUL ONCOLOGIC "PROF.
DR. 1. CHlRICUTA" CLUJ-NAPOCA
INSTITUTUL INlMil "PROF. DR. N.
STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA

I

1475

•

1430

1.3661
.
. . .:
1.7801

1430

3,36
3,36
3,36
6, 13

.. .

1.2881
1.0735

•

137

1500

3,36

0.9977
1.4534
1.4708
2.2089
1.2313
1.7041
1.9499
1.8635
1.4232
1.2466
2.4525

1500
1475
1475
1475
1850
1800

5,49
5,69
5,85
9,70
6,37
6,28

1600

4,22

1600

8,53

1525
1525
1550
1800
1800

6,65
9,22
7,15
6,25
7,37
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148

CJlO

SPITALUL MUNICIPAL DEJ

1.1158

149

CJl 1

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

1.1641

CJl2

SPITALUL MUNICIPAL GHERLA

0.8282

CJ13

SPITALUL ORASENESC HUEDIN

1.0237

150
151
152
153
154
155
156
157

I

SPlTALUL MUNICIPAL CAMPIA
TURZII
INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE
CJ21 SI TRANSPLANT RENAL CLUJNAPOCA
1 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
CLOl
CALARASI
CJ14

CL02
CL03
CL06

158

CL07

159

CS01

SPITALUL JUDETEAN RESITA

160

CS02

SPITALUL MUNICIPAL DE
URGENTA CARANS.EBES

161

CS03

SPITALU L ORASENESC ORA VlTA

162

CS05

163

CS07

164

CTOJ

-

SPITALUL ORASENESC MOLDOVA
NOUA
SPITALUL ORASENESC OTELU
ROSU
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE
URGENTA CONSTANTA

1475
1475
1475
1839

1.531 O
•

L.2281

1500
1475

0.9237
•

0.8581

7, 17

1475

0.9806

SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA
SPlT ALUL ORASENESC LEHLIUGARA
SPITALUL DE PSil-IIATRIE
SAPUNART
SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE CALARASI

1475

1475

273

6 71

I

'
5,45

6,53
5,52
5,45
5,52
5,59
5,55

•

1.6201

..

l .3538
1.2702
1.0338
0.8050
0.9453
1.0324
1.3894

165 1 CT04

SPITALUL MUN ICIPAL MEDGIDIA

1.1244

166

CT05

SPITALUL ORASENESC
CERNAVODA

0.9425

167

CT06

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA

1.2306

168

CT07

SPITALUL ORASENESC HARSOY A

0.9840

169

CTI4

SPITALUL CLINIC DE BOLI
INFECTIOASE CONSTANTA

1.8034

170

CTl8

S.C. MEDICAL ANAL YS1S

1.8808

171

CT19

SC MEDSTAR 2000 CLINIC S.R.L.

1.5823

1430
1430

13,65
7,07

1500

7,17

1500

6,70

1475
1475
1475
1850
1500

5,98
6,06
6,40
5,77
5 85

'

1475
1475
1475
1525
1430
1430

4,34
6,21
5,42
5,71
3,36
3,36
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172

CT20

EUROMATERNA SA

1.2492

173

CT22

ISIS MEDICAL CENTER

1.3564

I 74 1 CT24

SC ROCOMEDICOR SRL

1.6054

1.2742

177 1 CV03

SC OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL
SRL
SPITALU L JUDETEAN "DR.
FOGOLYAN KRISTOF" SFANTU
GHEORGHE
SPITALUL MUNICIPAL TARGU
SECUIESC

178 1 CV04

SPITALUL ORASENESC BARAOLT

0.8158

SPITALUL DE RECUPERARE
CARDIOVASCULARA "DR.
BENEDEK GEZA" COVASNA

0.8063

175
176

179

CT32
CVOl

CV05

l.00]2

180

DBOI

SPITALUL JUDETEAN TARGOVTSTE

I _4626

181

DB02

SPITALUL ORASENESC PUCIOASA

1.1914

182

DB03

SPITALUL ORASENESC GAESTI

1.0524

183

D804

SPITALUL ORASENESC MOREN I

1.0308

184

DJOl

:

1.1959

0102

186

0103

187

DJ04

188

0105

SPITALUL "FILISANILOR" FILIAS1

1.0808

189

DJ06

SPITALUL ORASENESC SEGARCEA

1.0339

190

DJ07

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT

l.0852

191

DJ13

192

DJ18

193

DJ20

1430

I

3,36
3,36

1500
1475
.

6,05
5,66

-

1475
1475
1500
1475
1475
1475
1800

5,34
5,89
6,01
7,60
6,04
6,31
5,85
~

185

SPITALUL ORASENESC
"ASEZAMINTELE
BRANCOVENESTI" DABULENI
SPITALU L DE
PNEVMOFTlZIOLOGIE LEAMNA
SPITALUL CLINIC DE
NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

1430

3,36

'

-

SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE
URGENTA CRAIOVA
SPITALUL MUNICIPAL CLINIC
"FILANTROPIA" CRAIOVA
SPITALUL CLJNIC DE BOLI
INFECTIOASE Sl
PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR
BABES" CRAlOV A
SPITALUL MUN ICIPAL "DR. IRINEL
POPESCU" BAJLESTI

3,36

1430

l.2001

~

-

1430

l. l 675

1.3411

0.9527

1475

1525

]475
1475
1475
]475

1.1520

1475

1.31 15

1430

1.3593

1525

5,39

6,41

5,50
5,88
5,22
4,73
5,57
6,36
8, 18
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194

DJ30

CENTRU'L MEDICAL MOGOS MED

0.6833

195

DJ40

SC EIFFEL MED SRL

0.9886

L96

DJ55

SC ONIOPTIC MEDICAL PD SRL

0.6762

197

GJOl

SPITALUL JUDETEAN TARGU JIU

1.3174

198

GJ02

SPITALUL MUNICIPAL MOTRU

0.9571

199

GJ03

SPITALUL ORASENESC TARGU
CARBUNESTl

1.2259

200

GJ04

SPITALUL ORASENESC ROVIN ARI

0.9859

201

GJ05

SPITALUL ORASENESC NOVACI

1.0582

202

GJ06

203

GJlO

204

GJL l

205

GLOl

206

GL02

207

GL03

208

GL04

209

5

GL0

210

GL06

211

GL07

212

GL08

213

GROJ

214

Gll05

215

HDOI

216

HD02

SPITALUL ORASENESC BUMBESTIJIU
SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR
VLADIMIRESCU

1.1218
0.8965

SPITALU L ORASENESC TURCENl
SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE
URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI"
GALATl
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPU "SF. lOAN" GALAT!
SPITALUL DE PSHIATRIE
"ELISABETA DOAMNA" GALAT!
SPITALUL DE OBSTETRJCAGINECOLOGlE "BUNAVESTLRE"
GALATI
I SPITALUL DE
PNEUMOFTIZLOLOGIE GALA TI
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE
"SF. CUVIOASA PARASCHEVA"
GALATI
SPITALUL MUN1CIPAL "ANTON
CINCU" TECUCI
SPITALUL ORASENESC TARGU
BUJOR
SPlTALULJUDETEAN GIURGIU
SPITALUL ORASENESC BOLINTINVALE
SPITALUL JUDETEAN D.E URGENŢĂ
DEVA
SPITALUL MUNICIPAL "DR. A.
SIMIONESCU" HUNEDOARA

0.9573

I

1.4686
1.1984

1430

3,36

1430

3,36

1430
1500
1475

275

3,36

I

6,09
5,95

1500

6,56

1475

5,43

1475
1475
L430

5,25
5,96
7 69

'

1475
1600
1600

5,40
6,93
4,81
C

l.3694
0.9254
1.0031
1.2291
0.9268
0.8288
1.2077
0.8662
1.4467
1.4578

1430
1430
1430
1430
1475
L475
1500
1475
1600
1500

7,34
4,76
9, 11
6,04
4,46
4,69
7,11
5,24
6,98
6, 14
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276

217

HD03

SPITALUL MUNICIPAL DE
URGENTA PETROSANI

218

HD05

SPITALUL MUNICIPAL LUPENI

219

HD06 I SPITALUL MUNICIPAL VULCAN

1.3545
l.1920

1500
1475

HD07

SPITALUL MUNICIPAL BRAD

HD08

SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE

1.2315

222

HD09

SPITALUL ORASEN:ESC HATEG

1.0545

HD18

SPITALUL DE PSilIIATRIE Sl
PENTRU MASURJ DE SIGURANTA

1.2278

223

4,71

1475

1.1029

221

6, 11

1475

1.21 I O

I

220

7,15

1475
1475
1430

6,43
'

6,88
5,95
6,20

ZAM
224
225
226

SPITALUL JUDETEAN MIERCUREACTUC
SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIUL
SECUIESC
SPITALUL MUNlCIPAL
GHEORGHENI

HROl
HR02
HR03

•

l.3384
•

1.1984

..

HR04

SPITALUL MUN ICJPALTOPL[TA

1. 1810

228

HR07

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

1.4472

229

IFOI

230

IF03

231

IF06

232

IFlO

SC CARDIO- REC SRL

1.0331

233

TLOI

SPITALUL JUDETEAN DE URGENT A
SLOBOZIA

1.0277

234

l L02

SPITALU L MUNICIPAL URZICENI

1.0317

235

IL03

SPITALUL MUNlCIP AL FETESTI

1.0936

236

1L04

SPITALUL ORASENESC T ANDAREl

0.9364

237

fSOI

238

IS02

239

IS03

1

SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE
URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPII "SF. MARIA" IASI
INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE "PROF. DR.
G.I.M. GEORGESCU" IASI

1500

5,54
6, 18

-

227

SPTTALUL DE OBSTETRICA
GINECOLOGIE BUFTEA
SPITALUL DE PSIHIATRIE EFTIMIE
DIAMANDESCU BALACEANCA
SPITALUL JUDETEAN "SFlNTll
IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA"
ILFOV

1500

1.2648

1.0532
1.4663
l.1598

1.5257
1.1490
2.2215

1475
1475
1430
1430
1430
1550
1430
1500
1475
1475
1475
1800
1600
1800

6,11
6,36
13,06
4,04
11,19
5,32
3,36
5, 13
5,15
5,62
6,06
6,37
5,38
6,53
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240

IS04

241

IS05

242

IS06

243

IS07

244

IS08

245

IS09

246

IS11

SPITALUL CLINIC "DR. CI.
1.6256
PARHON" IASI
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA1. 1292
GINECOLOGIE "CUZA-VODA" IASI
Ţ SPITALUL CLIN IC DE OBSTETRICA::-•
GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA"
0.9172
IASl
SPITALUL CLINIC
1.7958
PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI
INSTITUTUL DE PSIHIATRIE
1.3 739
SOCOLA IASI
SPITALUL CLINIC DE BOLI
INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA"
1.4021
1AS1
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
2.0677
"PROF. DR. N. OBLU" lAS I
SPITALUL CLINIC D'E RECUPERA RE
L.3443
IASI
-f-

247

IS 12

248

IS13

SPITALUL ORASENESC HARLAU

249

IS 14

SPITALUL MUNICIPAL PASCANI

250

IS28

251

IS30

252

IS3 1

253

183

~

M02

258

M03

259

M04

260

MOS

261

M06

262

M07

-1525

4,38

1600

8,28

1800

13,02

1525

6,38

1600

--

7,34

1525

8,14

1475

l .5785

1475

4,23

ARCADIA HOSPITAL

1.1689

1475

3,36

1.6231

1430

3,36

1.1513

1430

3,36

IARCADJA CARDIO

SPITALULMlLITARDE URGENTA
'REGINA MARIA' BRASOV
SPJTALULMILITAR DE URGENTA
"DR.STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA
SPITALUL MILITAR DE URGENTA
CLUJ-NAPOCA
SPITALUL MILITAR DE URGENTA
GALATT
SPJTALUL MILlTAR DE URGENTA
DR. VICTOR POPESCU TIMISOARA
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
"AVRAM IANCU" ORADEA
SPITALUL UNIVERSITAR DE
URGENT A MILITAR CENTRAL "DR.
CAROL DAVfLA"

:

1.8284
0.8288
1.5315
1.3202

1800
1380

-

4,91

SPITAL PROVIDENT A

ELYTIS HOSPITAL HOPE

257

5, 15

6,33

255

MOI

1600

1475

254 1 IS36

256

6,17

1.0552

NTRUL DE ONCOLOGIE
EUROCLINlC SRL
INSTITUTUL REGIONAL DE
ONCOLOGIE IASI

IS43

0.7415

1726

--

-

277

I

5,85
3,36

1500

5,84

1500

6,08
~

1.2876
L.2890
1.3043

1500

5,73

1500

5,12

1550

5,43
-

I .2724
2.0423

1550
1850

-

5,40
5,28
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278

263
264
265
266

267
268

-

269
270
271
272
273
274
275

276
277

SPITALUL CLINIC MILITAR DE
URGENT A IASI
SPITALUL MILITAR DE URGENTA
M09 "DR. AL.EXANDRU AUGUSTIN"
SIBIU
SPITALUL MILITAR DE URGENT A
M10
DR. ION JlANU PITESTI
SPITALUL MILITAR DE URGENTA
Mll
"DR. ALEXANDRU GAFENCU"
CONSTANTA
SPlTALUL MILJT AR DE URGENT A
M12 "DR. ALEXANDRU IONESCU"
FOCSANI
SPITALUL DE URGENTA "PROF.DR.
Ml4
DIMITRIE GEROTA"
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
M15
. "PROF.DR. AGRTPPA IONESCU"
.
SPITALUL "PROF.DR. CONSTANTIN
Ml6
ANGELESCU"
SPITALUL JUDETEAN DROBETAMHOI
TURNU SEVERIN
M08

MH02

SPITALUL MUN ICIPAL ORSOVA

-

SPITALUL ORASENESC BAIA DE
1 MH05 ARAMA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENT A
MMOI "DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA
MARE
SPITALUL DE BOLI INFECT10ASE Sl
MM02
PSIHIATRIE BAIA MARE
SPITALUL DE
MM03 PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR.
NICOLAE RUSDEA" .BAIA MARE
SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU
MM04
MARMATIEI

1.3641

1550

4,94

1.1063

1500

5,53

1.3875

1500

1.3609

l .0750
1.0163
1.4934
1.8988
1.4072
1.1547

MM07 I SPITALUL DE RECUPERARE BORSA

0.9018

MM09

282

MMll

0.9396

sus

1.0105

SC CI-IE COSMEDICA SRL

5.0569

283

MM12 SC EUROMEDICA HOSPIT AL S. A.

1.5802

284

MM15

SC CLINICA SOMESAN SRL

-

0.7075

1500
1500

1.2764

279

281

1550

1.3581

1.3624

MM08

1550

1.4273

MM06 SPITALUL DE PSIHIATRIE CA VNJC

280

l500

1.2461

278

SPTTALUL ORASENESC TARGU
LAPUS
SPITALUL ORASENESC VIS EU DE

1500

1.5070

1475

-

1475
1600
1430
1430
1475
1430
1475
1475
1475
1430
1475
1430

I

5,20
5,51

5,28
6,57
5,49
5,17
6,42
4,93
5,86
6, 16
7,55
7,41
8,53
9,66
6,80
6,08
7, 12
4,39
4,33
3,93

-
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285

MSOl

286

MS02

287

MS04

288

MS05

289

MS06

290

MS07

291

MSll

292

MS15

SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE
URGENTA TARGU MVRES
SPITALUL CLINIC JUDETEAN
MURES
·>
SPITALUL MUNJCfPAL
SlGHISOARA
SPITALUL ORASENESC "DR. VAIER
RUSSU" LUDUS
SPITALUL MUNICIPAL "DR. E.
NICOARA" REGHIN
SPITALU L MUNlCfPAL "DR. GH.
MARINESCU" TARNAVENI
•
SPITALUL ORAŞENESC
SANGEORGIU DE PADURE
CENTRUL MEDICAL "GALENUS" SC A.DRIA MED SRL
S.C. CENTRUL MEDICAL TOPMED
S.R.L.

-

1.0836
0.9938
0.9941
1.2285

1.2862

294

MS18

SC CARDIO MED SRL

295

MS19

SC NOVA VITA HOSPIT AL SA

296

MS20

S.C. COSMEX S.R.L.- CENTRUL
MEDICAL PULS

1.9682

297

MS21

SPITALUL SOV ATA-NlRAJ

l.0236

MS24

299

NTOI

300

NT02

30)

NT03

302
303

SPlT ALUL ORASENESC BICAZ

SPITALUL ORASENESC T ARGUNT04
NEAMT
SPITALUL DE
NT07
1 PNEUMOFTIZTOLOGfE BISERJCANT

--

6,35

1475

5,70

.

1475
1475

6,70

6,05
..

I

1475

7,67
7,50

1475

3,36
-

MS16

298

1475

.-

l.0239

6,83

1550

1.4176

293

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE SI
TRANSPLANT TARGU MURES
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PlATRA-NEAMT
SPITALUL MUNICIPAL DE
URGENTA ROMAN

1850

1.8061

279

l.7336
2. 156 l
:

1.2692

2.5643
l .2923
1.1719
O. 7175
l.0520
0.9542

304

OTOI

SPITALUL JUDETEAN SLATINA

1.3190

305

0102

SPITALUL ORASENESC BALS

1.3013

306

OT03

SPITALUL MUNICIPAL CARACAL

1.1954

307

0104

SPITALUL ORASENESC CORABIA

1.1136

308

PHOI

SPlTA.LUL JUDETEAN DE URGENTA
PLOIESTI

1.2795

1475
1430
1475
1430
1430
1800
1500
1500
1475
1475
1430
1500
1475
1475
1475
1600

-

3,36
3,36
3,36
3,36
6, 10
7,02
6,28
6,6 l
5,65
6,80
9,65
5,99
6,08
5,83
5,09
6,89

~
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309

PI-104

310

PH05
Pl-106

311

j

SPITALUL DE OBSTETRICAGINECOLOGIE PLOIESTI
SPITALUL DE ORTOPEDIE SI
TRAUMATOLOGIE AZUGA

Ţ SPITALUL ORASENESC BAlCOI

-

0.8790

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

1.1059

313

PH08

SPITALUL ORASENESC SINAJA

1.0990

314

PI-109

SPITALUL ORASENESC MIZIL

0.8681

315

PHlOI

SPITALUL ORASENESC 'URLAT!

0.9504

316

PHI02

SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA

0.8024

317

PHI05

DENTIRAD HOSPIT AL SRL

l.0181

318

PHI06

SC SPITAL LOTUS SRL

0.4367

3,19

PHI 11

SPJTAL AS MEDICA SRL

0.8104

320

PH12

SPIT AL,U L ORASENESC VALENII DE
MUNTE

l.0625

321

PI-113

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA

1.5567

-

SPITALUL DE BOLI PULMONARE
BREAZA
SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI

322

PH14

323

PI-196

324

PH98

SP[T ALUL MUNICIPAL PLOlESTI

1.0862

325

PH99

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI

1.0594

326

SBOl

SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU

l.4736

327

$802

328

SB03

329

SB04

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS

1.2322

330

S,B05

SPITALUL ORASEN.ESC AGNITA

1.0057

331

SB06

SPITALUL ORASENESC CISNADIE

1.1475

332

SB08

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE
SIBIU

1.4933

333

SBll

SC CLINICA POLISANO SRL

1.3023

I

SPITALUL DE PSIHIATRIE
"DR.OH.PREDA" SIBIU
SPITALUL DE
PNEUMOFTIZlOLOGIE SIBIU

1.063 7
0.7620

1.2505
1.4740

5,10

1430

l. l 072

PH07

312

1430

0.8319

1475

--

1475

I

6,12

1475

6,52

1475

4,90

1430

6, 19

1430

4,67

1430

3,36

1430

3,48

1475

6,00

1430

J0,91

1430
1430
1475
1600
1600
1525

5,46
5,09

1475

--

6,03

--

8 Ol

'

7,42
6,93
4, 17
6,28
9,47

1525

8,48

1475

5,87

1475
1475
1600
1500

6,85
5,38
5 20
'

3,39

-

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

334

SB14

CL1NICA NEW MEDICS

0.4404

335

SJOl

SPITALUL JUDETEAN ZALAU

1.3251

336

SJ02

SPITALULORASENESC "PROF. DR.
IOAN PUSCAS" SIMLEU S1LVANTEI

1.1819

337

SJ03

SPITALUL ORASENESC JIBOU

0.9949

338

SJIO

S. C. SALVOSAN CTOBANCA S.R.L.

I.. 1808

339

SMOl

SPITALUL JUDETEAN SATU MARE

1.2088

340

SM03

SPITALUL DE
PNEUMOFTlZIOLOGIE SATU MARE

1.2200

341

SM04

342

SM05

343

SM08

344 1 SVOI
345

SV02

SPlTALUL MUNlCLP AL CAREI

...

0.9816
.

0.7647
l .3809
1.0819

3,36

1500

6,05

1475

6,40

1430

6,52

1430

7,49

1500

6,20

..

1430
1475

1.2209

SPITALUL ORASENESC NEGRESTIOAS
SC MANlTOU MED SRL CLINICA
GYNOPRAX
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ;
"SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVA
SPITALUL MUNICIPAL
CAMPULUNG MOLDOVENESC

·-

7,09

1475

--

1430

9,95

-

6,80
3,36

1600

5,93

1475

6,50
-

346

SV03

SPITALUL MUNICIPAL F AL TICENI

1.1437

347

SV04

SPITALUL ORASENESC GURA
I-IUMORULUJ

1.0489

1475
1475

~

5,95
5,33

I•

~

348

SV05

SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI

1.3259

349

SV06

SPITALUL ORAŞENESC
SIRET

0.6243

350

SV07

35 1

SV08

352

SV12

353

SV17

SPITALUL BETHESDA SUCEAVA

0.9980

354

TOJ

SPITALUL CLINIC CF 2 BUCURESTl

l.0725

355

T02

SPITALUL CLINIC CF NR.I
"WITTING"

0.8999

356

T03

SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA

1.0996

357

T04

SPITAL CLINlC CF CRAIOVA

l.4105

SPITALULMUNICfPAL VATRA
DORNEI
SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI
SIRET
SPITALUL DE PSIHIATRIE
CAMPULUNG MOLDOVENESC

1430

281

1.0043
l.3943
1.5315

1475
1430
1475
1430
1430
1430
1500
1475
1475
1475

6,26
6,30
6,51
9,84
8,49
3,36
5,33
5,72
7, 12
5,63
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282

358

TOS

SPITALUL CLIN IC UNIVERSITAR CF
CLUJNAPOCA

1.1419

359

T06

SPITALUL UNIVERSITARC.F. IASI

1.1967

360

T07

I SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA

1.1271

1550
1475

TOS

SPITALUL CLINIC CF ORADEA
SPITALUL GENERAL CF BRASOV

1.1792

363

TlO

SPITALUL C.F. GALAT!

1.0937

364

Tl I

SPITALUL CF PLOIESTI

1.3468

365

Tl2

SPITAL GENERAL CF SIBIU

1.7825

1

366

Tl3

SPITALUL GENERAL C.F DROBETA
TURNU SEVERIN

1.0511

367

Tl4

SPITALUL GENERAL CF PASCANI

1.2928

368

Tl5

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA

l .2865

...

369

T17

370

TLOl

-

371

SPITAL CF GALATI - SECTIA
EXTERIOARA CU PATURI CF
BUZAU
SPITALUL JUDETEAN DE URGENT A
TULCEA

-

TL03

1475

SPITALUL ORASENESC MA CIN

1.1588

'

5,98
7,30

1475

6,51

1475

3,99

1475

5,84

1475

6,63

1475

6,22

1475

1.0085
1.1836

5,54

1475

-

-

5,64

1475

1.1047

T09

362

6, 11

1475

I

361

6,24

7, 17

1500

-

5,70

1475

6,05

1

372

TMOl

373

TM02

374

TM03

375

4

376

......

-

TM0

TM06

SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE
URGENTA "PIUS BRINZEU"
T!MlSOARA
SPITALUL MUNICIPAL CLINIC DE
URGENTA TIMISOARA
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPII "L. TURCANU"
TIMISOARA
f SPITALUL CLINIC DE BOLI
INFECTfOASE SI
PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. V.
BABES"
INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE TIMISOARA

1.5368
1.2845
1..3125

1.5360

2.2396
·-

377

TM07

SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ

1.1266

378

TM09

SPITALUL ORASENESC DETA

1.0563

379

TM IO

SPITALUL ''DR. KARL DIEL"
IlMBOLIA

L.0069

1850

6 61

'

1600

5,48

1600

5, 16

1525

8, 18

1800
1475

-

5,50
7,22

1475

4,4 l

1475

5,23

-
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TMll

SPITALUL ORASENESC
SANNlCOLAU MARE

0.9520

381

TM12

SPITALUL ORASENESC FAGET

0.9959

A

386 1 TM26

SPITALUL DE PSIHIATRIE sr
PENTRU MASURI DE SIGURANTA
GATAIA
SPITALUL DE PSIHIATRIE SI
PENTRU MASURIDE SlGURANTA
JEBEL
CENTRUL CLlNIC DE EVALUARE SI
RECUPERARE PENTRU COPII SI
ADOLESCENT! CRISTIAN SERBAN
BUZIAS
CENTRUL DE ONCOLOGIE
ONCOHELP
CENTRUL MED[CAL SFANTA
MARIA

387

TM27

MA TERNA CARE

388

TM32

CORDIS 'MED SRL

382

TM 15

383

TM16

384

TM17

385

TM22

389

TROl

390

TR02

391

TR03

392 1 TR04

1
I

SPITALUL JUDETEAN
ALEXANDRIA
SPITALUL MUNICIPAL TURNU
MAGURELE
SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS"
ROSIORII DE VEDE

1.1 I 39
0.9732
.0.9701
:

1.3074
I. 1934
0.8481
1.0075

SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROSIORII DE VEDE

1.0869

394

TR08

SPITALUL PSTHIATRTE POROSCHIA

1.4352

395

TR12

SPITALUL ORASENESC VIDELE

0.9 I59

396

VLOl

397

VL03

398

VL04

SPITALUL ORASENESC HOREZU

0.9424

399

VL05

SPlTALUL ORASENESC BREZOI

L.0636

401

VLll

18,54

1525

8,89
•

TR05

VL06

11 ,70

1475

1.1591

393

400

6, 11

1430

1.0152

0.7435

SPITALULDE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
"C.ANASTASATU" MIHAESTI
SC INCARMED SRL RAMN1CU
VALCEA

4,00

1475

1.3 I64

ISPITALUL ORASENESC ZlMNIC.EA

SPITALUL JUDETEAN DE URGENT A
RAMN1CU VALCEA
SPITALUL MUNTCTPAL "COSTACHE
NICOLESCU" DRAGASAN[

1475

283

1.2350
0.8130

1.1060
1.1777

1525
.

1430
1430

.

3,36
3,36
3,36

1430

3,36

1500

5,2 l

1475
1475
1475
1430
1430
1475
1500
1475
1475
1475
1430
1430

4,20
5,45
5,25
7,10
8,97
5,99
6,72
6,58
6,39
5,46
6,95
4,24
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402

VL15

SC RAPITEST CLrNlCA SRL

1.3746

403

VNOI

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
"SF. P ANTELIMON" FOCSANI

L.3034

404

VN02 I SPITALUL MUNICIPAL ADJUD

1430
1500

VN04

SPITALUL ORASENESC PANCIU

VN07

SPITALUL COMUNA.L VIDRA

0.9527

407

VN09

SPITAL MATERNA SRL

1.2860

408

VSOl

409

VS02

410
411

VS04
VS07

SPITALUL J VDETEAN DE URGENTA
VASLUI
SPITALUL MUNICIPAL DE
URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD

SPITALUL D E PSIHIATRIE
MURGENI

1475
1430
LSOO

1.2848

1500

1.2287
•

SPIT ALVL MUNICIPAL HUSI

1.1600
I

1475

.

0.7351

5,52

1475

0.9490

406

5,47

1475

1. I 636

I

405

3,36

1430

4,83
'

5,07
3,36
6,63
6,45
5,55
6,88

*) ICM pentru anul 2018 este egal cu ICM realizat în anul 2017 propriu spitalului.
**) TCP pentru anul 2018 este egal cu TCP pentru anul 2017, cu excepţia spitalelor care si-au schimbat
categoria de clasificare.
1. Pentru spitalele nou finanţate pe baza sisten1ului DRG, TCP pentru anul 2018 este stabilit în funcţie
de categoria de clasificare a spitalului.
2. TC.P-ul pentru anul 2018 se poate majora cu până la 40¾ pentru pozi~a 30 (8_02) şi cu până la 15%
pentru poziţia 29 (B_OI), poziţia 3 I (8 _ 03), poziţia 56 (8 _ 18), având în vedere strategia de finanţare a
Ministerului Sănătăţii şi este egal cu TCP-ul pentru anul 2017.
3. TCP-ul pentru anul 2018 se poate majora cu până la 15% pentn1 poziţia 33 (8_05), poziţia 60 (B_22)
şi poziţia 64 (B _28), având în vedere strategia de fu1anţare a Ministerului Sănătăţii.
***) Durata medje de spitalizare a fiecărui spital pentru anul 2018 este dw·ata medie de spitalizare
realizată de spital în anul 2017. Pentru spitalele cu o durată n1edie de spitaljzare realizată în anul 2017
mai n1ică decât 1nedia celor 1nai mici 5 durate de spitalizare pe secţii realizate în anul 2017 prevăzute în
anexa nr. 25 la prezentul ordin, durata medie de spitalizare în anul 2018 este de 3,36.
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ANEXA23 BI

LISTA CATEGORIII,OR MAJORE DE DIAGNOSTIC

Cod
CMD

Categoria
majoră de
diagnostic

o
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Denumire categorie n1ajora de diagnostic

CMDOI
CMD02
CMD03
CMD04
CMD05
CMD06
CMD07

Pre-CMD
Boli si tulburari ale sistemului nervos
Boli si tulburari ale ochiului
Bolj si tuJburari ale urechii1 nasului1 g}!rii si gatulu.i
Boli si tulburari ale sistemulu.i respirator
Boli si tuJbtu·ari ale sistemului circulator
.Boli si tulburari ale sistemului digestiv
Boli si tulburari ale siste1nului hepatobiliar si ale pancreasului

CMD08
CMD09
CMD 10
CMD 11
CMD 12
CMD 13
CMD 14
CMD 15

Boli si tulburari ale sisten1ului 1nusculo-scheletal si tesutului
conjunctiv
Boli si tulburari ale nielii. tesutului subcutanat si sanului
Boli si tulburari endocrine. nutritionale si 1netabolice
Boli si tulburari ale rinichiului si h·actului urinar
Boli si tulburari ale sistemului reoroductiv masculin
Boli si tulburari ale siste111ului renroductiv feminin
Sarcina. nastere si lauzie
Nou-nascuti si alti neonatali

CMD 16
CMD 17
CMD 18
CMD 19
CMD20
CMD21
CMD22
CMD23

Boli si h1lb1u·ari ale sangelui si organelor he1natopoietice si
tulburari i1utLOolorrice
Tulburari neoolazice (hen1atolo2:ice si neoolas111e solide)
Boli infectioase si oarazitare
.
• Bol i si tulbtirari mentale
Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de
alcool/droQ'Uri
Accidente. otraviri si efecte toxice ale medicamentelor
Ars1iri
Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu
serviciile de sanatate
DRG abatere
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Q)
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1

o

C

A1010

Transplant de ficat

0.0000

2

C

A1020

Transplant de plaman/inima sau plaman

0.0000

C

A1030

Transplant de inima

0.0000

-

-

C

A1040

Traheostomie sau ventilatie >95 ore

14.2331

18.01

7.0

C

A1050

I 0.0000

-

C

A1061

Transplant autolog de maduva osoasa cu CC catastrofale

0.0000

-

-

C

A1062

Transplant autolog de maduva osoasa fara CC catastrofale

0.0000

C

A1071

Transplant renal cu transplant de pancreas sau CC catastrofale

0.0000

-

12

o
o
o
Io
o
o
o
Io
o
o
o

-

13

1

C

14

1

C

81021

15

1

C

81022

16

1

C

1

C

1

C

1

C

1

C

1

C

Craniotomie cu CC severe sau moderate
.
81023 · Craniotomie fara CC
Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC catastrofale sau
81031
severe
Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC catastrofale sau
81032
severe
81041 Proceduri vasculare extracraniene cu CC catastrofale sau severe
Proceduri vasculare extracraniene fara CC catastrofale sau
81042
severe
81050 Eliberarea tunelului carpian

1

C

81061

1

C

81062

3
4
5
6
7
8
9
10
11

17
18
19
20
21

I A1072 I Transplant renal fara transplant de pancreas fara CC catastrofale I 0.0000 I

-

-

A

A2010

Oxigenoterapie extracorporala fara chirurgie cardiaca

28.5797 27.63

A

A2021

lntubatie varsta<16 cu CC

4.1332

13.67

2.0

A

A2022

lntubatie varsta<16 fara CC

1.6508

4.82

1.0

I 81010 I Revizia ~huntului ventricular

I 1.7579

9.42

1.0

5.8344

11 .84

1.0

3.4275

11.82

1.0

I 2.5833

10.00

1.0

4.2466

8.67

O.O

2.0414

6.57

O.O

2.2682

9.16

1.0 I

1.4176

5.03

1.0

0.3276

2.52

O.O

Proceduri pentru paralizie cerebrala, distrofie musculara,
neuropatie cu CC catastrofale sau severe

4.3915

6.21

1.0

Proceduri pentru paralizie cerebrala, distrofie musculara,
neuropatie fara CC catastrofale sau severe

0.7561

3.46

O.O

C

Craniotomie cu CC catastrofale

I

22
23

I Transplant alogenic de maduva osoasa

6.0

I
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1

C

81071

Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si alte proceduri
ale sistemului nervos cu CC

2.0099

5.25

1.0

1

C

81072

Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si alte proceduri
ale sistemului nervos fara CC

0.7120

4.34

O.O

26

1

A

82010

Plasmafereza cu boli neurologice

0.8002

25.19

O.O

27

1

A

82020

Monitorizare telemetrica EEG

0.8317

5.01

-

1

M

83011

Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara proceduri in sala de
operatii cu CC catastrofale

5.0342

10.16

2.0

24
25

28

-

•

1

M

83012

Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara proceduri in sala de
operatii fara CC catastrofale

1.5122

7.77

1.0

1

M

83021

Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de
operatii cu CC catastrofale sau severe

4.8704

8.01

2.0

1

M

83022

Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de
operatii fara CC catastrofale sau severe

1.2601

6.71

O.O

32

1

M

83030

Internare pentru afereza

0.1827

-

33

1

M

83040

Dementa si alte tulburari cronice ale functiei cerebrale

1.7957

2.0

34

1

M

83051

Delir cu CC catastrofale

1.7579

9.15
10.66

35

1

M

83052

Delir fara CC catastrofale

0.8884

9.34

1.0

36

1

M

83060

Paralizie cerebrala

0.3339

6.79

37

1

M

83071

Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe

1.6445

6.95

2.0

38

1

M

83072

Tumori ale sistemului nervos fara CC catastrofale sau severe

0.7624

4.66

1.0

1

M

83081

Tulburari degenerative ale sistemului nervos cu CC catastrofale
sau severe

2.1233

8.45

2.0

1

M

83082

Tulburari degenerative ale sistemului nervos varsta >59 fara CC
catastrofale sau severe

0.8821

7.02

-

1

M

83083

Tulburari degenerative ale sistemului nervos varsta <60 fara CC
catastrofale sau severe

0.4032

5.24

-

42

1

M

83091

Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa cu CC

1.8776

5.96

43

1

M

83092

Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa fara CC

0.3591

5.15

-

44

1

M

83101

AIT si ocluzie precerebrala cu CC catastrofale sau severe

0.9766

6.50

3.0

45

1

M

83102

AlT si ocluzie precerebrala fara CC catastrofale sau severe

0.4284

5.54

-

46

1

M

831 11

Accident vascular cerebral cu CC catastrofale

2.9991

11.59

3.0

47

1

M

B3112

Accident vascular cerebral cu CC severe

1.6319

8.53

3.0

48

1

M

83113

Accident vascular cerebral fara CC catastrofale sau severe

1.0585

7.04

3.0

49

1

M

B3114

Accident vascular cerebral, decedat sau transferat < 5 zile

0.3969

2.00

1.0

50

1

M

B3121

Tulburari ale nervilor cranieni si periferici cu CC

1.2223

6.09

2.0

51

1

M

B3122

Tulburari ale nervilor cranieni si periferici fara CC

0.2520

5.54

1

M

B3131

lnfectii ale sistemului nervos cu exceptia meningitei virale cu CC
catastrofale sau severe

2.7786

10.26

3.0

1

M

83132

lnfectii ale sistemului nervos cu exceptia meningitei virale fara CC
catastrofale sau severe

1.1 467

7.01

1.0

54

1

M

B3140

Menigita virala

0.6175

7.03

-

55

1

M

B3150

Stupoare si coma non-traumatica

. 0.5482

4.37

1.0

29
30
31

39
40
41

52
53

-

.

·-

I

-

- I
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I 83160 I Convulsii febrile

56

I1

M

57

1

M

83171

Atacuri cu CC catastrofale sau severe

1.1089

5.54

1.0

58

1

83172

Atacuri fara CC catastrofale sau severe

0.3717

4.45

1.0

59

1

M
M

83180

Cefalee

0.2709

4.02

.

60

I1

61

1

62

1

M
M
M

63

1

64

I 83191 I Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau severe

I 0.2835 I 3.60

1.0

I 1.9973 I 6.13

2.0

83192

Leziune intracraniana fara CC catastrofale sau severe

0.8191

4.36

1.0

83200

Fracturi craniene

0.6616

4.79

1.0

M

83210

Alta leziune a capului

4.12

1.0

I1

0.2394
..

M

83221

1.5059

6.12

1.0

1

M

83222

0.5545

9.42

1.0

66

2

C

C1010

Alte tulburari ale sistemului nervos fara CC catastrofale sau
severe
Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului

1.2853

5.49

67

2

C

C1020

Enucleeri si proceduri ale orbitei

1.1278

3.39

O.O

68

2

C

C1030

Proceduri la nivelul retinei

0.6616

2.39

1.0

69

2

C

C1040

Proceduri majore asupra corneei, sclerei si conjunctivei

0.8884

6.04

.

70

2

C

C1050

Dacriocistorinostomie

0.6112

3.35

O.O

71

2

C

C1060

Proceduri pentru strabism

0.4284

2.08

o.o

72

2

C

C1070

Proceduri ale pleoapei

0.4599

3.16

O.O

73

2

C

C1080

Alte proceduri asupra corneei, sclerei si conjunctivei

0.4158

3.25

.

74

2

C

C1090

Proceduri privind caile lacrimare

0.2835

4.28

.

75

2

C

C1100

Alte proceduri la nivelul ochiului

0.3150

2.62

1.0

76

2

C

C1111

Glaucom si proceduri complexe ale cataractei

0.8191

3.02

1.0

77

2

C

C1112

Glaucom si proceduri complexe ale cataractei, de zi

0.4284

o.oa

.

78

2

C

C1121

Proceduri asupra cristalinului

0.6049

2.42

1.0

79

2

C

C1122

Proceduri asupra cristalinului, de zi

0.4095

o.oa

.

2

M

C3011

lnfectii oculare acute si majore varsta >54 sau cu (CC catastrofale
sau severe }

1.1404

5.17

.

2

M

C3012

lnfectii oculare acute si majore varsta <55 fara CC catastrofale
sau severe

0.7057

4.34

.

82

2

C3020

Tulburari neurologice si vasculare ale ochiului

0.4347

4.84

.

83

2

M
M

C3030

Hifema si traume oculare tratate medical

0.2898

4.32

.

84

2

C3041

Alte tulburari ale ochiului cu CC

0.7498

3.84

.

85

2

M
M

C3042

Alte tulburari ale ochiului fara CC

0.2961

4.05

O.O I

86

3

C

01010

Implant cohlear

4.6436

8.73

1.0

87

3

C

D1021

Proceduri ale capului si gatului cu CC catastrofale sau severe

4.2655

5.09

1.0

88

3

C

D1022

Proceduri ale capului si gatului cu stare maligna sau CC moderate

1.8335

7.53

1.0

89

3

C

D1023

Proceduri ale capului si gatului fara stare maligna fara CC

1.1152

4.45

90

3

C

D1030

Cura chirugicala a cheiloschisisului sau diagnostic privind palatul

1.1026

7.50

1.0
1.0 I

91

3

C

D1041

Chirurgie maxialo-faciala cu CC

1.6193

4.33

1.0 '

92

3

C

D1042

Chirurgie maxialo-faciala fara CC

0.9325

4.26

1.0

93

3

C

D1050

Proceduri la nivelul glandei parotide

1.4239

7.09

1.0

94

3

C

D1060

Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei si urechii medii

0.8947

6.1 8

1.0

95

3

C

D1070

Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului

0.5671

4.44

O.O

65

80
81

I Alte tulburari ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe

-

-

1.0

•

I
I

'
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96

I3

C

97

3

C

D1090

Amigdalectomie si/sau adenoidectomie

0.4284

2.66

O.O
O.O

98

3

C

D1100

Alte proceduri ale urechii, nasului, gurii si gâtului

0.6427

4.10

1.0

99

3

C

D1 110

Miringotomie cu insertie de tub

0.2457

2.75

.

100

I3

C

101

3

A

D2010

Extractii dentare si restaurare

0.3402

3.10

102

3

A

D2020

Proceduri endoscopice de zi, pentru afectiuni ORL

0.2016

0.00

1.0
.

3

M

D3011

Stare maligna a urechii, nasului, gurii si gatului cu CC catastrofale
sau severe

1.8146

6.80

1.0

0.5608

4.97

o.o

0.3213

5.44

2.0

I 0.2961

4.47

1.0

I 01120 I Proceduri asupra gurii si glandei salivare

103

I 0.5293 I 4.05
I 0.4978 I 3.61

1.0

'

3

M

D3012

Stare maligna a urechii, nasului, gurii si gatului fara CC
catastrofale sau severe

105

3

M

D3020

Dezechilibru

106

3

M

107

3

M

D3041

Otita medie si infectie a cailor respiratorii superioare cu CC

0.5293

4.38

1.0

108

3

M

D3042

Otita medie si infectie a cailor respiratorii superioare fara CC

0.3024

4.56

1.0

109

3

M

D3050

Laringotraheita si epiglotita

0.2394

4.35

.

110

3

M

D3060

Traumatism si diformitate nazale

0.2583

3.60

O.O

111

3

M

D3071

Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura si gâtul cu CC

0.6490

4.60

1.0

112

3

M

D3072

Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura si gâtul fara CC

0.2457

4.92

o.o

113

3

M

D3081

Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor si reconstituirilor

0.5293

3.64

O.O

3

M

D3082

Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor si reconstituirilor
de zi

0.1449

.

.

115

4

C

E1011

Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC catastrofale

4. 1017

11 .83

1.0 .

116

4

C

E1012

Proceduri majore la nivelul toracelui fara CC catastrofale

2.1989

7.93

1.0

4

C

E1021

Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC
catastrofale

3.6859

6.52

1.0

4

C

E1022

Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC
severe

1.5311

2.49

0.0

Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator fara CC
catastrofale sau severe

0.6112

4.91

1.0

104

114

I D3030 I Epistaxis

117
118
4

C

E1023

119

'

I

.

120

4

A

E2010

Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport ventilator

3.6985

8.63

3.0

121

4

A

E2020

Diagnostic asupra sistemului respirator cu ventilatie neinvaziva

2.6337

8.52

2.0

122

4

A

E2030

Proceduri endoscopice ale aparatului respirator, de zi

0.2016

0.00

123

4

M

E3011

Fibroza cistica cu CC catastrofale sau severe

2.6652

8.13

124

4

M

E3012

Fibroza cistica fara CC catastrofale sau severe

2.0036

4.57

.
.
.

125

4

M

E3021

Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau severe

1.5374

9.08

126

I4

M

127

4

M

E3031

lnfectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale

1.6697

7.28

2.0

128

4

M

E3032

lnfectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau moderate

0.9703

6.60

1.0

129

4

M

lnfectii respiratorii/inflamatii fara CC

0.5608

6.12

130

I4

I E3033

M

E3040

Apnee de somn

0.2835

3.12

1.0
.

131

4

M

E3050

Edem pulmonar si insuficienta respiratorie

0.8758

6.09

1.0

I E3022 I Embolism pulmonar fara CC catastrofale sau severe

•

I 0.7876 I 7.29

2.0
.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

290

4

M

E3061

Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu CC catastrofale
sau severe

1.1467

7.74

3.0

4

M

E3062

Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fara CC catastrofale
sau severe

0.6805

6.96

2.0

134

4

M

E3071

Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 cu CC

1.4302

5.53

2.0

135

4

M

E3072

Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 sau cu CC

0.7435

5.06

2.0

136

4

M

E3073

Traumatism major la nivelul toracelui varsta <70 fara CC

0.4032

4.11

-

137

4

M

E3081

Semne si simptome respiratorii cu CC catastrofale sau severe

0.6679

5.44

138

4

M

0.3087

4.16

-

139

4

M

E3090

Pneumotorax

0.7309

6.77

1.0

140

4

M

E3101

Bronsita si astm varsta >49 cu CC

0.7624

7.20

2.0

141

4

M

E3102

Bronsita si astm varsta >49 sau cu CC

0.5041

5.18

142

4

M

I 0.3339

4.77

1.0
-

143

4

M

E31 11

Tuse convulsiva si bronsiolita acuta cu CC

1.0396

5.29

3.0

144

4

M

E3112

Tuse convulsiva si bronsiolita acuta fara CC

0.5608

4.46

-

145

4

M

E3121

Tumori respiratorii cu CC catastrofale

1.6508

6.39

1.0

146

4

M

E3122

Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate

0.8758

5.62

1.0

147

4

M

E3123

Tumori respiratorii fara CC

0.4725

4.24

o.o

148

4

M

E3130

Probleme respiratorii aparule in perioada neonatala

0.9829

2.90

-

149

4

M

E3141

Revarsat pleural cu CC catastrofale

1.6634

8.65

2.0

150

4

M

I 1.0396

7.67

1.0

151

4

M

E3143

Revarsat pleural fara CC catastrofale sau severe

0.6049

7.06

152

4

M

E3151

Boala interstitiala pulmonara cu CC catastrofale

1.6760

6.71

2.0

153

4

M

E3152

Boala interstitiala pulmonara cu CC severe

1.1530

5.59

2.0

154

I4

M

I 0.6616

5.11

2.0

155

4

M

E3161

Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 cu CC

0.9388

6.06

2.0

156

4

M

E3162

Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 sau cu CC

0.6364

5.68

1.0

157

4

M

E3163

Alt diagnostic al sistemului respirator varsta <65 fara CC

0.3843

3.93

1.0

5

C

F1011

Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat,
sistem total cu CC catastrofale sau severe

7.3276

7.74

-

5

C

F1012

Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat,
sistem total fara CC catastrofale sau severe

6.3195

4.27

-

I5

C

F1020

6.3447

6.54

-

5

C

F1030

8.8524

19.95

3.0

6.1557

15.15

2.0

132
133

158
159
160
161

I E3082 I Semne si simptome respiratorii fara CC catastrofale sau severe

I E3142 I Revarsat pleural cu CC severe
I E3153 I Boala interstitiala pulmonara fara CC catastrofale sau severe

-

1 lmplanVlnlocuire

componenta AICD

Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu investigatie
cardiaca invaziva

-

5

C

F1041

Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie
cardiaca invaziva cu CC catastrofale

5

C

F1042

Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie
cardiaca invaziva fara CC catastrofale

4.3663

11.82

2.0

163

165

'

I E3103 I Bronsita si astm varsta <50 fara CC

162

164

·-

5

C

F1051

Bypass coronarian cu investigatii cardiace invazive cu CC
catastrofale

6.5779

21 .10

3.0

5

C

F1052

Bypass coronarian cu investigatii cardiace invazive fara CC
catastrofale

4.9397

18.56

6.0
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
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5

C

F1061

Bypass coronarian fara investigatii cardiace invazive cu CC
catastrofale sau severe

4.0513

14.83

2.0

5

C

F1062

Bypass coronarian fara investigatii cardiace invazive fara CC
catastrofale sau severe

3.0999

12.64

2.0

5

C

F1071

Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB cu CC
catastrofale

7.5230

16.11

2.0
•

5

C

F1072

Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB fara CC
catastrofale

4.5365

18.12

2.0

5

C

F1081

Proceduri majore de reconstructie vasculara fara pompa CPB cu
CC catastrofale

5.2232

9.84

1.0

Proceduri majore de reconstructie vasculara fara pompa CPB fara
CC catastrofale

2.5266

8.13

1.0

4.1143

8.32

1.0

2.6715

7.21

1.0

1.8461

6.10

3.0

5

C

F1082

5

C

F1091

5

C

F1092

5

C

F1100

Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB cu CC catastrofale
Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB fara CC
catastrofale
Interventie coronara percutanata cu IMA

I

I

•

5

F1111

C

Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului
superior si a degetului de la picioar cu CC catastrofale

5.9037

C

F1112

Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului
superior si a degetului de la picior fara CC catastrofale

2.9487

15.53

1.0

5

C

F1120

Implantare pacemaker cardiac

1.9343

6.07

1.0

5

C

F1130

Amputatie a membrului superior si a degetului pentru tulburari ale
sistemului circulator

2.3375

12.20

o.o

5

C

F1141

Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa
CPB cu CC catastrofale

3.1881

5.72

1.0

F1142

Proceduri vasculare exceptand reconstructla majora fara pompa
CPB cu CC severe

1.3420

5

C

I

Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa
CPB fara CC catastrofale sau severe

0.9388

182
183

5
5

C

F1150

Interventie coronara percutanata fara IMA cu implantare de stent

1.2853

184
185

5
5
5

C

F1160
F1170

lnterventie
. . coronara percutanata fara IMA fara implantare de stent
lnlocuire de pacemaker cardiac
Revizie de pacemaker cardiac exceptand înlocuirea dispozitivului

C

F1180
F1 190

5

C

5

189
190
191
192

5.27

1.0
I
I

F1143

188

1.0

5

C

186
187

15.24

I

5

181

I

4.43

o.o

4.02

O.O I

1.2538
1.2538

3.80
4.82

1.0

Alta interventie percutanata cardiaca transvasculara

1.2160
1.5689

5.16
5.52

O.O

F1200

Ligatura venelor si stripping

0.6616

4.56

1.0

C

F1211

Alte proceduri în sala de operatii privind sistemul circulator cu CC
catastrofale

3.2385

8.18

1.0

5

C

F1212

Alte proceduri în sala de operatii privind sistemul circulator fara
CC catastrofale

1.2601

7.25

1.0

5

A

F2010

Diagnostic al sistemului circulator cu suport ventilator

3.4401

7.85

2.0 I

5

A

F2021

Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca
invaziva cu CC catastrofale sau severe

1.7327

5.12

2.0

5

A

F2022

Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca
invaziva fara CC catastrofale sau severe

1.0648

4.96

-

C
C

-

.

I
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193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

5

A

F2031

Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca
invaziva cu diagnostic principal complex

1.0396

3.75

2.0

5

A

F2032

Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca
invaziva fara diagnostic principal complex

0.5608

2.90

.

5

M

F3011

Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca
invaziva cu CC catastrofale sau severe

1.3609

7.12

2.0
•

5

M

F3012

Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca
invaziva fara CC catastrofale sau severe

0.6553

4.47

1.0

5

M

F3013

Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca
invaziva, decedat

0.7561

2.76

o.o

5
5

M
M

5
5

M

5
5

M

M

M

F3020
F3031
F3032
F3041
F3042
F3050

Endocardita infectioasa

2.7471
1.6886

18.38
6.74
6.46
7.67

Tromboza venoasa fara CC catastrofale sau severe

0.7561
1.2538
0.5734

Ulceratie a pielii pentru tulburari circulatorii

1.5689

Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale sau severe
Ateroscleroza coronariana cu CC

1.2853
0.4284
0.5482

Insuficienta cardiaca si soc cu CC catastrofale
Insuficienta cardiaca si soc fara CC catastrofale
Tromboza venoasa cu CC catastrofale sau severe

5
5

M

5
5

M

F3061
F3062
F3071

M

F3072

Ateroscleroza coronariana fara CC

0.2646

5
5

M

F3081
F3082

Hipertensiune cu CC

5
5

M . F3090 - Boala congenitala
de inima
.

0.7246
0.3528
0.3780

M

5
5

M
M

5
5

M

M

Tulburari vasculare periferice fara CC catastrofale sau severe

Hipertensiune fara CC

I
1.0 I
2.0 I
1.Q r
2.0
.

6.84
7.40

2.0

6.34
6.13

1.0
1.0

5.58
4.85

1.0 .

5.49
5.45

2.0
2.0
2.0
.

.

•

•
•

F3101
F3102

Tulburari valvulare cu CC catastrofale sau severe

1.2034

4.76
6.05

Tulburari valvulare fara CC catastrofale sau severe
Aritmie majora si stop cardiac cu CC catastrofale sau severe

M

F3111
F3112

0.2520
0.9829
0.4473

4.40
5.38
4.50

1.0 I

M

F3121

0.9514

6.12

2.0

Aritmie majora si stop cardiac fara CC catastrofale sau severe
Aritmie non-majora si tulburari de conducere cu CC catastrofale
sau severe
..
Aritmie non-majora si tulburari de conducere fara CC catastrofale
sau severe

5

M

F3122

5

M

5
5

M

F3131
F3132

Sincopa si colaps cu CC catastrofale sau severe

5
5

M -

F3141
F3142

Durere toracica

M

4.36

Angina instabila cu CC catastrofale sau severe

0.8317

Angina instabila fara CC catastrofale sau severe

0.4221
0.7876

5.93
4.87
5.24

.... 0.2961

. 3.45

3.45

Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC catastrofale

0.2646
2.0414

Sincopa si colaps fara CC catastrofale sau severe

5
5

M
M

F3162

Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC severe

5

M

F3163

6
6

C
C

6

C

•

1.0 I

'

0.3654

F3150
F3161

M

-

2.0 .

,_

~

2.0 I
.

1.0
1.0

'

• I
1.0

0.9892

7.1 0
6.71

1.0 I

Alte diagnostice ale sistemului circulator fara CC catastrofale sau
severe

0.5230

4.84

1.0

G1011

Rezectie rectala cu CC catastrofale

4.6940

16.00

G1012
G1021

Rezectie rectala fara CC catastrofale

2.6841

Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu CC catastrofale

4.4356

13.32
13.19

2.0
1.0
2.0
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228
229
230
231

I G1022 I Proceduri majore pe intestinul subtire si gros fara CC catastrofale I 2.1359 I 10.09

I6

C

6

C

G1031

Proceduri la nivelul stomacului, esofagului si duodenului cu stare
maligna

5.0909

12.87

2.0

6

C

G1032

Proceduri la nivelul stomacului, esofagului si duodenului fara stare
malignam cu CC catastrofale sau severe

3.8182

7.92

1.0

6

C

G1033

Proceduri la nivelul stomacului, esofagului si duodenului fara stare
maligna fara CC catastrofale sau severe

1.3672

5.13

1.0

232

6

C

G1041

233

6

C

G1042

234

6

C

G1043

235

6

C

G1051

Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros cu CC

236

6

C

G1052

237

6

C

238

6

239
240
241

293

•

--

. 2.8920

8.33

Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC

1.7579

5.92

1.0 .
1.0 •

Aderente peritoneale varsta <50 fara CC

1.0459

4.84

o.o

. 1.9532

7.27

1.0

Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros fara CC

1.0963

5.76

o.o .

G1060

Piloromiotomie

1.0648

10.29

.

C

G1071

Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe

1.6886

5.11

1.0

6

C

G1072

Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe

0.8443

4.38

O.O

6

C

G1081

Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta >59 sau
cu (CC catastrofale sau severe}

1.0018

7.24

1.0

G1082

Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59
fara CC catastrofale sau severe

0.5923

5.19

o.o

G1090

Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >O

0.5797

5.19

O.O .

6

C

·-

Aderente peritoneale varsta >49 cu CC

1.0

-

'

242

6

C

243

6

C

G1100

Proceduri pentru hernie varsta <1

0.5293

3.54

O.O

244

6

C

G111 1

1.2097

5.55

o.o

6

C

G1112

Proceduri anale si la nivelul stomei cu CC catastrofale sau severe
Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau
severe

0.4221

4.54

O.O

6

C

G1121

Alte proceduri in sala de operatii la nivelul sistemului digestiv cu
CC catastrofale sau severe

2.8479

8.22

1.0

0.8317

6.81

1.0

245
246

I

6

C

G1122

Alte proceduri in sala de operatii la nivelul sistemului digestiv fara
CC catastrofale sau severe

248

6

A

G201 1

Alte gastroscopii pentru boli digestive majore

0.9577

6.08

2.0

249

6

A

G2012

Alte gastroscopii pentru boli digestive majore, de zi

0.1764

0.00

-

250

6

A

G2020

Colonoscopie complexa

0.4032

5.41

.

I 1.5437

4.65

O.O

0.6364

3.64

o.o

0.2079

0.00

-

247

-

'

·-

251

6

A

I G2031

252

6

A

G2032

253

6

A

G2033

254

6

A

G2041

Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu sunt majore

0.7687

4.49

o.o

255

6

A

G2042

Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu sunt majore, de zi

0. 1701

0.00

256

6

A

G2051

Gastroscopie complexa cu CC catastrofale sau severe

1.8335

5.58

1.0

257

6

A

G2052

Gastroscopie complexa fara CC catastrofale sau severe

0.8380

3.92

O.O

258

6

A

I G2053

Gastroscopie complexa, de zi

0.2394

0.00

-

259

6

G301 1

Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau severe

I 0.9766

4.55

1.0

260

6

M
M

G3012

Stare maligna digestiva fara CC catastrofale sau severe

0.5041

3.53

1.0

6

M

G3021

Hemoragie gastrointestinala varsta >64 sau cu (CC catastrofale
sau severe }

0.4978

5.88

2.0

261

Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe
Alte colonoscopii fara CC catastrofale sau severe

I Alte colonoscopii, de zi

•
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6

M

G3022

Hemoragie gastrointestinala varsta <65 fara CC catastrofale sau
severe

0.2583

4.65

2.0

263

6

M

G3030

Ulcer peptic complicat

0.9199

5.75

1.0

264

6

M

G3040

Ulcer peptic necomplicat

0.2205

5.13

-

265

6

M

G3050

Boala inflamatorie a intestinului

0.5356

4.22

.

266

6

M

G3061

Ocluzie intestinala cu CC

0.9703

4.73

2.0

267

6

M

G3062

Ocluzie intestinala fara CC

0.4473

3.90

2.0 .

268

6

M

G3071

Durere abdominala sau adenita mezenterica cu CC

. 0.4725

3.62

269

6

M

G3072

Durere abdominala sau adenita mezenterica fara CC

0.2331

3.04

1.0
.

6

M

G3081

Esofagita, gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv
varsta >9 ani cu CC catastrofale/severe

0.8065

5.15

2.0

262

270
6

M

G3082

272

6

M

G3091

273

6

M

274

6

275

'
Esofagita, gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv

I

4.55

1.0

0.7498

3.69

1.0

0.3402

3.37

.

M

G3092 . Gastroenterita varsta <1Oani fara CC
G3100 Esofagita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta <1Oani

0.3717

3.06

1.0

6

M

G3111

Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC

0.7813

4.47

1.0

276

6

M

G3112

Alte diagnostice ale sistemului digestiv fara CC

0.2394

3.89

0.5

277

7

C

H1011

Proceduri la nivel de pancreas, ficat si shunt cu CC catastrofale

5.5572

12.54

1.0

278

7

C

H1012

Proceduri la nivel de pancreas, ficat si shunt fara CC catastrofale

2.4825

10.32

1.0

7

C

H1021

Proceduri majore ale tractului biliar cu stare maligna sau CC
catastrofale

4.2340

12.68

1.0

7

C

H1022

Proceduri majore ale tractului biliar fara stare maligna cu (CC
moderate sau severee)

2.3753

11 .09

1.0

271

-

279
280
281
282

7

C

H1023

7

C

H1031

7

C

H1032

7

C

7

285

8.99

1.0

2.4320

6.96

1.0

Proceduri de diagnostic hepatobiliar fara CC catastrofale sau
severe

1.0648

5.46

1.0

H1040

Alte proceduri in sala de operatii hepatobiliare si pancreatice

2.4825

5.77

1.0

C

H1051

Colecistectomie deschisa cu explorarea închisa a CBP sau cu CC
catastrofale

3.4780

10.72

1.0

7

C

H1052

Colecistectomie deschisa fara explorarea închisa a CBP fara CC
catastrofale

1.5563

9.38

1.0

7

C

H1061

Colecistectomie laparoscopica cu explorarea închisa a CBP sau
cu (CC catastrofale sau severe)

1.7075

5.69

1.0

7

C

H1062

Colecistectomie laparoscopica fara explorarea închisa a CBP fara
CC catastrofale sau severe

0.8443

4.56

1.0

7

A

H2010

Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene sangerande

1.9469

8.10

2.0 I

286
287
288
289

Proceduri majore ale tractului biliar fara stare maligna fara CC
Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC catastrofale sau
severe

•

1.3294

283
284

Gastroenterita varsta <1 Oani cu CC

•
•

0.2709

varsta >9 ani fara CC catastrofale/severe

•

•

•

7

A

H2021

Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie
retrograda endoscopica cu CC catastrofale sau severe

2.0099

6.73

.

7

A

H2022

Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie
retrograda endoscopica fara CC catastrofale sau severe

0.8380

4.53

.

290
291
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7

A

H2031

Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie
retrograda endoscopica cu CC catastrofale sau severe

1.8083

7.04

O.O

7

A

H2032

Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie
retrograda endoscopica cu CC moderate

1.0144

4.77

O.O

7

A

H2033

Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie
retrograda endoscopica fara CC

0.5860

4.49

O.O

1.9406

6.95

2.0 .

. 0.9136

6.68

292
293
294

•

295

7

M

H3011

Ciroza si hepatita alcoolica cu CC catastrofale

296

7

M

H3012

Ciroza si hepatita alcoolica cu CC severe

297

7

M

H3013

Ciroza si hepatita alcoolica fara CC catastrofale sau severe

0.4347

5.84

2.0 .
1.0 •

7

M

H3021

Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69
cu CC catastrofale sau severe ) sau cu CC catastrofale

1.3987

5.93

2.0

0.6301

4.76

1.0

298

'

7

M

H3022

Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69
fara CC catastrofale sau severe ) sau fara CC catastrofale

7

M

H3031

Tulburari ale pancreasului, cu exceptia starii maligne cu CC
catastrofale sau severe

1.4428

6.86

3.0

7

M

H3032

Tulburari ale pancreasului, cu exceptia starii maligne fara CC
catastrofale sau severe

0.5797

5.79

3.0

7

M

H3041

1.4996

5.82

2.0

302

Tulburari ale ficatului, cu exceptia starii maligne, cirozei, hepatitei
alcoolice cu CC cat/sev

0.4095

5.15

1.0

303

299
300
301

'

7

M

H3042

Tulburari ale ficatului, cu exceptia starii maligne, cirozei, hepatitei
alcoolice fara CC cat/sev

304

7

M

H3051

Tulburari ale tractului biliar cu CC

0.8569

5.22

2.0

305

7

M

H3052

0.3465

4.29

1.0

8

C

11010

Tulburari ale tractului biliar fara CC
Proceduri majore bilaterale sau multiple ale extremitatilor
inferioare

5.7966

15.34

1.0

8

C

11021

Transfer de tesut micorvascular sau (grefa de piele cu CC
catastrofale sau severe), cu exceptia mainii

6.9181

8.52

o.o

308

8

C

11022

Grefe pe piele fara CC catastrofale sau severe, cu exceptia mainii

2.7534

5.83

O.O

309

8

C

11031

Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC catastrofale sau severe

6.1935

16.84

1.0

8

C

11032

lnlocuire sold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a
artroplastiei totale de sold fara CC catastrofale sau severe

3.3834

12.16

1.0

311

8

C

11033

lnlocuire sold fara CC catastrofale sau severe

2.7597

11.55

1.0

312

8

C

I 11040

lnlocuire si reatasare de genunchi

2.8920

11.54

1.0 I

8

C

11050

Alte proceduri majore de inlocuire a articulatiilor si reatasare a
unui membru

2.6652

8.23

1.0

314

8

C

11060

Artrodeza vertebrala cu diformitate

6.1683

13.98

2.0

315

8

C

11070

Amputatie

4.8767

17.46

1.0

8

C

11081

Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului cu CC catastrofale
sau severe

3. 1188

11 .83

1.0

8

C

11082

Alte proceduri la nivelul soldului sial femurului fara CC
catastrofale sau severe

1.9280

10.93

1.0

318

8

C

11091

Artrodeza vertebrala cu CC catastrofale sau severe

5.6517

8.64

319

8

C

Artrodeza vertebrala fara CC catastrofale sau severe

3.0432

O.O
O.O

306
307

310

313

316
317

-- 11092

.

-

7.27

I

I

296
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8

C

11101

Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului cu CC catastrofale sau
severe

2.6967

8.73

O.O

8

C

11102

Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau
severe

1.3546

7.18

O.O

8

C

1111 O Proceduri de alungire a membrelor

2.0603

6.25

1.0

8

C

11121

lnfectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri
ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv cu CC catastrofale

4.9334

10.55

O.O

lnfectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri
ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv cu CC severe

2.6274

320
321
322
323
324

8

11122

C

I
I

8

C

11123

lnfectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri
ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv fara CC catastrofale
sau severe

8

C

11131

325
326

•

-6.89

o.o
I

I 1.3546

6.12

O.O

Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei cu CC
catastrofale sau severe

2.9298

9.30

O.O
'

8

C

11132

Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei varsta >59 fara
CC catastrofale sau severe

1.6004

8.78

o.o

8

C

11133

Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei varsta <60 fara
CC catastrofale sau severe

1.2034

7.52

O.O

327
328

•

329

8

C

11140

Revizie a bontului de amputatie

1.4870

8.67

O.O

330

8

C

11150

Chirurgie cranio-faciala

1.9343

8.1 2

2.0

331

8

C

11160

Alte proceduri la nivelul umarului

0.8695

3.71

O.O I

332

8

C

11170

Chirurgie maxilo-faciala

1.4113

4.19

1.0

333

8

C

11180

Alte proceduri la nivelul genunchiului

0.5167

3.60

334

8

C

11190

Alte proceduri la nivelul cotului si antebratului

0.9829

4.99

335

8

C

11200

Alte proceduri la nivelul labei piciorului

0.7939

6.05

O.O
O.O
O.O

8

C

11210

Excizie locala si indepartare a dispozitivelor interne de fixare a
soldului si femurului

0.8506

5.24

O.O

8

C

11220

Excizie locala si indepartare a dispozitivelor interne de fixare
exclusiv sold si femur

0.4221

3.39

O.O

336
337

•

Artroscopie
Proceduri diagnostic ale oaselor si a incheieturilor, incluzand
bioosia
Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu CC catastrofale sau severe

0.4536

2.34

O.O I

1.8146

5.41

o.o

2.1422

6.13

Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC catastrofale sau severe

0.6868

4.58

11261

Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv cu CC

2.4699

5.40

C

11262

Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv fara CC

0.7435

4.22

O.O
o.o
O.O
o.o

8

C

11270

Reconstructie sau revizie a genunchiului

1.0711

3.12

1.0

345

8

C

11280

Proceduri la nivelul mainii

0.5545

3.30

346

8

M

13010

I Fracturi ale diafizei femurale

O.O

1.7579

4.91

1.0

347

8

M

13020

Fracturi ale extremitatii distale femurale

1.3483

5.34

-

348

8

M

13030

Entorse, luxatii si dislocari ale soldului, pelvisului si coapsei

0.5356

5.12

O.O

349

8

M

13041

Osteomielita cu CC

2.0162

11.48

-

350

8

M

13042

Osteomielita fara CC

0.7120

8.98

-

8

C

11230

8

C

11240

340

8

C

I 11251

341

8

C

11252

342

8

C

343

8

344

338
339

I

.
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8

M

13051

Stare maligna a tesutului conjunctiv, incluzand fractura patologica
cu CC catastrofale sau severe

1.3609

6.24

1.0

8

M

13052

Stare maligna a tesutului conjunctiv, incluzand fractura patologica
tologica fara CC catastrofale sau severe

0.5671

4.46

O.O

8

M

13061

Tulburari inflamatorii musculoscheletale cu CC catastrofale sau
severe

2.2178

5.53

O.O

351
352
353

•

8

M

13062

Tulburari inflamatorii musculoscheletale fara CC catastrofale sau
severe

0.4221

5.10

O.O

8

M

13071

Artrita septica cu CC catastrofale sau severe

2.3564

7.52

-

354
355

297

356

8

M

13072

Artrita septica fara CC catastrofale sau severe

0.7939

7.51

-

357

8

M

13081

Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC

1.3294

6.17

1.0

358

8

M

13082

Tulburari nechirurgicale ale coloanei fara CC

0.6049

5.30

1.0

359

8

M

13083

Tulburari nechirurgicale ale coloanei, de zi

0.1890

0.00

-

8

M

13091

Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 cu CC catastrofale
sau severe

1.5626

6.76

-

8

M

13092

Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 sau cu (CC
catastrofale sau severe )

0.5923

5.28

-

8

M

13093

Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta <75 fara CC
catastrofale sau severe

0.2898

4.68

1.0

6.17

360
361
362

'

-

-

363

8

M

13100

Artropatii nespecifice

364

8

M

1311 1

Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 cu CC

0.8695

6.96

365

8

M

13112

Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 sau cu CC

0.4032

5.09

366

8

M

13113

Alte tulburari musculotendinoase varsta <70 fara CC

0.2646

4.60

-

8

M

13121

Tulburari musculotendinoase specifice varsta >79 sau cu (CC
catastrofale sau severe)

1.2034

5.85

-

8

M

13122

Tulburari musculotendinoase specifice varsta <80 fara CC
catastrofale sau severe

0.3339

4.79

O.O

8

M

13131

lngrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor
musculoscheletale varsta >59 cu CC catastrofale sau severe

1.7768

9.28

-

8

M

13132

lngrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor
musculoscheletale varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe)

0.6427

6.34

O.O

8

M

13133

lngrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor
musculoscheletale varsta <60 fara CC catastrofale sau severe

0.3465

4.14

-

8

M

13141

Leziuni ale antebratului, pumnului, mainii sau piciorului varsta >74
cu cc

1.1026

4.05

-

8

M

13142

Leziuni ale antebratului, pumnului, mainii sau piciorului varsta >74
sau cu CC

0.4284

3.26

O.O

8

M

13143

Leziuni ale antebratului, pumnului, mainii sau piciorului varsta <75
fara CC

0.2835

2.61

o.o

8

M

13151

Leziuni ale umarului, bratului, cotului, genunchiului, gambei sau
gleznei, varsta >64 cu CC

1.3861

4.69

O.O

8

M

13152

Leziuni ale umarului, bratului, cotului, genunchiului, gambei sau
gleznei varsta >64 sau cu CC

0.5860

3.90

O.O

367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

0.5482

I

I
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8

M

13153

Leziuni ale umarului, bratului, cotului, genunchiului, gambei sau
gleznei, varsta <65 fara CC

0.2961

3.30

O.O

378

8

M

13161

Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 cu CC

1.1467

6.97

-

379

8

M

13162

Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 sau cu CC

0.4788

5.15

380

8

M

13163

Alte tulburari musculoscheletale varsta <70 fara CC

0.2583

4.20

o.o
O.O

381

8

M

13171

Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau severe

2.0477

6.55

2.0

382

8

M

13172

Fracturi ale pelvisului fara CC catastrofale sau severe

0.9262

5.37

-

•

383

8

M

13181

Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale sau severe

6.67

2.0

•

384

8

M

13182

Fracturi ale colului femural fara CC catastrofale sau severe

1.2979
.
0.4284

5.23

1.0 ,

9

C

J1010

Transfer de tesut microvasular pentru piele, tesut subcutanat si
tulburari ale sanului

4.8137

7.98

o.o

386

9

C

J1021

Proceduri majore pentru afectiuni maligne ale sanului

1.2097

8.83

1.0

387

9

C

I 0.9829

4.66

1.0

388

9

C

J1031

Proceduri minore pentru afectiuni maligne ale sanului

0.5482

4.48

389

9

C

J1032

Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale sanului

0.3780

3.67

o.o
O.O

9

C

J1041

Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare cu CC catastrofale
sau severe

2.0918

5.39

O.O

9

C

J1042

Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare fara CC
catastrofale sau severe

0.6112

4.39

O.O

9

C

J1050

Proceduri perianale si pilonidale

0.4978

3.83

O.O

9

C

J1060

Proceduri in sala de operatii ale pielii, tesutului subcutanat si
chirugie plastica la nivelul sanului

0.4473

4.16

O.O

... 9

C

J1070

Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului

0.2709

4.27

O.O

9

C

J1081

Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita cu CC
catastrofale

4.7444

9.85

1.0

9

C

J1082

Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC
catastrofale cu grefa de piele/lambou de reparare

2.6148

17.47

o.o

9

C

J1083

Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC
catastrofale fara grefa de piele/lambou de reparare

1.7768

7.27

O.O

9

C

J1091

Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita cu grefa de
piele (CC catastrofale sau severe)

2.4194

9.93

-

9

C

J1092

Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita fara (grefa de
piele si (CC catastrofale sau severe)

0.8947

5.44

O.O

400

9

C

J1100

Reaconstructii majore ale sanului

I 3.5347

8.90

-

401

9

M

J3011

Ulceratii ale pielii

1.4491

7.61

3.0

402

9

M

J3012

Ulceratie ale pielii, de zi

I 0.1260

0.00

-

9

M

J3021

Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 cu CC) sau cu (CC
catastrofale sau severe)

0.6742

4.88

1.0

377

385

I J1022 I Proceduri majore pentru afectiuni nemaligne ale sanului

390
391
392
393
394
395
396
397

-

398
399

403

-

'

-

-

-

•

9

M

J3022

Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 fara CC) sau fara (CC
catastrofale sau severe)

0.2394

3.78

1.0

405

9

M

J3030

Tulburari nemaligne ale sanului

0.2772

4.10

O.O

406

9

M

1.3420

8.33

1.0

9

M

0.5608

5.76

O.O

404

407

I J3041 I Celulita varsta >59 cu CC catastrofale sau severe
J3042

Celulita (varsta >59 fara CC catastrofale sau severe ) sau varsta
<60

I
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I J3051 I Trauma a pielii, tesutului subcutanat si sanului varsta >69

408

I9

M

409

9

M

J3052

Trauma a pielii, tesutului subcutanat si sanului varsta <70

0.2709

3.35

1.0

410

9

M

J3061

Tulburari minore ale pielii

0.5923

4.24

O.O

411

9

M

J3062

Tulburari minore ale pielii, de zi

0.1575

0.00

.

412

I9

M

413

9

M

J3072

Tulburari majore ale pielii, de zi

0.0882

0.00

.

414

10

C

K1010

Proceduri ale piciorului diabetic

3.7867

8.97

1.0

415

10

C

K1020

Proceduri la nivel de hipofiza

9.94

1.0

416

I 10

C

K1030

I Proceduri la nivelul suprarenalelor

2.7849
..
2.6085

8.95

1.0

417

10

C

K1040

Proceduri majore pentru obezitate

1.5689

5.03

1.0

418

10

C

K1050

Proceduri la nivelul paratiroidelor

1.2664

5.24

O.O

419

10

C

K1060

Proceduri la nivelul tiroidei

1.11 52

4.82

420

I 10

C

K1070

I Proceduri privind obezitatea

1.0
.

421

10

C

K1080

Proceduri privind tiroglosul

0.6616

5.73

O.O

10

C

K1090

Alte proceduri în sala de operatii la nivel endocrin, nulritional si
metabolic

2.7849

6.16

1.0

422

I J3071 I Tulburari majore ale pielii

I 0.5545 I 5.00
I 0.9199 I 5.1 1

I

I 1.3357 I 4.11

2.0

1.0

I

10

A

K2010

Proceduri endoscopice sau investigative pentru tulburari
metabolice fara CC, de zi

0.3843

0.00

.

424

10

M

K3011

Diabet cu CC catastrofale sau severe

1.2790

6.17

2.0

425

10

M

K3012

Diabet fara CC catastrofale sau severe

0.5734

5.41

1.5

426

10

M

I 2.3060

5.92

1.0

427

10

M

K3031

Diverse tulburari metabolice cu CC catastrofale

1.5185

5.68

2.0

428

10

M

K3032

Diverse tulburari metabolice varsta >74 sau cu CC severe

0.7246

4.26

2.0

10

M

K3033

Diverse tulburari metabolice varsta <75 fara CC catastrofale sau
severe

0.3843

3.46

1.0

423

I K3020 I Perturbare nutritionala severa

429

•

430

10

M

K3040

Erori innascute de metabolism

0.4158

3.62

. I

431

10

M

K3051

Tulburari endocrine cu CC catastrofale sau severe

1.4239

4.51

1.0 I

432

10

M

K3052

Tulburari endocrine fara CC catastrofale sau severe

0.4851

3.82

1.0

11

C

L1011

lnsertie operatorie a cateterului peritoneal pentru dializa cu CC
catastrofale sau severe

4.0576

15.75

1.0

lnsertie operatorie a cateterului peritoneal pentru dializa fara CC
catastrofale sau severe

1.1971

6.00

.

Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru
tumori cu CC catastrofale sau severe

4.1332

11.27

2.0

Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru
tumori fara CC catastrofale sau severe

2.7345

8.41

2.0

433
434

.

11

C

L1012

11

C

L1021

11

C

L1022

435
436
437

I

I

11

C

L1031

Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru
tumori benigne cu CC catastrofale

3.6229

7.41

1.0

11

C

L1032

Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru
tumori benigne cu CC severe sau moderate

1.8461

6.22

1.0

11

C

L1033

Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru
tumori benigne fara CC

1.2790

6.04

1.0

11

C

L1041

Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale sau severe

2.2241

8.75

O.O

438
439
440

•

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

300

I L1042 I Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale sau severe

441

I 11

C

442

11

C

L1051

11

C

L1052

443

I 0.8821 I 7.88

Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC catastrofale sau severe
Proceduri minore ale vezicii urinare fara CC catastrofale sau
severe

O.O

1.9847

6.05

1.0

0.6364

4.90

O.O

1.2790

5.91

O.O

4.60

O.O

5.28

11

C

L1061

Proceduri transuretrale cu exceptia prostatectomiei cu CC
catastrofale sau severe

11

C

L1062

Proceduri transuretrale cu exceptia prostatectomiei fara CC
catastrofale sau severe

0.5230

11

-

C

L1071

Proceduri ale uretrei cu CC

0.8569

11

C

L1072

Proceduri ale uretrei fara CC

0.5419

4.46

O.O I
O.O

11

C

L1081

Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si tractului urinar cu
CC catasatrofal

4.9460

7.02

1.0

11

C

L1082

Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si tractului urinar cu
CC severe

2.1233

4.79

1.0

11

C

L1083

Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si tractului urinar fara
CC catastrofale sau severe

1.0459

3.96

O.O

451

11

A

L2010

Ureteroscopie

0.6238

4.28

O.O

452

11

A

L2020

Cistouretroscopie, de zi

0.2016

0.00

-

453
454

11

A

Litotripsie extracorporeala pentru litiaza urinara

0.3969

4.99

-

I 11

M

L2030
L3011

I 2.2556

7.92

1.0

455

11

M

L3012

Insuficienta renala cu CC severe

1.2160

6.44

1.0

456

11

M

L3013

Insuficienta renala fara CC catastrofale sau severe

0.6364

5.11

1.0

457

11

M

L3020

Internare pentru dializa renala

0.0945

8.00

-

11

M

L3031

Tumori ale rinichiului si tractului urinar cu CC catastrofale sau
severe

1.2601

5.27

1.0

11

M

L3032

Tumori ale rinichiului si tractului urinar fara CC catastrofale sau
severe

0.6112

3.24

O.O

11

M

L3041

1.6445

5.52

2.0

11

M

L3042

0.7435

5.83

1.5

11

M

L3043

0.4284

4.84

11

M

L3050

Pietre si obstructie urinara

0.3276

3.84

~

11

M

L3061

Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar cu CC
catastrofale sau severe

0.9262

4.61

1.0

11

M

L3062

Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar fara CC
catastrofale sau severe

0.3339

3.76

O.O

11

M

L3070

Strictura uretrala

0.3528

4.29

O.O I

11

M

L3081

Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului urinar cu CC
catastrofale

2.0603

8.26

-

11

M

L3082

Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului urinar cu CC
severe

0.8947

4.70

1.0

11

M

L3083

Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului urinar fara CC
catastrofale sau severe

0.3087

3.84

O.O

12

C

M1010

Proceduri majore pelvine la barbat

2.7723

12.52

1.0

444
445
446
447

>-

448
449

-

450

I

458
459
460
461
~ 2
463
464
465
466
467
468
469
470

-

I insuficienta renala cu CC catastrofale

lnfectii ale rinichiului si tractului urinar cu CC catastrofale
lnfectii ale rinichiului si tractului urinar varsta >69 sau cu CC
severe ..
lnfectii ale rinichiului si tractului urinar varsta <70 fara CC
catastrofale sau severe

I

.

O.O I
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I M1021 I Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale sau severe
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471

I 12

C

472

12

C

M1022

Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale sau severe

0.8695

7.45

1.0

473

12

C

M1031

Proceduri la nivelul penisului cu CC

1.0963

3.99

474

12

C

M1032

Proceduri la nivelul penisului fara CC

0.5734

3.41

475 1 12
476 12

C
C

M1042

Proceduri la nivelul testiculelor fara CC

0.4410

3.71

12

C

M1050

Circumcizie

0.3213

2.74

O.O
O.O
O.O
O.O
o.o

12

C

M1061

Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv
masculin pentru starea maligna

1.9217

3.79

O.O

0.6049

5.20

o.o

0.1890

0.00

-

477

I 1.6823 I 8.23

I M1041 I Proceduri la nivelul testiculelor cu CC

478

1.0

I 1.0711 I 4.57

'

12

C

M1062

Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv
masculin exceptand cele pentru starea maligna

12

A

M2010

Cistouretroscopie fara CC, de zi

12

M

M3011

Stare maligna a sistemului reproductiv masculin cu CC
catastrofale sau severe

1.0081

5.09

1.0

12

M

M3012

Stare maligna a sistemului reproductiv masculin fara CC
catastrofale sau severe

0.3465

3.49

O.O

483

12

M

M3021

Hipertrofie prostatica benigna cu CC catastrofale sau severe

1.0837

4.78

484

12

M

M3022

Hipertrofie prostatica benigna fara CC catastrofale sau severe

0.2835

3.89

485

12

I M3031

lnflamatii ale sistemului reproductiv masculin cu CC

0.7687

I 4.96

486

12

lnflamatii ale sistemului reproductiv masculin fara CC

0.3402

4.25

487

I 12

M
M
M

O.O
O.O
O.O
O.O

0.2646

3.00

-

488

12

M

M3050

Alte diagnostice ale sistemului reproductiv masculin

0.2520

3.48

O.O

489

13

C

N1010

Eviscerare a pelvisului si vulvectomie radicala

3.3456

10.62

1.0

13

C

N1021

Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna ovariana
sau a anexelor cu CC

3.0243

7.61

1.0

Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna ovariana
sau a anexelor fara CC

1.6949

5.86

1.0

479
480
481
482

490

M3032
M3040

'

I Sterilizare, barbati

•

13

C

N1022

13

C

N1031

Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna nonovariana sau a anexelor ou CC

2.5833

5.81

1.0

13

C

N1032

Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna nonovariana sau a anexelor fara CC

1.5878

5.03

1.0

13

C

N1040

Histerectomie pentru stare nemaligna

1.1719

7.71

1.0

13

C

N1051

Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei
Fallope cu CC catastrofale sau severe

1.9784

7.33

1.0

13

C

N1052

Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei
Fallope fara CC catastrofale sau severe

0.9955

5.97

1.0

497

13

C

N1060

Proceduri de reconstructie ale sistemului reproductiv feminin

0.9514

5.95

1.0

498

13

C

N1070

Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare nemaligna

I 0.5104

3.11

1.0

499

13

C

N1080

Proceduri endoscopice pentru sistemul reproductiv feminin

0.4536

3.74

1.0

500

13

C

N1090

Conizatie, proceduri la nivelul vaginului, colului uterin si vulvei

0.3087

3.12

501

13

C

N1100

Curetaj diagnostic si histeroscopie diagnostica

0.2898

2.37

o.o
O.O

13

C

N1 111

Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin
varsta >64 cu stare maligna sau cu CC

2.8668

3.72

1.0

491
492
493
494
495
496

502

J

--

...

I
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302

13

C

N1112

Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin
varsta <65 fara neoplasm fara CC

0.3717

2.75

O.O

13

A

N2010

Vaginoscopie/Colposcopie de zi, pentru afectiuni ale sistemul
reproductiv feminin

0.1890

o.oa

.

13

M

N3011

Stare maligna a sistemului reproductiv feminin cu CC catastrofale
sau severe

1.0963

5.82

O.O

503
504
505

•

13

M

N3012

Stare maligna a sistemului reproductiv feminin fara CC
catastrofale sau severe

0.5797

4.06

1.0

13

M

N3020

lnfectii, sistem reproductiv feminin

0.3969

3.81

1.0

13

M

N3031

Tulburari menstruale si alte tulburari ale sistemului genital feminin
cu CC

0.4347

3.56

1.0

13

M

N3032

0.1827

2.96

1.0

509
510

Tulburari menstruale si alte tulburari ale sistemului genital feminin
fara CC

I 14

C

01011

I 2.3123

6.08

1.0

511

14

C

01012

Nastere prin cezariana cu CC severe

1.5752

5.53

1.0

512

14

C

01013

Nastere prin cezariana fara CC catastrofale sau severe

1.2223

5.17

1.0

14

C

01021

Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii cu CC
catastrofale sau severe

1.2412

4.91

o.o

14

C

01022

Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii fara CC
catastrofale sau severe

0.9388

4.64

o.o

515

14

C

01030

Sarcina ectopica

0.8128

5.16

1.0

516

14

C

I 01040

Postpartum si post avort cu proceduri in sala de operatii

0.5860

I 3.00

o.o

517

14

C

01050

0.2835

2.43

O.O

14

A

02010

0.1890

0.00

.

519

14

M

0301 1

Avort cu proceduri in sala de operatii
Vaginoscopie/Colposcopie de zi, pentru sarcina, nastere sau
lauzie
Nastere vaginala cu ·cc catastrofale sau severe

1.0270

4.94

520

14

M

03012

Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe

0.7309

4.56

521

14

M

03013

Nastere vaginala singulara fara complicatii fara alte afectiuni

0.6238

4.83

O.O
O.O
O.O

522

14

M

03020

Postpartum si post avort cu proceduri in sala de operatii

0.3402

5.94

1.0

523

14

M

03030

Avort fara proceduri in sala de operatii

0.2394

2.73

.

524

14

M

03041

Travaliu fals inainte de 37saptamani sau cu CC catastrofale

0.3276

3.38

.

525

14

M

03042

Travaliu fals dupa 37 saptamani fara CC catastrofale

0.1449

2.82

.

526

14

M

03051

Internare prenatala si pentru alte probleme obstetrice

0.3654

3.46

1.0

527

14

M

03052

Internare prenatala si pentru alte probleme obstetrice, de zi

0.0945

0.00

.

15

C

P1010

Nou- nascut externat ca deces sau transfer, la interval <5 zile de
internare„ cu proceduri semnificative in sala de operatii

0.7561

1.94

.

15

C

P1020

Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nou-nascuti

15.7327

21.89

7.0

15

C

P1030

Nou- nascut, greutate la internare 1000-1499 g cu procedura
semnificativa in sala de operatii

12.4375 48.64 23.o

506
507
508

I Nastere prin cezariana cu CC catastrofale

513
514

518

528
529
530

•

I

I
•

15

C

P1040

Nou- nascut, greutate la internare 1500-1999 g cu procedura
semnificativa in sala de operatii

9.9109

24.10

18.5

15

C

P1050

Nou- nascut, greutate la internare 2000-2499 g cu procedura
semnificativa in sala de operatii

6.4140

24.18

12.0

531
532
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15

C

P1061

Nou- nascut, greutate la internare > 2499 g cu procedura
semnificativa in sala de operatii, cu probleme multiple majore

10.1629 28.51

10.0

15

C

P1062

Nou- nascut, greutate la internare > 2499 g cu procedura
semnificativa in sala de operatii, fara probleme multiple majore

3.2700

5.34

2.0

P3011

Nou- nascut externat ca deces sau transfer, la interval <5 zile de
internare, fara procedura semnificativa in sala de operatii, cu
diagnostic neonatal

0.2709

1.32

1.0

P3012

Nou- nascut sau sugar subponderal, externat ca deces sau
transfer, la interval <5zile de la internare, fara procedura
semnificativa in sala de operatii, fara diagnostic neonatal

0.4536

1.22

1.0

533
534
I

303

15

M

535
15

M

536

,

Nou- nascut, greutate la internare < 750 g

, 22.6886 21 .80

Nou- nascut, greutate la internare 750-999 g

I

15.7579 28.28 22.0

537

15

M

P3020

538

15

M

I P3030

15

M

P3040

Nou- nascut, greutate la internare 1000-1249 g fara procedura
semnificativa în sala de operatii

6.0801

10.02

-

15

M

P3050

Nou- nascut, greutate la internare 1250-1499 g fara procedura
semnificativa în sala de operatii

4.5113

20.04

11 .0

15

M

P3061

Nou- nascut, greutate la internare 1500-1999 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, cu probleme multiple majore

4.6751

18.75

10.0

539
540
541

M

P3062

Nou- nascut, greutate la internare 1500-1999 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, cu probleme majore

3.1944

14.99

7.0

15

M

P3063

Nou- nascut, greutate la internare 1500-1999 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, cu alte probleme

2.3312

11.16

6.0

543

M

P3064

Nou- nascut, greutate la internare 1500-1999 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, fara probleme

2.1296

10.21

-

15

M

P3071

Nou- nascut, greutate la internare 2000-2499 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, cu probleme multiple majore

2.5581

13.14

7.0

15

M

P3072

Nou- nascut, greutate la internare 2000-2499 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, cu probleme majore

2.0918

7.69

5.0

15

M

P3073

Nou- nascut, greutate la internare 2000-2499 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, cu alte probleme

1.4176

6.69

4.0

545
546

~

15

M

P3074

Nou- nascut, greutate la internare 2000-2499 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, fara probleme

0.6301

5.44

-

15

M

P3081

Nou- nascut, greutate la internare > 2499 g fara procedura
semnificativa în sala de operatii, cu probleme multiple majore

2.2934

6.48

6.0

1.3042

4.46

4.0

4.28

2.0

548
549
15

M

P3082

Nou- nascut, greutate la internare > 2499 g fara procedura
semnificativa în sala de operatii, cu probleme majore

15

M

P3083

Nou- nascut, greutate la internare > 2499 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, cu alte probleme

0.7309

550
551

554

I

•

15

M

P3084

Nou- nascut, greutate la internare > 2499 g fara procedura
semnificativa in sala de operatii, fara probleme

0.3150

3.61

1.0

16

C

Q1010

Splenectomie

2.3753

12.00

1.0

16

C

Q1021

Alte proceduri în sala de operatii ale sangelui si organelor
hematopoietice cu CC catastrofale sau severe

3.3582

5.17

1.0

552
553

-

15
544

547

•

15
542

I

I
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16

C

Q1022

Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor
hematopoietice fara CC catastrofale sau severe

0.6175

5.30

1.0

16

M

Q301 1

Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate cu CC catastrofale sau
severe

1.5563

4.90

3.0

16

M

Q3012

Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara CC catastrofale
sau severe cu stare maligna

0.7120

4.00

-

16

M

Q3013

Tulburari reticuloendoteliale si de Imunitate fara CC catastrofale
sau severe fara stare maligna

0.2331

4.44

1.0

559

16

M

Q3021

Tulburari ale globulelor rosii cu CC catastrofale

1.3168

6.21

1.0

560

16

M

Q3022

Tulburari ale globulelor rosii cu CC severe

0.6490

5.74

1.0

561

16

M

Q3023

Tulburari ale globulelor rosii fara CC catastrofale sau severe

0.2268

5.03

1.0

562

16

M

Q3030

Anomalii de coagulare

0.3969

5.37

1.0

17

C

R1011

Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala de operatii, cu CC
catastrofale sau severe

6.3195

9.12

1.0

17

C

R1012

Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala de operatii, fara
CC catastrofale sau severe

2.0162

7.67

1.0

17

C

R1021

Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in sala de operatii,
cu CC catastrofale sau severe

3.3960

9.04

1.0

17

C

R1022

Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in sala de operatii,
fara CC catastrofale sau severe

1.8398

6.11

1.0

Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de operatii cu CC
catastrofale sau severe

4.8767

Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de operatii fara CC
catastrofale sau severe

0.9892

Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala de operatii cu
CC catastrofale sau severe

1.5248

555
556
557
558

563
564
565
566
17

C

R1031

567
17

C

R1032

568
17

C

R1041

569

'

I

9.18
4.94

O.O
O.O

I
5.09

0.5
•

17

C

R1042

Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala de operatii fara
CC catastrofale sau severe

0.7120

3.40

O.O

571

17

M

R3011

Leucemie acuta cu CC catastrofale

5.3870

13.63

572

17

M

R3012

Leucemie acuta cu CC severe

1.0648

5.85

O.O
O.O

573

17

M

R3013

Leucemie acuta fara CC catastrofale sau severe

0.6112

5.46

-

574

17

M

R3021 · Limfom si leucemie non-acuta cu CC catastrofale

3.0936

6.46

1.0

575

17

M

R3022

Limfom si leucemie non-acuta fara CC catastrofale

1.0207

4.33

o.o

576

17

M

R3023

Limfom si leucemie non-acuta, de zi

0.1323

0.00

-

577

17

M

R3031

Alte tulburari neoplazice cu CC

1.1656

4.70

1.0

578

17

M

R3032

Alte tulburari neoplazice fara CC

0.4914

3.81

O.O

579
580

17

M

R3040

Chimioterapie

0.1512

5.31

I 11

M

R3050

I Radioterapie

-

I 0.4095

0.00

-

581

18

M

S3010

HIV, de zi

0.1890

o.oa

-

582

18

M

S3021

Boli conexe HIV cu CC catastrofale

5.4627

7.29

1.0

583

18

M

S3022

Boli conexe HIV cu CC severe

2.4320

5.13

-

584

18

M

1.5941

5.54

-

570

I S3023 I Boli conexe HIV fara CC catastrofale sau severe

I
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18

C

T1011

Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazitare cu
CC catastrofale

5.6769

10.09

1.0

18

C

T1012

Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazitare cu
CC severe sau moderate

2.4888

6.50

0.5

18

C

T1013

Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazaitare
fara CC

1.3231

4.11

O.O

1.7327

8.44

2.0 .

. 0.8254

5.99

1.0 .

585
586
587

•

588

18

M

T3011

Septicemie cu CC catastrofale sau severe

589

18

M

T3012

Septicemie fara CC catastrofale sau severe

18

M

T3021

lnfectii postoperatorii si posttraumatice varsta >54 sau cu (CC
catastrofale sau severe)

0.9514

8.36

.

18

M

T3022

lnfectii postoperatorii si posttraumatice varsta <55 fara CC
catastrofale sau severe

0.5545

5.52

.

592

18

M

T3031

Febra de origine necunoscuta cu CC

0.8443

4.64

593

18

M

T3032

Febra de origine necunoscuta fara CC

0.3969

3.76

1.0
.

594

18

M

T3041

Boala virala varsta >59 sau cu CC

0.5734

4.98

1.0

595

18

M

T3042

Boala virala varsta <60 fara CC

0.3087

4.04

.

596

18

M

T3051

1.8146

5.63

2.0

18

M

T3052

Alte boli infectioase sau parazitare cu CC catastrofale sau severe
Alte boli infectioase sau parazitare fara CC catastrofale sau
severe

0.5608

5.18

.

19

A

U2010

Tratament al sanatatii mentale, de zi, cu terapie electroconvulsiva
(ECT)

0.1197

0.00

.

19

M

U3010

Tratament al sanatatii mentale, de zi, fara terapie
electroconvulsiva (ECT)

0.1134

0.00

.

600

19

M

U3021

Tulburari schizofrenice cu stalul legal al sanatalii mentale

2.3942

.

.

601

19

M

U3022

Tulburari schizofrenice fara statut legal al sanatatii mentale

1.3168

14.24

1.0

19

M

U3031

Paranoia si tulburare psihica acuta cu CC catastrofale/sever sau
cu statut legal al sanatatii mentale

1.9280

10.51

.

19

M

U3032

Paranoia si tulburare psihica acuta fara CC catastrofale/sever fara
statut legal al sanatatii mentale

0.9325

11.57

.

19

M

U3041

Tulburari afective majore varsta >69 sau cu (CC catastrofale sau
severe)

2.2367

10.21

1.0

19

M

U3042

Tulburari afective majore varsta <70 fara CC catastrofale sau
severe

1.4996

10.01

1.0

Alte tulburari afective si somatoforme

0.8695

8.11

590
591

597
598
599

602
603
604
605

.

606

19

M

U3050

607

19

M

U3060

Tulburari de anxietate

0.6553

6.74

1.0
.

608

19

M

U3070

Supralimentatie si tulburari obsesiv-compulsive

3.3204

8.48

.

609

19

M

U3080

Tulburari de personalitate si reactii acute

0.8002

6.92

1.0

610

19

M

U3090

Tulburari mentale in copilarie

1.6634

4.72

1.0

611

20

M

0.5545

7.55

1.0

612

20

M

V3012

lntoxicatie cu alcool si sevraj fara CC

0.2457

6.65

613

20

M

V3020

lntoxicatii medicamentoase si sevraj

0.7309

10.66

614

20

M

V3031

Tulburare si dependenta datorita consumului de alcool

0.6805

9.40

.
.
.

615

20

M

V3032

Tulburare si dependenta datorita consumului de alcool, de zi

0.0882

0.00

.

616

20

M

V3041

Tulburare si dependenta datorita consumului de opiacee

0.3843

4.68

.

I V3011 I Intoxicatie cu alcool si sevraj cu CC

I
I

•
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20

M

V3042

Tulburare si dependenta datorita consumului de opiacee, pacient
plecat împotriva avizului medical

0.3591

3.71

.

20

M

V3050

Alte tulburari si dependente datorita consumului de droguri

0.3843

6.42

.

21

C

W1010

Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru traummatisme
multiple semnificative

15.2538

25.18

7.0

21

C

W1020

Proceduri la sold, femur si membru pentru traumatisme multiple
semnificative, inclusiv implant

5.9478

16.23

1.0

. 4.5617

12.48

3.0 .

617
618
619
620

--

•

21

C

W1030

Proceduri abdominale pentru traumatisme multiple semnificative

21

C

W1040

Alte proceduri in sala de operatii pentru traumatisme multiple
semnificative

5.0405

13.48

1.0

21

M

W3010

Traumatisme multiple, decedat sau transferat la alta unitate de
îngrijiri acute, LOS<5 zile

0.9766

1.50

1.0

21

M

W3020

Traumatisme multiple fara proceduri semnificative

2.0036

7.33

3.o

21

C

X1010

Transfer de tesut microvascular sau grefa de piele pentru leziuni
ale mainii

0.8380

4.59

O.O

21

C

X1021

Alte proceduri pentru leziuni ale membrului inferior varsta >59 sau
cu CC

1.8272

9.16

o.o

21

C

X1022

cc

0.7624

5.74

O.O

628

21

C

X1030

Alte proceduri pentru leziuni ale mainii

0.5545

3.79

o.o '

629

21

C

X1041

Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC catastrofale sau severe

2.1611

5.96

630

21

C

I X1042

Alte proceduri pentru alte leziuni fara CC catastrofale sau severe

0.6553

I 4.87

O.O
O.O

21

C

X1051

Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de
tesut microvascular sau cu {CC catastrofale sau severe )

3.5158

12.27

o.o

21

C

X1052

Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de
tesut microvascular fara CC catastrofale sau severe

1.5437

9.46

O.O

633

21

M

X3011

Leziuni varsta >64 cu CC

0.8506

6.24

634

21

M

X3012

Leziuni varsta >64 fara CC

0.2772

5.45

1.0
.

635
636

21

M

X3013

Leziuni varsta <65

0.2268

4.08

O.O

I 21

M

21

M

X3031

Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale altor substante
varsta >59 sau cu CC

0.5860

3.12

1.0

21

M

X3032

Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale altor substante
varsta <60 fara CC

0.2457

2.08

1.0

639

21

M

X3041

Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau severe

0.9577

6.98

O.O

640

21

M

X3042

Sechele ale tratamentului fara CC catastrofale sau severe

0.3906

6.16

1.0

21

M

X3051

Alta leziune, otravire si diagnostic privind efectele toxice varsta
>59 sau cu CC

0.6490

6.90

1.0

21

M

X3052

Alta leziune, otravire si diagnostic privind efectele toxice varsta
<60 fara CC

0.2268

5.60

.

I 22

C

Y1010

Arsuri grave, cu adancime completa

28.8695

24.26

4.0

22

C

Y1021

Alte arsuri cu grefa de piele varsta >64 sau cu (CC catastrofale
sau severe) sau cu proceduri complicate

5.9163

22.68

O.O

621
622
623
624
625
626
627

631
632

I X3020 I Reactii alergice

637
638

641
642
643
644

Alte proceduri pentru leziuni ale membrului inferior varsta <60 fara

I 0.2457 I 3.12

1.0

I

I
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22

C

Y1022

Alte arsuri cu grefa de piele varsta <65 fara (CC catastrofale sau
severe) fara proceduri complicate

1.9469

17.37

O.O

22

C

Y1030

Alte proceduri in sala de operatii pentru alte arsuri

1.1971

10.47

O.O

22

M

Y2011

Alte arsuri varsta >64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu
proceduri complicate

1.5311

9.30

1.0

22

M

Y2012

Alte arsuri varsta <65 fara (CC catastrofale sau severe) fara
proceduri complicate

0.4347

7.37

1.0

647
648
649

22

M

Y3010

650

22

M

Y3020

23

C

21011

651

-

Arsuri, pacienti trasferati catre alte unitati de îngrijiri acute < 5 zile . 0.2520
Arsuri grave
0.9325
Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte
cu alte serviciile de sanatate cu CC catastrofale/sever
Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte
cu alte serviciile de sanatate fara CC catastrofale/sever

•

-1.21
10.66

1.0 .
1.0 •

1.0585

4.70

1.0

0.4536

3.37

1.0

'

23

C

21012

653

23

A

22010

Monitorizare dupa tratament complet cu endoscopie

0.1701

3.07

-

654

23

M

23011

Reabilitare cu CC catastrofale sau severe

2.1989

6.38

2.0

655

23

M

23012

Reabilitarere fara CC catastrofale sau severe

1.1341

4.53

1.5

656

23

M

23013

Reabilitare, de zi

0.1575

0.00

-

657

23

M

23020

Semne si simptome

0.4410

4.62

-

658

23

M

23030

Monitorizare fara endoscopie

0.1890

6.75

659

23

M

23041

Alte post ingrijiri cu CC catastrofale sau severe

1.5122

3.92

.
.

660

23

M

23042

Alte post ingrijiri fara CC catastrofale sau severe

0.4914

2.85

661

23

M

23051

Alti factori care influenteaza starea de sanatate

0.5923

4.47

1.0

662

... 23

M

23052

Alti factori care influenteaza starea de sanatate, de zi

0.1323

0.00

.

663

23

M

23060

Anomalii congenitale multiple, nespecificate sau altele

0.4410

4.62

.

24

C

91010

Proceduri extinse in sala de operatii neinrudite cu diagnosticul
principal

2.7534

9.70

1.0

24

C

91020

Proceduri neextinse in sala de operatii, neînrudite cu diagnosticul
principal

1.4365

5.93

.

24

C

91030

Proceduri in sala de operatii ale prostatei neinrudite cu
diagnosticul principal

3.4464

10.67

.

667

24

M

93010

Negrupabile

0.6490

.

.

668

24

M

93020

Diagnostice principale inacceptabile

0.1197

5.43

.

669

24

M

93030 , Diagnostice neonatale neconcordante cu varsta/greutatea

2.3438

25.00

.

652

-

664
665
666

-

NOTĂ:
1. "-" semnifică un ntunăr insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorul11i, sau,

după

caz, grupa

de spitalizare de zi.
2. DMS a fost calculată pe baza datelor raportate de spitale în perioada OI .Ol - 31.12.2017.
3. Mediana duratei de spitalizare în secţi ile ATI la nivel naţional , a fost calculată luând în
considerare toate cazurile raportate ş i validate în perioada Ol .O I - 3 l .l2.2017 pentru o anu1nită grupă
de diagnostice, pentru care s-a înregistrat 1nini1n un transfer intraspitalicesc în secţ ia Anestezie ş i
Terapie Intensivă - ATI.
4. M - categorie Medicală , C - categorie chirurgicală, A - Alte categorii.
5. duratele de spitalizare att fost calculate numai pe baza cazurilor externate, validate şi raportate din
secţiile ce furnizează îngrijiri de tip acut.

•
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Definirea termenilor utilizaţi În sistemul DRG
Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups - ORG): o schemă de clasificare a paci enţilor
externaţi (în ft1ncţie de diagnostic), care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu
cheltuieWe spitaliceşti efectuate.
Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare .1nai largă a pacienţilor doar pe baza
diagnosticelor.
Valoare relativă (VR): Număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi tariful
n1ediu al tuturor DRG-tirilor.
Coeficient atribuit în funcţi e de cantitatea relativă de muncă, consumabile ş i resursele de capital
necesare pentru tratamentul complet aJ bolnavttlui cu afecţiw1ea/afecţiuni le respective.
Grouper: aplicaţie computerizată (software) care pennite alocarea auto1nată a unui pacient într-un
anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat).
Cazuri rezolvate ( cazuri externate - CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital, indiferent de
tipul externă1ii (externat, externat la cerere, transfer inter-spitalicesc, decedat).
Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat, între motnentul
internării şi cel al exte1nării din spital.
Caztiri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazuri.lor externate, în ftmcţie de
restLrsele asociate cu fiecare tip de caz. Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru carurile
echivalente.
Nr. CP = ~ (VRDRGi x CRDRGi)
Case-tnix (Complexitatea cazurilor): Tipttrile de pacienţi trataţi într-un spital, în funcţie de
diagnostic şi gravitate
Indicele de case-1nix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care exprimă
resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi
ICM pentru spitalul A = Total m·. cazuri ponderate (CP) / Total nr. cazuri rezolvate (CR) spital A
Costul pe caz ponderat (Rata de bază) - CCP(RB): Valoare de referinţă , ce reflectă costul unui caz
pondera t. Poate fi calculat la nivel de spital, regional, naţional.
- pentru un spital:
CCPs = bugetul aferent cazurilor acute / m·. total cazuri ponderate
- la nivel naţional:
CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional / nr. total caztiri ponderate
Ta1iful pe caz ponderat (TCP) - valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital
TaLifu l pe caz rezolvat (TCR) - valoarea de rambursare a tmui caz rezolvat la nivel de spital
TCR = TCP x lCM
Tarifu l pe tip de caz (TC): valoarea de rambtirsare pentru fiecare tip de caz (DRG). Poate fi calculat
la nivel de spital, regional, naţional.
TCDRGi = TCP x VRDRGi
Abrevieri:
CMD = Categorii 1uajore de diagnostice
DRG = Grupe de diagnostice
VR = Valoare Relativă
DS = Durată de spitalizare
CR = Cazuri rezolvate (externate)
CP = Cazuri ponderate
ICM = Indice de case-mix (indice de complexitate a caztLti lor)
CCP = Costul pe caz ponderat
RB = Rata de bază
TCP = Tariful pe caz ponderat
TC = Tariful pe tip de caz
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ANEXA23 C

TARIFELE MAXIMALE PE ZI DE SPITALIZARE, PE SECŢIE/COMPARTIMENT
PENTRU SPITALELE DE BOLI CRONICE ŞI DE RECUPERARE, PREClTM ŞI PENTRU
SECŢIILE- ŞI COMPARTIMENTELE DE CRONICI/RECUPERARE ŞI NEONATOLOGIE PREMATUR] DIN ALTE SPITALE INCLUSIV P'ENTRU SECŢIILE/COMPARTCMENTELE
DE INGRIJTRT PALIATIVE
.
A

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
~

) .

Denu1nire secţie/comparti1nent

Cronici
Geriatrie si ll'erontololl'ie
NeonatoloPie (nrematuri)
Neonatologie (pre1naturi) aferente unei maternităţi de gradul II
Neonatologie (pre1naturi) aferente unei

1natemităţi

de gradul m

Tarif
maxirnal
Codul secţie i/
pe zi de
Compartimenspitalizare
tului*)
2018
(lei)
.
1061
198.29
.
1121
171.05
'
444.35
1222
1222. l
573,00
I
I

1222.2

955,6
'

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pediatrie ffiecuoerare nediatrică)
Pediatrie cronici
Pneumoftiziolo!!ie
Pneumoftiziololl'ie nediatrică
Psihiatrie cronici (lungă duratfil
Psihiatrie cronici
Recuperare, medi cină fizică şi balneologie
-..-,w

1272
1282
1301
1302
1333.1
1333 .2
1371

'
'
I

'
'
I

'

199.08
278.04
200.2
258.0 l
97.32
112,28
202, 11

I

13. Recuperare, tnedi cină

fizică ş i

balneologie copii

14. Recuoerare medicală - cardiovasculară
I 5. Recuoerare medicală - neurolo!!ie
16. Recuperare medicală - ortopedie şi trawnatologie
17.
18.
19.
20.

şi

Recuoerare medica l ă - resnirato1ie
Recuperare neuro-psiho-n1otorie
Inmiiri naliative
Recunerare medicală

A

1372
1383
1393
1403
1413
1423
1061PAL
1393REC

'

'
!

I

_,
'

108,5
203,07
2 I7,72
268,52
256.58
206,89
235.62
211.14

*) confortu OrdinuJui 1ninistrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglen1entarea denumirii
codificări i structurilor organizatorice (secţii, con1partimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor

-sa11it,are-din-R:(:}mânia-;-eu-etJ111p!etăr-tle-uJteritlar·e.:---------------------

NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2018 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de
spitalizare p revăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 1O şi 11 a
secţiei de recuperare 1nedicală neurologie şi recuperare neuropsihom.otorie prevăzute la poz. 15 şi 18,
din tabelul de n1ai sus, pentru care tarifele ,naximale se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiil or
de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pentru care tarifele maxit11ale
se pot majora cu până la 15%.
NOTA 2: P entru secţia clinică recuperare neuromusculară recuperare medicală neurologie din
structura Spitalului Clinic de Urgentă "Bagdasar Arseni", secţia clinică (IV) de recuperare medicală
neurologie di.n cadruJ Institutului Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie şi secţia de
recuperare neuropsihomotorie pentru copii de la Cenh·ttl Medical Clinic de Recuperare
Neuropsihomotorie pentru Copi i "Dr. N. Robanescu", tariful maximal pe zi de spitalizare este de 400
lei/zi. Penh·u secţia de recuperare neurologică de la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, tariful pe zi
de spitalizare este 512,96 lei/zi.
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TARIFUL MEDfU PE CAZ- MAXIMAL PENTRU SPITAL.ELE DE ACUŢI NON DRG,
RESPECTIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ACUŢI DIN SPITALELE DE
BOLI CRONICE ŞI DE RECUPERARE

Nr.

Grupa

Crt.

-

-

(acuţi)

Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale

l O.
ll.

12.
13.
14.
15.

Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale

Boli infectioase
Boli infectioase eonii
Boli oarazitare
Cardiolo!!ie
Cardiolo1,1ie eonii
Dennatovenerolo11ie
.Der1natoveoerologje cqpii
Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Diabet zaharat, nutiiţie ş i boli metabolice
eonii
Endocrinologie
Endocrinolo!!Îe eonii
Gastroenterolor!ie
Hematologie
Hematolo!!ie eonii
In1unologie clinică şi alergologie

16.

Medicale

Itnunologie

17.
18.
19.
20.

Medicale
Medicale
Medicale
Medicale

Medicină internă

Medicale

-

Codul secţiei/
Compartimen
tului*)

Secţia/compartimentul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

clinică şi

1011
1012
1033
105 1
1052
1071
I072
1 I 081
I

1082

1101
1102
1111
11 3 I
1132
115 1

-

905,37
975,51
1.110.46

1.469.04
951,16
I. 114,54

1152

83 1,69

1171
1191
11 92
1202

915.68
1.121.20
839.25
887,21

Neonatologie (not1-născuţi)

1212

818,38

Neurologie
Neurolo!!ie oediatrică
Oncolo!!Îe medicală
Oncooediatrie
Pediatrie
PneumoloQÎe
Pneumolo!!Îe eonii
Psihiatrie acuti
Psihiatrie nediatrică
Psihiatiie(Nevroze)
Psihiatrie (acuti si cronici)
Reumatologie
Arsi
ChirurP-ie cardiovasculară

123 1
1232
1241
1242
1252
1291
1292
1311
13 I2
1321
1343
1433
20 13
2033

1.260.46
1.019,90
998,10
1.224.12
873. 16
1.004,69
766.09
1.342.32
1.298. 15
1.359,49
1.428.35
958.97
3.108.13
4.193.54

NefroloQie
Nefro(oQie eonii
Neonatologie (nn

şi

alergologie copii

Tarif mediu
pe cazmaximal
2018
- lei 1.128,12
937,24
1.729.39
1.007.13
906.13
L.069.~
783,21
l .030,42
1.061,61

prematu1i)

.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Medicale
Medicale
Medicale
I Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Medicale
Cbinn·gicale
ChirurP-icale

I
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36.

Chirurgicale

Chirurgie cardiacă

37.
38.

Chiruri?icale
Chirurgicale

ChirurQÎe Qenerală
Chirurgie şi ortopedie pediatrică

39.
40.

Chirurl!icale
Chirurgicale

Chirurl!"ie
Cnirurgie

41. Chiruroicale
42.
Cnirurgicale
43.
ChirurQicale
Chirur!!icale
44.
Chirurmcale
45.
46. _Chirurgicale
47.
ChirurQicale
Chirw·!!icale
48.
49.
Chirw·gicale
50.
51.
52.

CrurUrQicale
Chin1r1?icale

53.
54.

Crurur!licale
Sto1natologie

şi

a vaselor mari

oediatrică
plastică şi

reparatorie

Chiruruie toracică
Chin1rl1ie vasculară
Ginecolo!lie
Neurochirur!!ie
Obstetrică
Obstetrică-gineco logie

Oftalmo(oQie
OftalmoloP-ie cooii
Ortopedie şi traumatologie
Ortonedie nediatrică
Otorinolaringoloi?ie (ORL)
Chirurgicale Otorinolaringologie (ORL)
cooii
Urolo!?ie
Chirurgie maxi Io-facială

311

2043

3.255,31

2051
2092

1.269.90
971,69

2102
2113

1.222,82
1.369,70

2123
2133
2141
2173
2181
219 1
2201
2202
22 11

1.609.44
2.293.84
741.02
2.038.80
946.63
812,51
680.09
738.08
1.288,26

2212
2221
2222

958.86
1.156.22
1.231,83

230 1
6013

1.047.77
1.014,38

-

*) conforn1 Ordinului 1nin.istrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind regle1nentarea denumirii şi
codificării structurilor organizatorice (secţ ii , cotnpartimente, laboratoare, cabinete) ale Ltnităţilor
- sanilareâin România, cu comptetârile ulterioare.
~

NOTA: Tariful contractat pentru anul 2018 nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal
prevăzut în tabel.
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ANEXA 23 D

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a), ........................................ domiciliat/ă î11 localitatea .... ............................ , str.
........................ ar. ...... , bi . .... , se. ..... , et. ..... , ap . .... , judeţt.11 ........................... , telefon .....................,
actul de identitate ......... seria ........ , nr.......... , CNP/cod unic de asigurare .............. cunoscând că falsul
în declaraţii se pedepseşte conform legii ,
declar pe propria răspundere
prevăzute mai jos:

că mă

încadrez în una dintre categoriile de

asiguraţi

scutite de

copiată,

( ) copii O - 18 ani [conform art. 225 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în do1neniul
sănătăţii, republjcată, cu modificările şi completările ulterioare - se completează de păriJ1ţi/aparţinători
legali];
( ) tineri între 18 ani şi 26 de ani - dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu - până la începerea anului
universitar, dar nu mai n1ult de 3 luni, 11cenici sau studenţi - care nu realizează venituri din muncă
(confor1n art. 225 lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi co1npletările ulterioare];
() bolnavi cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Mirusterul Sănătăţii pentru serviciile 111edicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni care nu realizează venituri din
muncă, pensie sau din alte resurse [confonn art. 225 lit. b) din .Legea nr. 95/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare];
() persoanele fizice cu venituri din pensii şi inde1nnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900
lei/lună inclusiv, indiferent dacă reali zează sau nu alte venituri [conforn1 art. 225 lit. c) din Legea nr.
95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
() femei însărcinate şi lăuze - ct1 venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe ţară - pentru
servicii medicale legate de evoluţia sarcinii [conform art. 225 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare];
( ) fen1ei însărcinate şi lăuze - care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut
pe ţară - pentru toate serviciile medicale [confonn art. 225 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu
modificările şi con1pletările ulterioare],

dovedită

prin documentul/documentele ..... ................ .. .............. . .

Data

Semnă tura
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ANEXA24

- model A. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN
UNITATEA SANITARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. :
DEPARTAMENTUL ........................ Fax:
Ş ef

departament

URGENŢĂ:

FI ŞA

DA/ NU
DE SOLICITARE EXAMEN RMN

Organ ţ int ă /segment anatomic de examinat .... . ... • ............... • .. . • .. . • ..
1. Pacient: Nume . . . . . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . . . . . . telefon ... . .. .. ... . . .
2. Cod numeri c personal/ cod unic de asigurare ... • ............... , . ..• . .. , ..
3 . Greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . Kg
4. Asigurat CASA JUDEŢEANĂ DA/ NU
Programare examen RMN
Al te case . . . . . . . . . ............ .
Data: . ... . ... . ... . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . .
Ora ;

5 . Internat DA/ NU Sec ţ ia ..... nr. FO ........... .
6 . S- au epuizat celel alte metode
de d i agnost i c:

...................... .... ..........

contrast : DA*) . . ......... /NU
*) Se va aplica semnă tura ş i parafa
medicului de specialitate radiologie ş i
Substan ţă

imagistic ă medical ă

... . . . . . . . . .. . . . .. . . ... . ... . . .

P_reciz ă ri:

DA/NU
7. Dg . trimitere .. .. . ... . ... . . .
8. Date clinice ş i paraclinice
car e s ă justifice explorarea
RMN:

..................................
9. Examen CT/ RMN anterior : DA/ NU

spec i ale legate de pacient:
l. Asistat cardiorespirator ...... DA/NU
2 . Cooperar e previ zibilă Normală/Dificilă
3. Antecedente alergice .. . , ... , .. DA/NU
4. Astm bronş i c .......... • ... • ... DA/ NU
5. Crize epileptice .......... . ... DA/NU
6. Suspiciune de sarcină ... . ... . . DA/ NU
7. Claustrofobie
8. Clipur i chirurgicale, mater iale
metalice de sutură
9 . Valve cardiace, ventriculare
10 . Proteze auditive
11. Dispozitive intrauterine
12. Proteze articulare, materi ale de
Observa ţ ii

ost eosintez ă

DA Data . ... . . Unde . ... . . .
Trimis de (spital, clinic ă)
. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . ..
Medic solicitant .... Data: ....
Semnă tura ş i parafa medicului
solicitant
Dacă

.

13 . Materiale stomatologice
14. Alte pro teze
15. Meseri i legate de pr elucr a r ea
metalelor (schije, obiecte metalice )
16. Corpi stră ini intraocular
17 . Schije , gloanţe , obiecte metalice
Semnătura

Aviz ş ef
asumarea

sec ţ ie

solicitantă

pacientului

cu

responsabilit ăţ ii ** ) :

( semnătura

şi

parafa)

în caz de urgenţă, rezultatul verbal va fi disponibil în l - 2 ore pentru medicul solicitant, iar
A

'

rezultatul scris în cel mult 12 ore. In celelalte cazuri, rezultatul verbal va fi disponibil pentru 1nedicuJ
solicitant în 2 - 3 ore, iar rezultatul scris în cel mult 24 de ore.
UNUI PACEMAKER ESTE 0
CONTRAINDICAŢ IE ABSOLUTA PENTRU EXAMINARE!!!
PREZENŢA

**) numai pentru asiguraţii internaţi prin spitalizare continuă sa11 de zi.
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B. FI ŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT
UNITATEA SANITARĂ ................... . Tel.:
DEPARTAMENTUL ....................... . Fax:
Şe f

URGENŢl\. :

departament

FI ŞA

DA/NU
DE SOLICITARE EXAMEN CT

Organ ţint ă/ segment anatomic de examinat . ... . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... . .. .
1. Pacient: Nume . . . . . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . . . . . . telefon ... . ... . ... . . .
2 . Cod numeric personal/cod unic de asigurare ................... . ... . ... . . .
3. Greutate ................... Kg I Programare examen CT
4. As i gur a t CASA JUDEŢEANÂ DA/NU
I
Alte case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. I nternat DA/NU Sec ţ ia

.. . .. nr . FO . . . . . . . . . . . . . .

I

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .

I

Ora:

I
I
I
I
I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

Substan ţă

contrast: DA*) ... . ... . . / NU
* ) Se va aplica semnă tura ş i parafa
medicului de specialitate radiologie ş i
imagistică medical ă

6 . S- au epuizat celelalte metode

........... ............. ....
.. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . ... . ... . ... .

de diagnostic: DA/NU
7. Dg. tri mitere ................ .

Preciz ări:

8 . Date clinice

Diagnostic CT stabilit ......... . .. . . . .

să

paraclinice care
justifice explorarea CT:
şi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ..

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Examen CT anterior: DA/NU
10. Tol eran ţă l a substan ţa iodat ă

:

~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

.. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .
.. . ... . ... . ... . ... . ... . . .. . ... . ... . ... .
. . . ... . ... . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .
.. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .
......... . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . .

DA/NU
Trimis de (spital, clinic ă) ..... .
Medic solicitant ...... Data: .. . .
Semnătura şi parafa medicului
solicitant
Aviz ş ef
asumarea

sec ţ ie

solicitant ă

cu

responsabi li t ăţ ii* ) :

(semnă tura şi

parafa)

Pentru URGENŢE rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 - 2 ore, iar
rezultatul scris în 12 ore; pentru celelalte can1ri rezultatul va fi disponibil în 24 ore.

*) nu1nai pentru asiguraţii

inten1aţi

prin spitalizare continuă sau de zi.
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C. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC
UNITATEA SANITARA- .................... Tel.:
DEPARTAMENTUL .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. Fax:
Ş ef

departament

URGENŢĂ :

FI ŞA

DA/ NU
DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC

Tip de examen scintigrafic indicat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organ/ segment anatomi c de examinat .......... . ................... . ... .
l. Paci ent: Nume . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . . . . . . . . telefon ......... .
2 . Cod numeric personal/ cod unic de asigurare ....................... .
3. Greutate . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. Kg I Programare examen scintigrafic
4. Asigurat CASA JUDEŢEANĂ DA/ NU
I

....
... .
... .
... .

..
..
..
..

Alte case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Data: . ................. . ............... .
I Ora : . ... . . . . . . . . .... . . .. .. . ... . ... . . .

5 . Internat DA/ NU -

I
I
I

Sec 1;. ia .. . .. nr. FO . . . . . . . . . . . . . . .

6. s-au epuizat celelalte meto de de
diagnostic: DA/ NU
7. Dg. trimitere ................. .

. a- r1' * ) : .. . ... . ... . ... . ... . ...
P rec1z
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

.. .

... . ... . ........... . ... . ... . ... . ... .. .
8. Date clinice ş i paraclinice care
s ă justifice explorarea

Diagnostic scintigrafic stabilit
.. . . ... . ... .... . ... . . . . . . .. . . .. .. .... .

. . . . . . .. . ... . . .. .... . . . . ... . ... . ...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ..

9. Examen scintigrafic anterio r:
DA/ NU
10. St ări alergice* ) : DA/ NU
Trimis de (spital , clinic ă) . . ... . .
Medic solicitant Data:
Semnă tura şi parafa med i cului
Solicitant
Aviz ş ef
asumarea

secţ ie

pacientului
(ac olo unde e ste necesară confirmarea)

Semnă tura

cu

responsabilit ăţ ii* ) :

(semnă tura ş i

Pentru

solicitant ă

* ) Sarcin a reprez int ă cont raindicaţ ie
de efectuare a examenului scintigrafic

urgenţe ,

parafa)

rezultatul verbal va fi disponibil pentru n1edicul solicitant în I - 2 ore, iar rezultat1tl

scris în maximum 12 ore. Pentru celelalte cazuri, rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în
12 ore, iar rezultattll scris în 24 ore.

*) numai pentru asiguraţii inten1aţi prin spitalizare continuă sau de zi.
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D.

FIŞA

DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC

UNITATEA SANITARĂ .................... Tel.:
DEPARTAMENTUL . .. .. . .................. Fax:
Şef

departament

URGENŢA:

FIŞA

DA/NU
DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC

·
f ic
'
· d'ica t
. d e examen angiogra
in
T ip

....... . ... . ............................. .
Organ/segment anatomic de examinat ...... . ....... . ............... . ... . ... . . .
1. Pacient: Nume . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . . . . . . . . telefon ........ ....... .
2. Cod numeric personal/ cod unic de asigurare ....................... • . .. • ..
3. Greutate .................... Kg I Programare examen angiografic
4. Asigurat CASA JUDEŢEANĂ DA/NU
Al te case ........................ .
Data: ..... .. .. ... . . ... .. .. . ... . ..... .
Ora : .......... . ... . ... . ... . ... . ... . . .

5. Internat DA/NU Secţia .. .. . nr. FO . ... .. .. .. .. .. .
6. S-au epuizat celelalte metode de
diagnostic: DA/NU
7. Dg.

Precizări*)

: . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .

trimitere . . . . . . . . . . . . . . . . . .

speciale legate de pacient:
1) Pacient diabetic .......... DA/NU
- în tratament cu sulfamide
hipoglicemiante .............. DA/NU
( dac ă DA se opreş te tratamentul cu 48
de ore înaintea investigaţ iei )
2) Hepatita .................. DA/NU
Diagnostic angiografic stabilit
Observa ţ ii

8. Date clinice ş i paraclinice care
să justifice explorarea

.................... - ... . .... .... . .

9. Examen angiografic anterior:
DA/NU
10. Puls: - arteră femural ă dreaptă
-

arteră femural ă

stângă

10. Stări alergice *): DA/NU
- la substan ţ a de contrast .. . ... • .
- alte alergii .. . ... . ....... . ... . .
Trimis de (spital,

clin ică)

. . ... . ... . ... . ... . ... . .... .... .... ....
. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
... ..- ..- ..- ... ..- ... ... ... ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . ' . . .. . . . . . . .

. . . . . . . . .

.

Pacientul se va prezenta
obligatoriu cu următoarele teste
efectuate: activitatea protrombinic ă
şi timpul de protrombină determinate
în ziua efectuării investigaţiei,
creatinină, uree , ECG , tensiune
arterial ă , antigen HbS , test HIV
- Administrarea anticoagulantelor
cumarinice trebuie oprit ă cu 72 de ore
înaintea investiga ţ iei; medicaţia
antihipertensivă ş i antiaritmic ă NU
se opre ş te;
Se11U1ătura pacientului
(acolo unde este necesară confirmarea)
*)

-

Medic solicitant
Data:
Semnătura ş i parafa medicului
solicitant
Aviz şef
asumarea

sec ţ ie solicitant ă cu
responsabilită ţ ii* ) :

(se11U1 ătura

şi

parafa)

Pentru urgenţe, rezultatul verbal va fi ctisponibil pentru Lnedicul solicitant în J - 2 ore, iar rezultatul
scris în maximum 12 ore. Pentru celelalte cazuri, rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitru1t în
12 ore, iar rezultatul scris în 24 ore.
Semnătura şi parafa medicului care a efectuat investigaţia.
*) numai pentru

asiguraţii internaţi

prin spitalizare continuă sau de zi.
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ANEXA25
DURATA DE SPITALIZARE PE SECŢII/COMPARTIMENTE
VALABILĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE SPITALE

Nr.
crt.

Cod sectie
•

Denumire sectie
•

Durata de
spitalizare
rea lizată

2017

-

l.

1O11

2.
3.
4.
5.
6.

10 12
1023
1033
1051
1052

Boli narazitare
Cardiolome
Cardiolo1tie eonii

7.

1061

Cronici

8.

9.

.

Boli infectioase
Boli infectioase cooii

6.52
4.95
6.42
4.45
5.89
5,01

HIV/SIDA

10,58
19,97

1061 -PAL lngrijiri paliative

10.
11.

1071
1072
1081

Dern1atovenerologie
Dermatovenerolorrie eonii
Diabet zaharat, nutritie si boJj metabolice
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

12.

1082

13.
14.
15.

1101
1102
1111

Endocrino)oQ'ie
EndocrinoloQ'i.e coQii
Gastroenterologie

16.

1121

Geriatrie si gerontologie

17.
18.
19.
20.
2 1.
22.
23.
24.
25.

1131
1132
1151
1152
1171
1191
1192
1202
1212

26.

1222

27.

..

COOLI

.

--

4,05

12,16

o;

.

6.49
4.50 .
6,03

4.24
4.14
5,18

HernatoloQ'ie clinica
I Hen1atolorzie eonii
I In1unolo!!ie clinica si alergologie
. '
lmunolo12:ie clinica si aler12:olo12:ie eonii
Medicina interna
NefroloQ'ie
Nefro)o!!ie eonii
Neonatolovie (nn si nrematuri)
Neonatologie (nou nascuti).

.

6.02
5.00
4.16
4,62
6,59
6.63
3.94
4.09
4.47

Neonatologie (premah1ri)

15,3 1

1222. l

Neo nato logie (prematuri)_MatemitateGrD

14,89

28.

1222.2

NeonatoJ ogie (prematuri)_ MatemitateGrlll

19,93

29.
30.
3 I.
32.
33.
34.

1231
1232
1241
1242
1252
1262

Neitrologie
Neurolo!!ie. nediatrica
Oncolo11ie medicala
Onconediatrie
Pediatrie
Pediatrie (nediatrie si recunerare oediattica)

7.65
5.1 O
4.63
6,68
4.70
3.72
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-

-

35.

1272

36.

I

Pediatrie ( recuperare pediatrica)

25,07

1282

Pediatrie cronici

10,81

37.
38.
39.

1291
1292
1301

PneumoloPie
Pneumoloiiie eonii
Pneumoftiziologie

8.25
6.17
33,64

40.
4 1.
42.
43.
44.

1302
1311
1312
1321
1333.1

Pneumoftiziologie pediatrica
Psihiatrie acuti
Psihiatrie oediatrica
Psihiatrie (Nevroze)
Psihiatrie cronici (lunga durata)

45.

1333.2

Psihiatrie cronici

46.
47.
48.

1343
1353
1363

49.

1371

Recuperare, 111edicina fizica si balneologie

11,42

50.

1372

Recuperare, u1edicina fi zica si balneologie
..
conu

16,85

5 1.

1383

Recuperare medicala - cardiovasculara

12,00

52.

1393

Recuperare medicala neurologie

I 3,04

.,_

53.

21,47
10.32
5,77
8.65
365,70
58,32

-

Psihiatrie (acuti si cronici)
Toxicomanie
_Radiotel]lpie

15.74
8.94
8,23 .

1393- REC Recuperare medicala

11,84

54.

1403

Recuperare 1nedicala - ortopedie si
traumatologie

10,83

55.

1413

Recuperare medicala - respiratorie

10,56
"

56.

1423

Recuperare neuro-psiho-motorie

57.
58.
59.

1433
1453
1463

Reu1natoloiiie
Tcranie intensiva coronarieni -UTIC
Tox.icolo1Yie

60.

1473

Sectii sanatoriale

23,40

6 I.

1473- B

Sectii sanatoriale bab1eare

2 1,00

62.

1473- P

Preventorii

57,00

63.
64.
65 .
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

2013
2033
2043
2051
2063
2083
2092
2 102
2113
2 123
2133

I

•

Arsi
Chirttriiie cardiovasculara
Chirur12:ie cardiaca si a vaselor 1nari
Chintr!!ie !!enerala
I Cl1irur!!ie lanarosconica
Chirurgie oncologica
Chirur2:ie si 011ooedie pediatrica
Chirur2:ie oediatrica
Chirurgie Qlastica si reparatorie
•
Chinir!rie toracica
ChirurPie vasculara

14,45
6.66
6.27
3.29

12.56
10.39
11,52
6.66
5.50
7,42
4,12
4,67
5,67
8.23
6.87

.
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

2141
2151
2173
2181
2191
2201
2202
2211
2212
2221
2222

85.

2233

86.
87.
88.
89.

2263
2301
2302
6013

Ginecologie
Gineco-oncolo11ie
Neurochiruru:ie
Obstetrica
Obstetrica-!!inecolome
Oftalmolo11ie
Oftalmolou:ie eonii
01tonedie si trautnatolol7ie
Ortooedie oediatrica
Otorinolarin11ol0Qie (ORL)
Otorinolarinl'lolome (O:RL) eonii
Otorinolaringologie (ORL) - implant
cohlear
TBC osteo-articular
Urolome
Urolo!!ie oediatrica
Chin1rl'lie maxilo-faciala

319

3.88
5.18
7,22
4,51
4.36
3.22
4.15
6.95
4,44
5.03
2.70
7,09
.··

15,67
5.49
6,60
4.20

Durata de spitalizare pe secţii se calculează ca 1uedie a duratelor de spitalizare individuale ale
fiecărui caz externat de pe secţia respectivă şi validat, ntunăr întreg cu dotiă zecimale.
Durata individuală a cazului se calculează ca diferenţa n1aternatică intre data externării şi data
internării.

D1uata de spitalizare efectiv realizată pe secţii/compartimente se calculează ca medie a d11ratelor de
spitalizare individuale ale fiecărui caz externat şi validat de pe secţia respectivă, în perioada pentru
care face decontarea şi este nun,ăr cu 2 zecin1ale.
Durata medie de spitalizare la nivel naţional pentru secţii de acuţi este 6,05 .
NOTĂ:
l. Pentru secţia clinică recuperare neuromt1sculară - recuperare medicală neurologie din structura
Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni", pentru secţia recuperare neurologie adulţi "Intorsura
Buzăului" din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară "Dr. Benedek Geza", judeţul
Covasna, şi pentru secţia de recuperare 1nedicală neuropsihomotorie copii din cadrul Sanatoriului
Balnear şi de Recuperare Techirghiol, durata de spitalizare este de 30 de zile, iar pentru secţiile
recuperare neuron,otorie "Gura Ocniţei" din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte,
judeţul Dâmboviţa, şi Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie "Dezna", judeţul Arad, durata de
spitalizare este de 17 zile; pentru secţia rect1perare medical.a neurologie din structura Spitalului
Universitar de Urgenţă Elias durata de spitalizare este de 15 ziJe.
2. Pentru secţiile recuperare cardiovasculară adulţi din structura Spitalului de Recuperare CardioVasculară "Dr. Benedek Geza", judeţul Covasna, durata de spitalizare este de 16 zile. Pentru secţia de
recuperare, medicină fizică şi balneologie copii - Băile l Mai din cadrul Spitalului Clinic de
Recuperare Medicală Băil.e Felix, inclusiv pentn1 comparti1nentul recuperare neuro-psibo-motorie din
cadrul acesteia, durata de spitalizare este de 21 de zile.
3. Pentru secţiile de geriatrie şi gerontologie din structura Institutului Naţional de Gerontologie şi
Geriatiie "Ana Aslan" dtuata de spitalizare este de 14 zile.
h
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ANEXA26
-model -

CONTRACT
de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
I.

Părţile

contractante

Casa de asigurări de sănătate .... ................ , cu sediul în municipiul/oraşul .................... , str.................... .
nr. .. .., judeţul/sectorul .................... , telefon ...................., fax .................... , e-mail ........ ,........... ,
reprezentată prin preşedinte - director general .................... ,
.

Şl

Unitatea sanitară cu paturi .................... , cu sediul în .................... , str. ....... ........ ..... nr. .... , telefon:
fix/mobil .................... , fax .................... e-mail .................... , reprezentată p1in .................. ..

.
. - cu paturi. este .... . .................. . *)
Un1tatea
sanitara
*) Se va completa cu

"publică" /

"publică

cu asociat unic unitate

administrativ-teritorială"/ ,,privată".

II. Obiectul contractului
Alt. I. - Obiectul prezentului contract îl constituie fu rnizarea serviciilor medicale în asistenta n,edicală
spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform H.otărârii Guven,ului nr.
140/20 18 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadn1 care regle1nentează
condiţi ile acordării asistenţei medicale, a medica1nentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadnil sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20 I 8 - 2019 şi Ordinului 1ninistrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate m· ....... ./...... / 2018 pentru apro barea Normelor
metodologice de aplicare în anul 20 I 8 a HG nr. 140/2018.

lll. Servicii medicale spitaliceşti
Art. 2. - ( I) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat
de medicul de familie, medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de
organizare, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate
în re laţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casa de asigurări de sănătate, după caz,
de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv
centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalelor ca unităţi fără
personalitate juridică, precum ş i de 1nedicii de n1edicina muncii.
Casele de asigurări de să11ătate încheie convenţii cu unităţi l e medico-sociale, cu spitalele pentru
dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate minta l ă şi staţionar de zi
psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de
sănătate, care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi cu cabinetele de
medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoaşterii biletelor de
inten1are eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.
Beneficiază de internare fără bilet de internare s i tuaţiile prevăzute Ia art. 89 alin. (2) din anexa 2 la H.G.
nr. 140/2018.
(2) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, c1uative, de recuperare şi paliative şi cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, 1nedicamente, 1nateriale sanitare, dispozitive medicale;
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caz.

IV. Durata contractului
Art. 3. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2018.
Art. 4. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 140/2018.
V. Obligaţiile p ă rţilor
Art. 5. - Casa de asigurări de sănătate are unnătoarele obl igaţii:
a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii tnedicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publice în
termen de maximum 1O zile lLLcrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la
sediul casei de asigurări de sănătate, lista noininală a acestora, cuprinzând denumirea şi valoarea de
contract a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen
de maxin1u1n 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;
b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii
însoţite de docu1nente justificative transmise în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate
confor1n Ordinului 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigtu-ări de Sănătate nr.
...... ./......./20 18, în li1nita valorii de contract;
c) să infonneze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor
medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele
modificări ale acestora survenite ca u1mare a apariţiei unor noi acte nonnative, prin publicare în ter1nen de
maximtun 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poşta electronică;
d) să infonneze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum
şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domemul
sănătătii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin poşta electronică;
e) să inforn1eze în prealabil în tern1enul prevăzut la art. 196 alin. ( I) din anexa 2 la H.G. nr. 140/2018,
fun1izorii de servicii 1nedicale cu privire la condiţiile de acordare a servicii lor 1nedicale şi cu privire la
orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermeditLI paginii web a casei de
asigurări de sănătate, precum şi prin poşta el ectronică la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu
excepţia situaţi i.lor impuse de actele normative;
f) să înn1âneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de
control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, precum şi informaţiile despre
tem1enele de contestare, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la nom1ele 111etodologice
p1ivind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare;
în caz1Li în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigtuări de Sănătate sau cu participarea
acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furmzorului de către casele de asigurări de
sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea
acestor servicii în situaţia în care asiguraţii nu. erau în drept şi nu erau îndeplinite condiţiile pentru să
beneficieze de aceste servicii la data acordării şi furnizorul a ignorat avertis1nentele e1nise de Platfom1a
infonnatică a as i gurări lor sociale de sănătate;
h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea
documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria
răspundere;

comunice în format electro1iic fwuizorilor motivarea cu privire la erorile de rapo1tare şi refuzul
decontării anu1nitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, în termen de maxi1num 10
i)

să
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zile lucrătoare de la data refuzului ; să co1ntmice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor
trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
j) să deconteze, în primele 1O zile ale lunji următoare celei pentru care se face plata, contravaloarea
serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă, pe baza facturi i şi a documentelor însoţitoare
depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii 1nedicale spital iceşti, c-u încadrarea în
sumele contractate. Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20
decontarea lunii curente pentn1 perioada I - 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în lin1ita
sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare transmise până la data prevăzută în
contractul de furnizare de servicii n1edicale spitaliceşti; trimesnial se fac regularizări, în condiţiile
prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţional.e de Asigurări de Sănătate nr .
... ./..../2018;
k) să ţină evidenţa externărilor pe asigurat, în fuuc~e de casa de asigurări de sănătate la care este luat în
evidenţă acesta;
l) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti; în cazul serviciilor medicale spi taliceşti
acordate în baza biletelor de internare, acestea se decontează dacă biletele de internare sunt cele utilizate
în siste1nul asigurărilor sociale de sănătate;
m) să monitorizeze activitatea desfăşurată de spitale în baza contractului încheiat, astfel încât
decontarea cazurilor externate şi raportate să se încadreze în sumele contractate, Îll funcţie de realizarea
indicatorilor negociati conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţi onale de
Asigurări de Sănătate nr ..... ./.... ./2018;
n) să verifice prin acţiuni de control respectarea criteriilor de internare pentru cazurile inte1nate în regi1n
de spitalizare continuă, precum şi respectarea protocoalelor de practică medicală;
o) să monitorizeze internările de ttrgenţă , în funcţie de tipul de internare, aşa cum este deftnit prin
Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1. 782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 1nedjcale în
regim de spitalizare continuă şi spital.izare de zi, cu evidenţierea cazurilor care au fost înregistrate la
nivelul structurilor de primiri urgente din cadrul spitalului, cu 1nodificările şi completări le ulterioare;
p) să 1nonitorizeze lunar/trimestiial internările prin spitalizare continuă şi prin spitalizare de zi în
vederea reducerii internărilor nejustificate, conform Ordinului n1inistrului sănă tăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... ./..../20 I8;
q) să verifice respectarea de către furnizori a metodologiei proprii de ra1nbursare a cheltuielilor
suportate de asiguraţi pe perioada internării , Îll regim de spitalizare continuă şi de zi;
r) să publice pe pagina web proprie sumele prevăzute la art. 91 alin. (2) din anexa 2 la H.G. nr.
140/2018 şi să le contracteze cu spitalele în conformitate cu prevederile aceluiaşi articol;
s) să pună la dispozi~a furnizori lor cu care se află în relaţii contractuale formatul în care aceştia afişează
pachetele de servicii 1nedicale şi tarifele corespunzătoare, format stabilit de Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate .
•
Art. 6. - In relaţii le contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale
spitaliceşti au următoarele obligaţii:
a) să informeze asiguraţii cu privire Ia:
I. progran1ul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală,
datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-1nail, pagină web (prin afişare într-un loc
vizibi I),
2. precum ş i pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de
asigurări de sănătate; infonnaţiile privind pacbetel.e de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare
serviciilor medicale sunt afişate de fun1izori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate şi pus la dis poziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie
contractuală;
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b) să factureze l1mar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată
conform contractelor de furnizare de servicii medicale şi să transmită facttu·a în fo1mat electronic la
casele de asigurări de sănătate; să raporteze în format electronic caselor de asigurări de sănătate,
documentele justificative privind activităţile realizate în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate;
c) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate d in platforma
informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza co1nunicaţia cu
siste1nul informatic se utilizează sisten1ul off-line; asu1narea serviciilor n1edicale acordate se face prin
semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene privind serviciile de
încredere. Serviciile 1nedicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de
sănătate în 1naxi1num 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului 1nedical, pentn1 serviciile acordate în
luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului
medical şi acesta se împlineşte în a 3-a z i lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de
bază acordate în alte condiţii decât cele 1nenţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele
de asigurări de sănătate; prevederile s1mt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat
cu valabilitate de 3 luni de la data e1niterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau
de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va enute card naţional duplicat sau, după caz,
documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificări le şi
completările ulterioare, pentru persoanele căro.ra nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor
medicale;
d) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a fun1izorulu i, să acorde servicii
prevăzute în pachetul nunimal de servicii şi pachetul de servicii de bază fără nicio discriminare;
e) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui
formular al cănii n1odel este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...../ ..../2018, program asumat prin contractt1l încheiat cu casa
de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate 1nodifica prin act adiţional la contractul încheiat cu
casa de asigurări de sănătate;
f) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condi~ile care au stat la
baza încheie1ii contractului de fumizare de servicii 1nedicale, cel târzi1t în ziua în care n1odificarea
produce efecte ş i să î11deplinească în perma11enţă aceste condiţii pe durata derulăiii contractelor;
notificarea se face conform reglementă1ilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
g) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale ce face obiectul contractului
încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
h) să verifice calitatea de asigurat în confonnjtate cu prevederile legale în vigoare;
i) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea 1nedicamentelor aferente denu1nirilor comune
internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune inten1aţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau rară. contribuţie personală, pe bază de prescripţie
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului 1u·. 720/2008, cu
modificările şi cotnpletă.rile ulterioare; lu situaţia în care, pentru unele medicamente prevăzute in HG nr.
720/2008, cu 1nodificările ş i completările ulterioare, care necesită prescriere pe bază de protocol
terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al ministJultLi sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Na~onale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea protocolului în condiţiile legii,
prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezu1natul caracteristicilor
produsului în lin1ita con1petenţei n1edicului prescriptor;
j) să utilizeze siste1nul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;
sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate confonn contractelor de
furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare bilunară/lunară/trimestrială, în vederea
decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în
A
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tin1p real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin
ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate
realiza co1nunicaţia cu sistemul infonnatic, raportarea activităţii se realizează în maximun1 3 zile
lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua
acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;
k) să asigure acordarea de asistentă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale
de sănătate en1is de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic
European/Confederaţia Elveţiană., în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii
ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigură1i sociale de sănătate din România; să acorde
asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau
protocoale internaţionale cu prevederi în dom.e niul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele
documente i nten1aţionale;
1) să utilizeze platfo1ma infonnati că din as i gu rările de sănătate. Tn s ituaţia în care se utili zează un alt
sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele infon11atice din platfon11a informatică din
asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de
transtnitere a datelor;
m) să completeze fonnularele cu regim special utilizate în sisten1ul de asigurări sociale de sănătate bilet de trimitere către unităţile sanitare ambulatorii sau cu paturi de recuperare medicală, medicină fizică
şi de reabilitare şi prescripţia medicală e l ectronică în ziua externării pentru medicamente cu ş.i fără
contribuţie personală în trata1nentuJ ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă
conforn1 prevederilor legale în vigoare;
n) să funcţioneze cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul n1edical pe toată perioada
derulării contractului şi să reînno iască pe toată perioada de derulare a contractului, dovada asigurării de
răspundere civilă în domeniul medical pentn1 personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;
o) să completeze / să transmită datele pacientului în dosarul e lectronic de sănătate al acestuia;
p) să informeze medicul de familie al asiguratului ori, după caz, 1uedicul de specialjtate din
ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit
toate elementele prevăzute în scrisoarea n1edicală, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu
privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele efectuate şi cu privire la alte
informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului; scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital
sunt documente tipizate care se întocn1esc la data externării, într-un singur exernplar care este transnus
medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul
asiguratului; să finalizeze acrul 1nedical efectuat, inclusiv prin eliberarea în ziua exten1ării a recomandării
de dispozitive medicale, respectiv prin eliberarea de concedii 1nedicale pentru incapacitate temporară de
muncă, în situaţia în care concluziile examenului 1nedical in1pun acest lucru;
q) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea
serviciilor medicale, după caz. Managementul listelor de prioritate pentru serviciile medicale spitaliceşti
se face electronic prin serviciul pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, începând cu
data la care acesta va fi pus în funcţiune;
r) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform reglementări lor
.
1n vigoare;
s) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le
cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;
ş) să raporteze corect şi complet consumul de medica1nente conform prevederilor legale în vigoare şi să
publice pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum suportată din bugetul Fondului şi al
Ministerului Sănătăţii; spitalul care nu are pagină web proprie informează despre acest lucru casa de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, care va posta pe site-ul propriu suma totală
aferentă acestui consun1;
~

~
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monitorizeze gradul de satisfacţie al asiguraţilor prin realizarea de sondaje de opinie în ceea ce
priveşte calitatea serviciilor medicale furnizate asiguraţilor conform unui chestionar standard, prevăzut în
anexa nr. 48 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr...../ ..../2018;
t) să respecte pe perioada derulării contractului protocoalele de practică medicală elaborate şi aprobate
confonn prevederilor legale;
u) să afişeze lunar pe pagina web creată în acest scop de Ministerul Sănătăţii, până la data de 20 a lunii
curente pentru luna anterioară, cu avizul ordonatorului principal de credite, conform machetelor aprobate
prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor publice, situaţia privind execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli al spitalului public şi situaţia arieratelor înregistrate;
v) să deconteze, la termenele prevăzute în contractele încheiate cu terţii, contravaloarea medicatuentelor
penau nevoi speciale;
w) să asigure transportul interspitalicesc pentru pacienţii. internaţi sau transferaţi , care nu se află în stare
critică, cu autospecialele pentru transportul pacienţilor din parcul auto propriu; dacă unitatea spitali cească
nu are în dotare astfel de autospeciale sau dacă este depăşită capacitatea de transport a acestora, se poate
asigura transportul acestor pacienţi pe baza unui contract încheiat cu unităţi specializate, autorizate ş i
evaluate; pentru spitalele publice, încheierea acestor contracte se va reali.za cu respectarea prevederilor
legale referitoare la acl1iziţiile publice;
x) să asigure transportul interspitalicesc pentru pacienţii internaţi sau transferaţi care reprezintă urgenţe
sau se află î11 stare critică nu1uai cu autospeciale sau mijloace de transport aerian ale siste1nului public de
t)

să

urgenţă prespital icească;

utilizeze prescripţia n1edicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţi a medicală
electron ică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul an1bulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii
prescriptori se face prin se1nnătură electronică exti nsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în
vigoare privind serviciile de încredere;
z) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiil e medicale electro11ice prescrise off-line, în
ter1nen de maxituu1u 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
aa) să asigure utilizarea:
1. formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de internare / bilet de trimitere pentru
specialităţi clinice, către unităţile sanitare de n1edicină flZică. ş i de reabilitare cu paturi sau ambulatorii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le
elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu în concordanţă cu diagnosticul şi numai pentru
serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să completeze
forrnularele cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă confonn prevederilor legale î11 vigoare;
2. prescripţiei medicale elech·onice penh"ll 1nedica1nente cu şi fă ră contribuţie personal ă , pe care o
eliberează ca o consecinţă a actului 1nedical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul
contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularu lui de prescripţie n1edicală,
care este formu lar cu regim special ·unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante
şi psihotrope; să asigure utilizarea fom,ularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implen1entează; să
fumizeze h·ata1nentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie 1nedica1nentele cu şi fără
contribuţie personală. de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale
aprobate prin hotărâre a Guvernului, infonnând în prealabil asiguratul despre tipt1rile şi efectele
terapeutice ale medicatnentelor pe care urmează să i le prescrie; să completeze prescripţia medicală. cu
toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă conform prevederi.lor legale în vigoare;
ab) să respecte metodologia aprobată prin decizia managerului spitalului privind rambursarea
cheltuielilor suportate de asiguraţi pe perioada internării, în regim de spitalizare continuă şi de zi;
y)

să
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ac) să elibereze, pentru asiguraţii internaţi cu boli cronice confrrmate, care stmt în tratament pe11tn1
boala/bolile cronice cu medica1nente, altele decât n1edicamentele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o
transmite spitalul la contractare şi/sau cu medicamente şi materialele sanitare din programele naţionale de
sănătate, documentul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .. .... / ........ /2018; documentul stă la baza
eliberării prescripţiei 1nedicale în regim ambulatoriu de către ,nedicul de familie şi medicul de specialitate
din a1nbulatoriu în perioada în care asiguratul este internat în spital;
ad) să transmită în platforma informatică din asigurări le de sănătate serviciile medicale din pachetul de
bază şi pachetul minimal fumizate - altele decât cele transmise în platforma infonnatică a asigurărilor de
sănătate în condiţii le lit. c) în maximu1n 3 zile Lucrătoare de la data acordării serviciilor 1nedicale acordate
în luna pentn1 care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării
serviciului medical şi acesta se întplineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată ; asumarea serviciilor
medicale acordate se face prin se.1nnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţie i
•
naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. fn s i tuaţia n erespectări i acestei obl igaţii,
serviciile 1nedicale nu se decontează fu1nizorilor de către casele de asigurări de sănătate.
ae) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de 1ntmcă ş i boli
profesionale şi să le comunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală; să
întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urn1are a situaţiilor în care au fost aduse
prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propri.ei persoane, din culpă
- dacă la nivelul furnizorilor există docu1nente îo acest sens, şi au obligaţi a să le comunice lunar casei de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractua l ă .
af) să elibereze, dacă situaţia o i1npune, la externarea asiguratului, prescrip~e medi cal ă pentru
medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu, conform prevederilor legale în vigoare, dacă
se recomandă un tratament în an1bulatoriu, conform scrisorii medicale / biletului de ieşire din spital,
pentru o perioadă de n1axin1um 30 de zile; nerespectarea acestei obligaţii conduce la reţinerea sun1ei de
200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligaţiei.
ag) începând cu data de I iulie 2018 să respecte avertizări l e Sistemului Informatic al Prescripţie i
electronice precu1n şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate-refe1i toare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice
aprobate prin Ordinu.I ministrului sănătăţi i şi al preşedintelui CNAS nr. 1301 /500/2008, cu modificările ş i
co1npletările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic.

VI. Mod alităţi de plată
Art. 7. - (1) Valoarea totală contractată se constituie din un11ătoarele sume, după caz:
a) Stima aferentă servic.iilor medicale spita li ceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat DRG pentru afecţiun ile acute, calculată conform prevederilor art 5 alin. ( 1) lit. a I) din anexa nr. 23 la
Ordinul ministrului sănătăţi i şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...../ .... ./20 l 8
pentlu aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 201 8 a H.G. nr. 140/2018: .................... lei
b) Suma pentru spitalele de boli cronice, precum şi pentru secţiile şi co1npa1timentele de cronici prevăzute ca stiucturi distincte în su·uctura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul
Sănătă~i după caz - din alte spitale, care se stabileşte astfel:
Sec ţ ia/

Nr.

Compartimentul

cazuri
externate

COD

Cl

de
spitalizare*)
sau, după caz,
durata de
spitalizare
efectiv

I
I
I
I
I

real iza tă

I
I
I

Durată

C2

C3

Tarif pe zi del
spitalizare/
I
sec ţie/

compartiment

I
C4

I
I
I
I
I
I

i es

Suma

I
I
I
I
I
I
I
I

= C2 X C3 X C4 1
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TOTAL

*) Durata de spitalizare este prezentată în anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr......./ .... ./2018 pentn1 aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.
Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se stabileşte prin negociere între furnizori ş i casele
de asigurări de sănătate, pe baza tarifului propus de spital pentru secţij l e şi co1nparti1nentele din structura
proprie, având în vedere docttmentele pentru fundamentarea tarifului, în funcrie de particularităţile
aferente, ş i nu poate fi ,nai ,nare decât tariful maxi1nal prevăzut în anexa nr. 23 C la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţiona le de Asigurări de Sănătate nr ..... ./ .... ./20 I 8 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 20 I 8 a H.G. nr. 140/2018.
Pentru secţiile/spitalele cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art.
124 ş i art. 125 din Legea nr. 286/2009 privii1d Codul penal, cu modificările şi con1pletările ulterioare şi
cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau ur1năririi penale, pentru bolnavii care
necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani), precu1n ş i pentru secţiile/co1nparti1nentele
de neonatologie - prematu1i din maternităţile de gradul IJ şi lll, psihiatrie cronici şi pneumofti2iologie
adulţi şi copii se ia în considerare durata de spitalizare efectiv rea l izată în anul 2017.
c) Su1na aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă este de ............. şi se
stabileşte astfel:
Numărul de paturi contractabile pentru anul 2018 x indicele mediu de utilizare a patitrilor la nivel
naţiona l pentru secţiile/co1npartin1entele de îngrijiri paliative x tariful pe zi de spitalizare negociat. Tariful
pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai n1are decât tariful maximal prevăzut în anexa 1u. 23 C la
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ...../ .... ./2018
pentru aprobarea Normelor 1netodologice de aplicare în anul 20 I 8 a 1-l.G. nr. 140/2018;
d) Suma pentru serviciile tnedicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale, altele decât
cele prevăzute în anexa nr. 23 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. .... ./.... ./2018 pentru aprobarea Nortnelor tnetodologice de aplicare ÎD aDul 2018 a
H.G. nr. 140/2018, precum şi pentru servicii 1J1edicale spitaliceşti acordate în secţiil e şi compartimentele
de acuţi - prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată. prin ordin
al ministrului sănătăţii de Ministerul Sătiătăţii, după caz - din spitalele de boli cronice, calculată confonn
prevederilor art. 5 alin. ( l) lit. a.2) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelu i
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...../ ....../20 I 8 pentn1 aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018: .................. lei
e) Sutna aferentă servici_ilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi, care se
stabileşte astfel:
de s erv icii
medi c ale/cazuri
r e zolvate, contract ate ,
pe tipur i
Numărul

Ta ri f ul pe caz
r e zolvat/s e rvi ciu
me d i cal negociat *)

I Suma corespunz ă toare
I serv i c i ilor medicale ca zuri l or
I contractate
I

------------------'-------------Cl
C2
C3 = Cl x C2
- - - - - - - - - !,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - - - - - - TOTAL

X

'
-------------------'--------------'
*) Tariful pe caz rezolvat/ serviciu medical se
nu poate fi 1nai mare decât tariful 1naximal
negociază şi

decontat de casa de asigurări de săDătate prevăzut în anexa nr. 22 la Ordinul 1nin istrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei NaţioDale de Asigură1i de Sănătate nr. .... ./.... ./20 18 pentru aprobarea Noonelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.

328

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

(2) Spitalele vor prezenta, în vederea contractării, defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare
secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă, acut, cronic. In vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate
prin spitalizare de zi, spitalele prezintă distinct numărul cazurilor estimate a se efectua în camera de gardă
şi în structurile de urgenţă din cadruJ spitalelor pentru care fmanţarea nu se face din bugetul Ministen1lui
Sănătăţii , pentru cazurile neinte1nate, precum şi numărul cazu1ilor estimate a se efectua prin spitalizare de
zi în cadrul centrelor multifw1cţionale fără personalitate juridică din structura prop1ie.
(3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pe anul 2018 este de ................. lei.
(4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentn1 anul 2018 se defalchează
lunar şi trimestrial, distinct pentru spitalizare continuă acuţi, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronici,
servicii paliative, după cum urmează:
- Suma aferentă trimestnuui I ....................... lei,
din care:
- luna J .................. lei
- luna 11 ................. lei
- luna m ................ lei
- S11ma aferentă trimestn1lui IT ...................... lei,
din care:
- luna IV ................. Lei
- luna V .................. lei
- luna V1 ................. lei
- Suma aferentă trimestrului m ..................... lei,
din care:
- luna Vil ................ lei
- luna VIJI ............... lei
- luna IX ................. lei
- Suma aferentă trimestrului IV ...................... lei,
din care:
- luna X .................. Iei
- luna Xl ................. lei
- luna Xll ................ lei.
(5) Decontarea servicii lor 1nedicale spitaliceşti contractate se face confom, prevederi lor art. 9 din anexa
nr. 23 la Ordinul n1i.nistnilui sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigitrări de Sănătate nr..... ./
.... ./2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 aH.G. nr. 140/2018.
Su1na corespunzătoare procentului de 1% necontractată iniţial de către casele de asig11rări de sănătate,
se repartizează tri1nestrial spitalelor care îndeplinesc criterii le de la art. 6 alin. (2) Jit. b) din anexa or. 23 la
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asig11rări de Sănătate nr...../ ....../ 2018
penttu aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 şi în condiţiile
prevăzute la acelaşi articol.
(6) Lunar, până la data de ......... a lunii următoare celei pentn1 care se face plata, casa de asig11rări de
sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă, pe baza
facturii şi a documentelor justificative transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de ......... , cu
încadrarea în sumele contractate. Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua până la
data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada l - 15 a lunii, în baza in.dicatorilor specifici realizaţi şi
în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative transmise la casa de asi gurări
de sănătate până la data de ............ .
Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin
semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna
dece1nbrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele
~
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justificative transmise în vederea decontării, urmând ca diferenţa reprezentând servicii 1nedicale realizate
să se deconteze în luna ianuarie a anului următor.
(7) Trimestrial, până în ultima zi a lunii următoare încheierii trimestrului, se fac regularizările şi
decontările, în limita sumei contractate. R egularizarea trimestrului IV se face până la data de 20
decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract de
]a data de 1 aprilie 2018 până la dara de 30 noiembrie, conform facturilor însoţite de documentele
justificative, urmând ca regularizarea finală a tri1nestrului TV să se efectueze până în ulti1na zi a lunii
ianuarie a anului următor.
(8) Contractarea şi decontarea servici.ilor medicale spitaliceşti se face în lin1ita fondurilor aprobate cu
această destinaţie.

Art. 8. - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 6 lit.
a) pct. l şi 2, lit. d) - i), k) - rn), n), o) - s), t) - x), lit. aa) pct. 1 şi pct. 2, lit. ab) şi ac), atrage aplicarea
unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cu1n urn1ează:
a) la pri1na constatare, reţinerea unei su1ne calculate prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea de
contract aferentă Junii respective;
b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea tmui procent de l % la valoarea de
contract lunară;
c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sun1e calculate prin
aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunară.
(2) Nerespectarea de către unităţi l e sanitare cu paturi a obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. ş) atrage
aplicarea unor sancţiuni, după cum urmează:
a) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea, pentru fiecare lună
nerapo1tată în cadru.I fiecărui trimestru, a 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective;
b) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru prin aplicarea, pentru fiecare lună
neraportată în cadiul trimestrului respectiv, a 5% la valoarea de contract aferentă lunii respective
suplimentar faţă de procentul prevăzut la lit. a);
c) pentru raportarea incorectă/incompletă a datelor privind consumul de medicamente pent1u unul sau
n1ai multe 111edica111ente, inclusiv pentru raportarea de medicau1ente expirate, trimestrial se reţine o sumă
echival entă cu contravaloarea 1nedican1entului/medicamentelor respective, la nivelul raportării
trimestriale.
(3) "Jn cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit.
y), z), ae) şi ag) se aplică următoarele sancţiu11i:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua co11statare se din1inuează cu 1% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs
această situaţie;

c) la a treia constatare şi la u 1mătoarele constatări după aceasta, se ditninuează cu 3% valoarea lunară de
contract, pentru l1ma în care s-a produs această situaţie.
(4) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (3) pentru nerespectarea obligaţiei
prevăzute la art. 6 lit. z) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentn1 fiecare
medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu
co1nponenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line.
(5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (l) - (3) pentn1furnizorii de servicii 1nedicale care sunt
în relaţie contractuală cu casa de asiguTări de sănătate, se face prin plata directă sau executare silită în
situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
Pentru recuperarea sun1elor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acţ i uni de control, casa de asigurări de
sănătate notifică furnizorul de servicii medicale în ter1nen de maximum l O zile calendaristice de la data
stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen de
maximun1 1O zile calendaristice de la data prin1irii notificării cu confinnare de primire, să conteste
notificarea. Solttţionarea contestaţiei se face în ter1nen de maximu1n I O zile lucrătoare. 'In situaţia în care,
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asigurări

de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de servicii medicale, aduce la
cunoştinţa ftunizonllui de servicii medicale faptul că în termen de maximum 10 zi le lucrătoare de la data
primirii răspunsului la contestaţie, suma se recuperează prin plată directă. ln situaţia în care recuperarea
nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită.
Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, suma se recuperează în
tern1en de n1axi1num 1O zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de servicii medicale, prin plată
directă. ln situatia în care recuperarea nu se face prin plată directă , suma se recuperează prin executare
casa de

A

A

sil ită.

(6) Recuperarea sun1ei potrivit alin. (1) - (3) se face prin plata directă sau prin executare s ilită pentru
furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractual ă cu casa de asigw·ări de sănătate.
(7) Casele de asigurări de sănătate, prin Casa Naţională de Asigurări de Săn ătate, anunţă Ministerul
Sănătăţii, n1inisterele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, respectiv autorităţile publice locale, în funcţie
de subordonare, odată cu pri,na constatare, despre situatiile prevăzute la a lin. (l) ş i (2).
(8) Sun1ele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în co ndi ţi il e alin. ( I) - (3) se utilizează
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destina\ie.
Art. 9. - Plata serviciilor medicale spita l iceşti se face în contul nr. ........... , deschis la Trezoreria Statului
sau în contul nr................ deschis la Banca .................. .

VII. Calitatea serviciilor medicale
Art. I O. - Serviciile 1nedicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind
calitatea serviciilor n,edicale, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VT1I. Răspunderea contractu ală
Art. 11. - Pentru neîndeplinirea obliga0ilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.
Art. 12. - Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este
di.rect răspunzător de corectitudinea datelor .raportate. In caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în
.
vigoare.
A

IX. Clauze speciale
A11. 13. - (I) Orice împrejurare independentă de voinţa păt1ilor, intervenită după data se,nnării
contractului şi ca.re împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, Îlllp.reju.rări ca:
război , .revoluţie, cut.remw·, n1a.rile inundaţii , embargo.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebttie să anunţe cealaltă parte, în tenuen de 5 zile calendaristice de
la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ el iberat de autoritatea
co1npetentă din propritll judeţ, respectiv M11nicipi11l BucuTeşti , prin care să se certifice realitatea ş i
exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore ş i , de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă
majoră, partea ca.re îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în ter1nen.
(3) In cazul în care împ rejurări l e care obli gă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă mai 1nare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
Art. 14. - Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe prop1ia răspundere ş i
nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contract11l.
Art. 15. - Io cazul reorganizării unităţii sanitare cu patttri, prin desfiinţarea acesteia şi înfiinţarea
concomitentă a unor noi unităţi sanita.re cu paturi distincte, cu personalitate juridică , prezentul contract
aflat în de.rulare se preia de drept de către noile unităţi sanita.re înfunţate, corespunzător drepturilor şi
obligaţiil or aferente noilor structuri .
A

A
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X. lncetarea şi suspendarea contractului
Art. l 6. - (l) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de
sănătate se modifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o
notificare scrisă, în ur1nătoarele situaţii:
a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face până la
îndeplinirea conditiilor obligatorii pentru reluarea activitătii;
b) încetarea termenului de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a docun,entului similar.,
respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca fumizorul să facă dovada demersruilor .întreprinse pentru
actualizarea acestora; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a
documentului si1nilar, respectiv a dovezii de evaluare;
c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea
cazului de forţă 1najoră, dar nu nJai inuit de 6 luni, satt până la data ajungerii la tennen a contractului;
d) la solicitarea fu111izorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru 1notive obiective,
independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe
o perioadă li1nitată de ti1np, după caz, pe bază de docun1ente justificative.
e) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de membru al CMR nu este
avizat pe perioada cât medicul figurează în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
suspendarea operează prin suspendarea din contract a medicului aflat în această situaţie;
(2) În s ituatiile prevăzute la alin. (l) lit. b) - d), pentru perioada de suspendare, va lorile lunare de
contract se reduc proporţional cu număru l de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.
(3) Pentru situaţia prevă zută la alin. (1) lit. a), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări de
sănătate nu decontează servicii n1edicale pentru secţia/secţiile care nu îndeplinesc condiţiile de
contractare.
In situaţia în care toate secţiile spitalului nu îndeplinesc condiţiile de contractare, suspendarea se face
până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii, iar valorile lunare de contract se
reduc proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.
Art. 17. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de
sănătate încetează în unnătoarele situaţii:
a) de drept, la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
al) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de
servicii medicale, după caz;
a3) încetarea defmitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
b) acordu1de voinţă al părţi lor;
c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servici i medicale
sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei
de la care se doreşte încetarea contractult1i, cu indicarea motivului şi a temeiului legal.
•
(2) In cazttl în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu
casa de asigu rări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub inc i denţa acestuia la furn izorii respectivi, din
motive i1nputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către ft.1rnizor,
casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de ace laş i tip a
persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu ,nai puţin de 6 luni de la
data modificării contractului.
(3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se modifică, din motive imputabile
persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai accepta înregistTarea
A
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persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi
furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului
Art. 18. - Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2) şi a3) se constată
de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricăre i
persoane interesate.
Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. al) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel
puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de Ia care se doreşte încetarea contractului .
XI. Corespondenta
Art. 19. - (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează in scris prin scrisori
recomandate cu confinnare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul pă11ilor sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul unităţii sanitare cu paturi declarat in contract.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce
figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea surven i tă cel târziu în
ziua în care modificarea produce efecte.
XII. Modificarea contractului
Art. 20. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei
pă1ţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu
cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte tnodificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţional se1nnat de ambele pă11i şi este anexă a acestui contract.
Art. 21. - (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor 1nodifica şi se vor completa în mod corespunzător.
(2) Pe parcursul derulării prezentttlui contract, valoarea contractată poate fi n1ajorată prin acte
adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, incl11siv
medicamente în spital, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sutnelor iniţiale, precum ş i
prevederile art. 7 din anexa nr. 23 la Ordinul tninistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigură ri de Sănătate nr..... ./...... /2018 pentru aprobarea Normelor 1netodologice de aplicare în anul 2018
aB.G. nr. 140/2018.
Art. 22. - Dacă o cla112ă a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contract11lui nu vor
fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie în l ocui tă printr-o altă
clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contracttilui.
Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe
durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu
condiţia reînnoirii au torizaţiei sanitare de funcţionare/docun1entului si1nilar pe toată durata de valabilitate
a contractului.

XII 1. Soluţionarea litigiilor
Art. 23. - ( l) Litigiile legate de încheierea, den1larea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile 11esoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate confonn
alin. (I) se so luţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţi onează pe l ângă Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, organizată conform reglen1entărilor legale în vigoare sau de către instanţele de
judecată, după caz.
XJV. AJte clauze
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Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în cadntl sistemului de asigurări
sociale de sănătate a fost încheiat azi, ....... , în do11ă exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preş edinte - Director general,

Di r ector execu t iv al
Direc ţ iei economice ,

Di r ector execu t iv al
Direcţiei Rela ţii Contractuale

Vizat
Juridic, Contencios

FURNI ZOR DE S ERVICII MEDICALE
Manager,

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Di rector medical,

Di r ector financiar-contabil,

Di rector de îngrijiri ,

Director de cercetar e-dezvoltare ,

Pentru serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare
care nu încheie contract de furni zare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de
Ministerul Sănătăţii , inclusiv în centrele de sănătate multifi.1ncţionale cu personalitate juridică, se încheie
contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acoTdate în regim de spitalizare de zi.
Contractul se adaptează după modeh1l de contract de fu111izare de servicii medicale spita l iceşti.
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ANEXA27
CONDIŢIILE ACORDĂRil PACHETULUI MINIMAL ŞI PACHETULUI
DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU CONSULTAŢII DE URGENŢĂ

-

LA DOMICILIU ŞI ACTIVITAŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT

A.
PACHETUL
MINIMAL
DE
SERVICII MEDICALE
PENTRU
CONSULTAŢil DE URGENŢA LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE
TRANSPORT SANITAR NEASISTAT

-

1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod
verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordi11ul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului
inte1n elor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Noimelor
n1etodologice de aplicare ale titlului IV "Sisten1ul naţional de asistenţă m edicală de
urgenţă ş i de prim-ajutor calificat" din Legea m·. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţ i i, rep11blicată, cu modificările şi completările u lterioare, ce pot fi rezolvate la
nivelul cabinetului medical, a centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii
de urgenţă la domiciliu sub coordonarea dispeceratelor 111edicale de urgenţă sau a celor
integrate.
2. Transport sanitar neasistat
Transportul sanitar neasistat include:
2. 1. Transportul n1edicului dus-întors î11 vederea c onstatării unui deces în zilele de
vineri, sâ1nbătă, dun1inică ş i în zilele de sărbători legale pe11tru eliberarea certificatului
constatator al decesului în condi ţiil e prevăzute de lege.
2.2. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domicili11 şi, după caz,
transportul pacientului care nu se află în stare critică ş i n11 necesită monitorizare ş i
îngrijiri 1nedicale speciale pe durata tra.n sportului la unitatea sanitară, dac ă se imptme
asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la don1iciliu.
2.3. Bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare ilnobilizate în aparate gipsate, ale
centurii pelviene, coloanei vertebrale, boh1avii cu deficit motor neurologic major ş i stări
post accidente vasculare cerebrale, bolnavii c11 a1nputaţii recente ale membrelor
inferioare, bolnavii cu stări casectice, bolnavii cu deficit n1otor sever al membrelor
inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadi11l ill şi IV, insuficienţă cardiacă clasa
NYHA III şi IV, status post revasct1Iarizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi
revascularizare periferică prin by-pass aortofemw·al, pacienţi cu tumori cerebrale
operate, ludrocefalii interne operate, pacienţi ox i genodependenţi, malformaţii a1ierio
venoase - n1pte neoperate, malfonnaţi i vasculare cerebrale - anevrisme, malformaţii
arterio ve11oase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, şi care
necesită transport la externare, 11efiind transportabili cu nrijloace de transport
convenţi onale, pot fi tran sportaţi inclusiv în alt judeţ.
2.4. Transportul de la ş i la do1niciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea
efectt1ării transfuziei.
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2.5. Transportul persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele
de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în
vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu
al persoanei respective.

B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU CONSULTAŢII
DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR
NEASISTAT
1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod
verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinu l ministrului săn ătăţii publice şi al ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 2021/691 /2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de
urgenţă şi de prim-ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical, a
cent:Iului de pem1anenţă sau prin sistemul de con sl1ltaţii de urge11ţă la domiciliu sub
coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate.
2. Transport sanitar neasistat
Transpo1iUl sanitar neasistat include:
2. 1. Transportul medicului dus-î11tors în vederea constatării w1ui deces î11 zilele de
vineri, sâ 1nbătă, dumin i că ş i în zi lele de sărbători legale pe11trt1 eliberarea certificatului
constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege.
2.2. Transportul echipajului de const1ltaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz,
transportul pacientului care nu se află Î11 stare critică şi nu necesită n1onitorizare şi
î11grijiri medicale speciale pe durata tra11Sportului la unitatea sanitară, dacă se impune
asistenţă m edica lă de specialitate ce nu poate fi acordată la domici liu.
2.3. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între O - 18 ani şi a persoanelor
peste 18 ani cu 11anism care nu pot fi preluate în centrele de dial iză de adulţi, de la
centrul de dializă până la don1iciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în
unităţi le sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective;
transportul copi il or dializaţi cu vârsta cuprinsă între 6 - 18 a111 şi a persoanelor peste 18
ani ct1 nan ism care nu pot fi preluate în centrele de diali ză de adu lţi se efectuează. în
baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază
administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi u11ităţile medicale
specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de
domiciliu.
2.4. Bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare i1nobi lizate în aparate gipsate, ale
centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări
post accidente vasculare cerebrale, boh1avii cu amputaţii recente ale me.mbrelor
inferioare, bolnavii cu stă ri casectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor
inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa
NYHA III şi IV, status post revascularizare 1niocardică prin by-pass aorto-coronaria11 şi
revascularizare periferi că prin by-pass aortofemural, pacienţi cu tumori cerebrale
operate, hidrocefalii interne operate, p acienţi oxigenodepende11ţi, malformaţii vasculare
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cerebrale - anevrisme, malformaţii arterio venoase - rupte neoperate, malformaţii arterio
venoase - operate, hemoragii subarah11oidiene de natură neprecizată, pacienţii cu
tulburări cognitive severe (demenţe de diferite etiologii, tulburări de spectru au tist,
întarziere mintală severă sau profundă), şi care necesită transport la externare, nefiind
transportabili cu mijloace de transport conven~onale, pot fi transportaţi inclusiv în alt
judeţ.

2.5. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor ct1 talasemie majoră în vederea
efectuării transfuziei.
2.6. Tra11sportul asiguraţilor nedeplasabili cu tetrapareze sat1 insuficienţă motorie a
trenului inferior, la spital pentru i11ternare pe baza biletului de inter11are în unităţile
sanitare d.e recuperare.
2.7. Transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialităţile clinice şi de la
cabinet la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru pacienţii ct1 tulburări
cognitive severe (demenţe de diferite etiologii, tulburări de spectru autist, întarziere
mintală severă sau profundă), pentru pacienţii cu hemipareză sau parapareză, moderat
severe, pentru consu ltaţie în vederea evalt1ării , monito1izării şi prescrierii tratamentului
î11 cazul afecţiunilor cronice pentru care medicaţia poate fi prescrisă 11umai de medicul
de specialitate din ambulatoriu de specialitate.
2.8. Transportul dt1s-întors, la laboratorul de investigaţii paraclinice ş i de la laborator
la domicili11, pentru as igt1raţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de i11vestigaţii
1nedicale paraclinice î11 ambulatoriu reco1nandate de 1nedicii de familie sau medicii de
specialitate din ambulatoriul de specialitate clini c aflaţi în relaţie con tractuală cu casele
de asigtrrări de sănătate.

C. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE
ALE UNIUNII EUROPENE/ SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN /
CONFEDERAŢIA ELVEŢIANA, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE
....
... ...
"
ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, 1N PERIOADA DE VALABILITATE
A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE I SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN I CONFEDERAŢIA
ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR / DOCUMENTELOR
EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI ŞI PENTRU
PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMANIA A INCHEIAT ACORDURI,
ÎNŢELEGERI,,.. CONVENŢII SAU
INTERNAŢIONALE CU
... .... PROTOCOALE
....
PREVEDERI 1N DOMENIUL SANATAŢII
A

1.

Pacienţii

A

din statele membre ale Uniunii EllfOpene/Spaţiului Economic
European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de
sănătate , în perioada de valabilitate a cardului beneficiază de serviciile medicale
prevăzute la lit. B pct. 1 şi pct. 2, subpunctele 2.1 şi 2.2 di11 prezenta anexă.
2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic
European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene
emise în baza Regulamenh1lui (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului beneficiază de serviciile medicale prevăzute la lit. B din prezenta anexă.
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3. Pacienţii din statele ct1 care România a încheiat acorduri, înţelegeri, conve11ţii sau
protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de
serviciile medicale prevăzt1te la lit. B punctul 1 şi punctul 2 subpunctele 2.1 şi 2.2 sau
lit. B din prezenta anexă, în condiţiile prevăzt1te de respectivele documente
internaţionale.
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ANEXA28

a

consultaţiilor

MODALITATEA DE PLATĂ
de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport sanjtar
neasistat

ART. 1 Consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar
neasistat prevăzute în pacl1etul de servicii de bază şi în pachetul mini1nal de servicii
medicale, cupri11se în anexa nr. 27 la ordin, se asigt1ră pe baza contractelor de furnizare
de servicii 111edicale.
ART. 2 Suma contractată de casele de asigurări de sănătate cu unităţile specializate
autorizate şi evaluate private pe11tru efectuarea activităţii de co11sultaţii de urgenţă la
domiciliu şi a unor servicii de transpott sanitar neasistat, va avea în vedere fondurile
alocate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate şi se stabileşte
astfel:
1. Pe11tru solicitări pentru consultaţii de w·genţă la domiciliu, suma contractată este
egală cu numărul de solicitări estimate înmulţit cu tariful pe solicitare.
Tariful pe solicitare pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu nu ct1prinde
cheln1ielile cu 1nijlocul de transport în tariful/km, respectiv tariful/milă marină
2. pentn1 serviciile de tra11sport cu autovehicule suma contractată este egal ă cu
numărul de kilometri efectiv parcttrşi, estimaţi a fi parcurşi, înmulţit cu tariful pe
kilometru parcurs. La estimarea numărul ui de k il ometri parcurşi se iau în calcul şi
kilo1nettii esti1n.aţi a fi parcurşi aferenţi co11sultaţiilor de urgenţă la domiciliu.
3. pentru serviciile de transport pe apă, stima contractată se calculează. pe baza
numărului de mile marine estimat, în111ulţit cu truiful pe milă marină. La estimarea
numărului de mile marine se iau în calct1l şi milele marine estimate a fi parcurse
aferente consultaţiilor de urgenţă la domiciliu.
ART. 3 Pentru zilele de vineri, sân1bătă, d11minică şi în zi lele de sărbători legale
medicul care acordă consultaţi i de urgenţă la domiciliu poate elibera certificate
constatatoare de deces î11 condiţiile prevăzute de lege, c11 excepţia situaţiilor de
suspiciune ce necesită expertiză medico-legală.
ART. 4 Suma contractată anual de către unităţile specializate autorizate şi evaluate
private cu casele de asigurări de sănătate se defalchează pe trimestre ş i pe luni.
Defalcarea pe lt1ni are în vedere şi propunerile furnizorilor în raport de condiţiile
specifice, cu încadrarea în sumele trimestriale aprobate de ordonatorul principal de
credite.
ART. 5 (1) Decontarea consultaţii lor de urgentă la domiciliu şi activităţilor de
transport sanitar 11easistat se face lLtnar, la nivelul realizat, în raport cu număru l de
k ilometri efectiv parctrrşi, respectiv mile marine parcurse, şi tariful pe kilon1etru
parcurs, respectiv pe milă parcursă , precum şi ct1 nt1mărul de soli citări pentrt1 consultaţii
de urgenţă la domiciliu realizate şi tariful pe solicitare, cu încadrarea în suma totală
contractată aferentă lunii respective.
(2) Trimestrial, se face regularizarea pentru perioada de la 1 aprilie 2018 până la
sfârş itu l tritnestrului respectiv, în rapo1t cu n umărul de kilom.e tri efectiv parcurş i ,
respectiv 1nile n1arine parcurse şi tariful acestora precum şi cu n111năru l de so licitări
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pentru consultaţii de urgenţă la domicilit1 realizate şi tatiful pe solicitare, cu încadrarea
în suma totală contractată aferentă perioadei pentru care se face regularizarea.
In situaţia în care, la regularizarea trimestrială, contravaloarea nu111ărului total al
kilometrilor efectiv parcurş i, respectiv a numărului total al milelor marine parcurse,
precun1 şi a nt1m ărului consultaţi ilor de urge11ţă la domiciliu, realizate de la I aprilie
2018 până la sfârşitul trimestrului respectiv este mai mare decât suma totală co11tractată
aferentă perioadei pentru care se face regularizarea, decontarea se va face la nivelul
contractat.
ln situaţia în care la regularizarea tritnestrială, contravaloarea număru lui total al
kilon1etrilor efectiv parcurşi, respectiv a n·umărului total al milelor marine parcurse,
prec11m şi a numărului consultaţiilor de urgenţă la domiciliu, realizate de la 1 aprilie
2018 până la sfârşitul trimestrului respectiv, este mai mică decât suma totală contractată
aferentă perioadei pentru care se face regularizarea, decontarea se va face la nivelul
realizat.
(3) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor specializate autorizate şi
evaluate pri vate solicitări l e pentru consultaţii de urgenţă Ia do1niciliu prevăzute la lit. A
pct. 1 şi ]a lit. B pct. 1 din anexa nr. 27 la ordin şi nun1ărul de kilometri efectuaţi pentru
tipul de transport prevăzut la litera A , pct. 2 ş i la litera B pct. 2 dit1 anexa nr. 27 la ordin,
dacă acestea au fost efectuate pe baza apelurilor primite prin sistemul 112, dispecerizate
de dispeceratul medical pt1blic sau cel integrat şi au avizul dispeceratt1lui medical public
sau cel integrat.
ART. 6 (1) Lunar, casele de asigt1rări de sănătate alocă până la data de 1O a luni i
următoare celei pentru care se face plata sumelor corespunzătoare consultaţiilor de
urgenţă la domiciliu ş i activităţilor de transport sanitar neasistat realizate conform
indicatorilor specifici avuţi în vedere la contractare, în litnita sumelor contractate, în
baza facturii şi a documentelor justificative ce se transmit la casa de asigurări de
sănătate până la data prevăz11tă în contractul de :f urnizare de servicii medicale.
(2) Decontarea const1l taţiil or de urgenţă la don1iciliu şi activităţilor de transport
sanitar neasistat aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna
decembrie pentn1 serviciile efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele
justificative transmise în vederea decontării , urinând ca diferenţa reprezentând serviciile
realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor.
(3) Regularizarea şi decontarea trimestr ia l ă se face până în ultima zi a lunii următoare
t1imestrt1lui încheiat, cu excepţia trimestrului IV, pentru care regularizarea se face până
la data de 20 decembrie a anului în curs, pentrt1 serviciile tnedicale realizate, raportate şi
validate conform contractului de furnizare de servicii de la data de 1 aprilie 2018 până
la data de 30 noiembrie a anului în curs, conforn1 facturilor şi a docw11entelor
justificative, urmând ca regularizarea finală a trinlestJului IV să se efectueze până în
ultima z i a luni i ianuarie a anului următor.
ART. 7 Mijloacele specifice de intervenţie destinate consultaţiilor de t1rgenţă la
domiciliu şi activităţi l or de transport sanitar neasistat sunt:
a) ambt1lanţe tip Al , A2 - ambulanţe destinate: transportului sanitar neasistat a l unui
singur pacient (Al), al unuia sau mai multor pacienţi (A2);
b) autovehic1ile destinate transportului san itar neas istat;
~

~
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c) autoturisme de transport şi intervenţie în scop medical, pentru medicii care acordă
consultaţii de urgenţă la domiciliu;
d) mijloace de intervenţie/transport pe apă - an1barcaţiuni pentru intervenţii primare
sau secundare/transporturi sanitare.
ART. 8 ( l) Ta1iful decontat de casele de asigurări de sănătate pentru consultaţi i de
urgenţă la do1nicili'u este de 170 lei pentru unităţi specializate private.
(2) Tariful decontat unităţilor specializate private de casele de asigurări de
sănătate/km efectiv parcurs în n1ediul rural/urban pentru autoturisn1e de transport şi
intervenţie în scop medical pentru con sultaţii de urgenţă la domiciliu este de 1,42 lei,
pentru transportul sanitar 11easistat cu ambt:tlanţe tip Al şi pentru ambula11ţe tip A2
tariful pe km este de 2,18 lei, iar cu alte autovel1icule destinate transportului sanitar
neasistat tarifi1l pe km este de 1, 11 lei.
(3) Tariful decontat unităţilor specializate private de casele de asigttrări de
sănătate/milă marină este de 92 lei.
(4) Tarifele de la alin. (2) şi (3) se majorează în perioada de iarnă cu 20%.
ART. 9 Casele de asigw·ări de sănătate şi direcţii l e de sănătate pttblică vor organ iza
tri1nestrial ş i ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale
fi11nizorilor de servicii întâlniri ctt medicii de specialitate din cadrul unităţilor
specializate private pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor
normative în vigoare. Anunţurile privi11d data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi
afişate pe pagina web şi Ia sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile
lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate ş i direcţi ile de sănăta te
publică vor informa ast1pra 1nodificărilor apărute în actele normative şi vor stabili
împreu11ă cu medicii de specialitate din cadrul unităţilor specializate private măsttrile ce
se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea. medicilor la aceste întâlniri nu
îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate ct1 acest prilej.
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ANEXA 29
- model CONTRACT
de furnizare de consultaţii de urgen ţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat
I. Părţile contractante
Casa de asigurări de sănătate .................., cu sediul în municipiul/oraşul .................. , str. .................. .
nr...... , judeţul/secto1ul ................ , telefon ... ....... .. ... fax ...... .. , adresă e-1nail: ................. reprezentată
prin preşedinte - director general ........................ ,

.

ŞI

Unitatea special izată privată ................ reprezentată prin: ................................. , cu sediul u1
................... , str.................. nr.... , telefon fixhnobil .............. , adresă e-n,ail: ................. fax .............. ..

II. Obiectul contractului
ART. l Obiectul prezentului contract îl constit11ie furnizarea de consultaţii de urgenţă la domiciliu ş i
activităţi de transport sanitar neasistat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform
I-Iotărârii Guvernului nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii 1nedicale şi a Contractuluicadru care reglemen tează condiţiile acordă1ii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor
medicale, în cadntl siste1nului de asigurări sociale de sănătate pentnt anii 2018-2019 şi Ordinului
1ninistrului sănătăţii ş i al preşedintelui Casei Naţionale de Asigură1i de Sănătate nr.... ./....../2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.
111. Con s ultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat furnizate
ART. 2 Furnizontl de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat
prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul
minimal de servicii prevăzute în anexa nr. 27 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de AsigLLrări de Sănătate nr. .... / ... ./2018 pentru aprobarea No11nelor 1netod0Jogice de
aplicareînanul 2018aH.G.nr. l40/2018.
IV. Durata contractului
ART. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2018.
ART. 4 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 140/ 2018.
V. Obligaţiile părţilor
ART. 5 Casa de a sigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să încheie contracte numai cu unităţi specializate private, autorizate şi evaluate, şi să facă publică
în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web
şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea şi valoarea
de contract a fiecăruia, şi să actualizeze pennanent această Listă în funcţie de modificăril e apărute, în
termen de n1aximum 5 zile ILtcrătoare de la data operării acestora, conform legii;
b) să deconteze unităţilor specializate private, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii
însoţite de lista certificată de serviciul public de ambulanţă cuprinzând solicitările care au fost
asigurate în lt1na anterioară şi de documentele justificative transmise în format electronic, în formatu l
solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea consultaţiilor de urgenţă la
domiciliu şi a activităţilor de transpo1t sanitar neasistat contractate, efectuate, raportate ş i validate
conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
..... ./..... .1 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 20 18 a H.G. nr. 140/2018,
în limita valorii de contract;
c) să i11formeze furnizorii de consultaţii de urgenţă la do1niciliu şi activităţi de tra11sport sanitar
neasistat cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de
casa de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a
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unor noi acte normative, prin pl1blicare în termen de maximum 5 ziJe Lucrătoare pe pagina
web a casei de asigurări de sănătate şi/sau p1in poşta electronică;
d) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare,
precum şi despre acorduri le, înţelegerile , convenţiile sau protocoalele internaţiona l e cu prevederi în
domeniul sănătăţii , prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate şi prin poşta
electronică;

e) să informeze în prealabil, în termenul prevăzut la art. 196 alin. (1) din Anexa 2 la H.G. nr.
140/2018, furnizo1ii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat cu
privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în
modul de acordare a acestora, prin intennediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum ş i
prin e-mail la adresele con1unicate oficial de către furnizori, cu excepţi a situaţiilor in1puse de actele
normative;
t) să înn1âneze la data finaliză1ii controlului procesele-verbale de constatare/ rapoarte.le de
control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de
transport sanitar neasistat, precutn ş i infonnaţiile despre termenele de contestare, la termenele
prevăzute de actele normative referitoare la nonnele 111etodologice privind activitatea structurilor de
control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este
efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea
privind măst1rile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de
maximutn I O zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
g) să deconteze furn izorului consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţi l e de transport sanitar
neasistat acordate beneficiarilor;
h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în. care se constată neconformitatea
documentelor depuse de către furnizori , pentn1 a căror corectitudine furn izorii depun declaraţii pe
prop1ia răspundere;
i) să con1w1ice în format electronic furnizorilor motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul
decontării anumitor servicii, cu respectarea confidenţialitătii datelor personale, în ter1nen de maximutn
1O zile lucrătoare de la data refuzului; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia
regularizăiilor trimestriale motivarea su1nelor decontate în termen de maxi1nu1n 1O zile lucrătoare de la
data comun i cării su1nelor; în situaţia în care se constată ulterior că refi1zul decontări i unor servicii a
fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
j) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând
contravaloarea acestor servicii în situaţia în care asi guraţii nu erau î11 drept şi nu erau îndeplinite
condiţiile să beneficieze de aceste servicii la data acordării;
ART. 6 (1) Fwnizorul de consultaţii de urgenţă la dotniciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat
are următoarele obligaţii:
a) să afişeze într-un loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în re l aţie
contractuală , precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;
b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea
realizată conform contractului de furnizare de servicii 1nedicale şi să transmită factura în forn1at
electronic la casa de asigurări de sănătate ; să raporteze în fonnat electronic casei de asigurări de
sănătate, documentele justificative privind activităţile realizate în formatul solicitat de Casa Naţ.ională
de Asigurări de Sănătate;
c) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţii l e care au. stat
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea
produce efecte şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata de.ntlării contractului;
notificarea se face conform reglementărilor p1ivind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
d) să asigure respectarea prevederi Lor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii 1nedicale ce face obiectul contractului
încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
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e) să asigure acordarea consultaţiilor de urgentă la do1niciliu şi activităţi de transport sanitar
neasistat ori de câte ori se solicită, prin dispeceratul unic 112, în limita mijloacelor disponibile şi în
li1nita valorii de contract;
f) să asigure acordarea consultaţiilor de urgenţă la domicilit1 şi activităţi de transport sanitar neasistat
prevăzute în pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, fără nici discri1ninare;
g) să tltilizeze sisten,ul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în
funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform
contractului de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară în vederea
decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casa de asigttrări de sănătate; raportarea
în timp real se face electronic în fo1111atul solicitat de Casa Naţ i onală de Asigurări de Sănătate şi
stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în
care nu se poate realiza co1nunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activitătii se realizează ÎI1
maximum 3 zi le lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui tennen nu se
ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această
dată;

h) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări
sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic
European/Confederaţia Elveţiană , în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
forn1ularelor/documentelor europene emise în b·aza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi
condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul siste1nul.ui de asigurări sociale de sănătate din România; să
acorde consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transpo11 sanitar neasistat pacienţilor din alte
state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau protocoale internaţionale cu
prevederi în domeniul sănătăţii, în condi.ţiile prevăzute de respectivele documente i11ternationale;
i) să utilizeze platfo1ma informatică din asigttrările de sănătate. în situaţia în care se utilizează un alt
sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu şiste1nele informatice din platforma infonnatică
din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul
de transmitere a datelor;
j) să asigure consultaţii de urgenţă la don,iciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat, utilizând
mijlocul de intervenţie şi transport şi echipa1nentul corespunzător situatiei respective, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
k) să elibereze certificate constatatoare de deces, după caz, conform Ordinului ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .. .. ./.... ./2018 pentru aprobarea
Normelor n1etodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018;
l) să introducă n1onitorizarea apelurilor, in conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute u1 pachetele de serv1c11
decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă l egătură sau necesare
acordării serviciilor medicale, penh·u care nu este stabili tă o reglementare în acest sens;
n) să transmi tă în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile n1edicale din pachetul
de bază şi pachetul 1ninimal fwuizate, în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor
medicale, pentru servicii le acordate to luna pentru care se face rapo1tarea, în condiţiile prevăzute în
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr ... ./... ./2018; la stabilirea acestui tennen nu se
ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această
dată; asun1area serviciilor medicale acordate eliberate se face prin semnătură electronică
,..
extinsă/cal ificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. 1n
situaţia nerespectării acestei obligaţii , serviciile medicale nu se decontează fw11izorilor de către casele
de asigurări de sănătate;
o) să întocmească evidenţe distincte pentru cazttrile care reprezintă accidente de muncă şi boli
profesionale şi să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală;
să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse
prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din
culpă - dacă la oivel:ul furnizorilor există documente în acest sens, şi a u obligaţia să le comunice lunar
casei de asigurări de sănătate cu care se află în rela~e contractuală.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

344

p1ivate au obligaţia să asigw·e, la solicitarea serviciilor publice de
ambu l anţă, consultaţii le de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport san itar neasistat contractate
direct cu casa de asigurări de sănătate, în conformitate cu protocolul de colaborare încheiat înh·e
serviciul public de ambttlanţă şi servicii le de a1nbulanţă private, conform prevederilor legale în
vigoare.
(2) Serviciile de

ambulanţă

VI. Modalităţi de plată
ART. 7 (I) Sun1a contractată de casele de asigurări de sănătate cu unităţile specializate autorizate şi
evaluate private pentru efectuarea activităţii de consultaţij de urgenţă la domiciliu şi a unor servicii de
transpo1t sanitar neasistat va avea în vedere fondurile alocate cu această destinaţie I.a ruvelul casei de
asigurări de sănătate şi se stabileşte astfel:
a) pentru con su ltaţii de urgenţă la domiciliu, sun1a contractată este egală cu nu,nănll de so lic itări
estimate înmulţit cu tariful pe solicitare.
Tariful pe solicitare pentn1 cons11 ltaţiile de 1u·genţă la do1niciliu ou cuprinde cheltuielile cu 1nij locul
de transport in tariful/km parcurs, respectiv tarifu l/milă tnari.n ă parcursă).
b) pentru serviciile de transport cu autovehicule swna contractată este egală cu numărul de kilometri
efectiv parc1u·şi, estimaţi a fi parcurşi, înmu lţit cu tariful pe kilon1etru parcurs. L a estimarea număntlui
de kilometri parcurşi se iau în calcul şi kilometrii estimaţi a fi parcurşi aferenţi consultaţiilor de
urgenţă la domiciliu.
c) pentru serviciile de transpo1t pe apă, suma contractată se calculează pe baza numărului de mile
marine estimat, înn1ul~t cu tarifu l pe m ilă marină parcursă. La estimarea nun1ăntl ui de mile marine se
iau în calcul şi milele marine estimate a fi parcurse aferente co.nsultaţii lor de urgenţă la dotniciliu.
(2) Decontarea consultaţiilor de urgenţă la domicilitt şi a activităţilor de transport neasistat efectuate
de unităţile specializate autorizate şi evaluate private:
a) Decontarea consultaţiilor de urgenţă la do1niciliu şi activităţilor de transport sanitar neasistat se
face lunar, la nivelul realizat, in raport cu număru l de kilometri efectiv parcurşi , respectiv mile tnarine
parcurse, şi tari_ful pe ki lo1uetru parcurs, respectiv tariful pe mi l ă ma1ină parcursă, precum ş i cu
nun1ărul de solicitări pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu realizate şi tariful pe solicitare, cu
încadrarea în suma totală contractată aferentă lunii respective;
b) Trimestrial se face regularizarea penttu perioada de la data de I aprilie 20 I 8 până la sfârşi tul
trin1estrului respectiv, în raport cu nun1ărul de kilometri efectiv parcurşi , respectiv mile marine
parcurse, şi tariful pe kilometru parcurs, respectiv tariful pe mi lă marină parcursă, precum şi cu
nttmărul de solicitări pentru consultaţii de urgenţă la don1iciliu realizate şi tariful pe solicitare, cu
încadrarea în suma total ă contractată aferentă perioadei penhu care se face regularizarea.
-In s ituaţ.ia în care, la regularizarea trimestrială , contravaloarea n1tmărului total al kilot11etri lor efectiv
parcurşi , respectiv a număru ltti total al 1nilelor marine parcurse, precum şi a numărului consultaţiilor
de urgenţă la don1iciliu, reahzate de la I aprilie 2018 până la sfârşitul trimestrului respectiv este n1ai
mare decât suma totală contractată aferentă perioadei pentru care se face regularizarea, decontarea se
va face la nivelul contractat.
In situaţia in care la regularizarea trimestria lă, contravaloarea număru lui total al kilometrilor efectiv
parcurşi , respectiv a ntm1ăru lui total al inilelor marine parcurse, precum şi a numărului consultaţiilor
de urgenţă la domiciliu, realizate de la I aprilie 2018 până la sfârşitul trin1estrului respectiv, este mai
mi că decât suma totală co11h·actată aferentă perioadei pentru care se face regularizarea, decontarea se
va face la nivelul realizat.
c) Casele de asigurări de sănătate decontează ttnităţilor specializate autorizate şi evaluate private
solici tările pentru consultaţii de urgen ţă la domiciliu prevăzute la lit. A pct. J şi La lit. B pct. l din
anexa nr. 27 la ordin şi numărul de kilometri efectuaţi pentru tipul de transport prevăzut la litera A,
pct. 2 şi la litera B pct. 2 din anexa nr. 27 la Ordinul ministrul11i sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... ./...... /2018 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018, dacă acestea au fost efectuate pe baza apelurilor p1imite
prin sistemul I L2, dispecerizate de dispeceratul medical public sau cel integrat ş i au avizul
dispeceratului medical public sau cel integrat.

-
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ART. 8 (1) Suma contractată aferentă consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activită~lor de
transport sanitar neasistat pentru anul 2018 este de .................................. lei.
(2) Suma contractată aferentă consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport
sanitar neasistat se defa l chează pe trimestre şi pe luni.
ART. 9 (1) Lunar, la data de .. ........ a lunij ur1nătoare celei pentru care se face plata, casa de
asigt1rări de sănătate decontează contravaloarea consultaţiilor de urgenţă la donuci liu şi activi tăţilor de
transport sanitar neasistat realizate conform indicatorilor specifici avuţi în vedere la contractare în
]imita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative ce se transmit la casa de
asigurări de sănătate până la data de .............. a ltmii următoare celei pentru care se face decontarea.
Toate documentele necesare decontăm se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate
prin sernnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţi l or legali ai furnizorilor.
(2) Decontarea consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de tTansport sa1utar neasistat
aferente lunii decembrie a anului în cw·s se poate efectua în ltma dece111brie pentru serviciile efectuate
şi facttu·ate până la data prevăzută în documentele j ustificative trans1nise în vederea decontării, urmând
ca diferenţa reprezentând serviciile realiz ate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor.
(3) Trimestrial, până la data de .......... a lunii următoare încheierii tri1nestrului se fac regularizările şi
decontăril e, ţinându-se seama de realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi, ct1
excepţia trimestrului IV, peonu care regttlarizarea se face până la data de 20 dece1nbrie a anului în
curs, pentru serviciile medicale realizate, raportate şi validate confo11n contractului de fumizare de
servicii, de la data de 1 aprilie 2018 până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor şi
a documentelor justificative, u1mând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în
ulti1na zi a I.unii ianuarie a anului unnător.
(4) Plata consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport sanitar neasistat se face în
contul nr. ....... ........ , deschis la Trezoreria Statului, sat1 în contul nr................... , deschis la Banca
............................. ....... , Ja. data de ............. .

ART. l O (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor medicale specializate private
prevăzute la art. 6 alin (1) lit: a), lit. c) - t), lit h)-m) şi Lit.o) şi alin. (2) atrage aplicarea unor sancţiuni
pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:
a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 0,5%la valoarea
de contract aferentă ltuui respective;
b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de I% la valoarea
de contract lunară;
c) la a treia constatare, reţinerea unei sume calculate p1in aplicarea unui procent de 3% la valoarea
de contract lunară.
(2) 'In cazul în care în den1larea contractului se constată de către st,-ucturile de control ale caselor de
asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi de alte organe con1petente,
că serviciile raportate conform. contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, se di1ninuează cu I 0% suma cuvenită pentru luna în care sau înregistrat aceste situaţii.
(3) Recuperarea sumei potrivit prevederi lor alin. (l) şi (2), pentru furnizorii de servicii medicale
care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plată directă sau executare
silită în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă .
Pentn1 recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, casa de asigt1rări
de sănătate notifică furni zorul de servicii 1nedicale în termen de maximum I O zile calendaristice de la
data stabil irii sumei ce t1nnează a fi recuperată; furnizon1 I de servicii medicale are dreptul ca în termen
de 111aximum l O zile calendaristice de la data prinririi notificării cu confi1mare de primire, să conteste
'
notificarea. Solutionarea contestatiei se face în tern1en de n1aximu1n 1O zile lucrătoare. fn
situatia în
'
'
'
care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de servicii medicale, aduce
la ctmoştinţa fttrnizoru.lui de servicii medicale faptul că în termen de maximu1n l O zi le lucrătoare de la
data pri1nirii răspunsulu i la contestaţie, suma se recuperează prin plată d irectă. 'In situaţia în care
recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită.
Pentn1 recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, suma se recuperează
în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de servici i medicale, p1in
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situa~a în care recuperarea nu se face prin

plată directă,

suma se

recuperează

p1in

executare s ilită.
(4) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) se face prin plata dii-ectă sau prin
executare si l ită pentru fu.mizerii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate.

(5) Sumele încasate la nivelul casei de asigurări de sănătate în
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.

condiţiile

al in. (J)

şi

(2) se

utilizează

VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11 Consttltaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat fumizate în
baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate, elaborate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
VID. Răspunderea contractuală
ART. 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datoi-ează daune-interese.
ART. 13 Reprezentantul legal al furnizorului de consultaţii de urgenţă la domici)ju şi activităţi de
transport sanitar neasistat cu care casa de asigură1i de sănătate a încheiat contract este direct
răspunzător de corectitudinea datelor raportate.
IX. Clauze speciale
ART. 14 (1) Orice în,prejurare independentă de voinţa păt1i l or, intervenită după data se1nnării
contractului ş i care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, în1prejurări ca:
război, revoluţie, cutremur, n1arile inundaţii, etnbargo.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice
de la data apariţiei respectivului caz de forţă 1najoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de
autoritatea competentă dit1 propriul judeţ, respectiv Municipiul Bucureşti prin care să se certifice
realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de
asemenea, de la încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anu11ţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetări i cazului de
forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte pă1ţi prin neanunţarea în
termen.
(3) In cazul în care in1prejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
ART. 15 Efectuarea de consultaţii de urgenţă la dotniciliu şi activităţi de transport san.itar neasistat
peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei
de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.
X. Incetarea, suspendarea şi rezilierea contractului
ART. 16 (1) Contractul de ft1rnizare de consultaţii de 1rrgenţă la domiciliu şi acti vităţi de transport
sanitar neasistat încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii:
a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
al) furnizorul îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate
c11 care se află în relaţie contractuală;
a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a fw11izorului ,
după caz;
a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
b) acordul de voinţă al părţilor;
c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de
asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se
doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal;
d) din motive irnputabile furnizorului, prin reziliere.
A

A
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cu data la care a intervenit una dintre

unnă.toarele situaţii:

a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către auto1ităţi le competente a 01icăruia dintre
documentele prevăzute art. I06 alin. ( 1.) lit. a) - d) din Anexa 2 la H.G. nr. 140/20 I.8, cu condiţia ca
furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea operează
peonu o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării va labilităţii/revocări i
acestora;
b) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, pâ11ă la încetarea
cazultti de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive
obiective, independente de voinţa fttrnizorilor şi care detennină imposibilitatea desfăşurării activităţii
furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de docun1ente justificative.
d) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de 1nembru al CMR /
membru OAMGMAMR nu este avizat pe perioada cât medicul I petsonalul medico-sanitar figurează
în re laţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; suspendarea operează fie prin suspendarea din
contract a personalului aflat în această situaţie, fie prin suspendarea contractului pentru situaţi ile în
care furnizorul n:u mai îndeplineşte condiţiile de desfăşurare a activită.ţii în relaţie contractuală cu casa
de asigurări de sănătate.
(3) Pentru situaţii le prevăzute la alin. (2) lit. a) - d), pentrLt perioada de suspendare, valorile lunare
de contract se reduc proporţional cu număru l de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) - d), penh·u perioada de suspendare, casa de asigurări
de sănătate nu decontează co.nsultaţii l e de urgentă la domiciliu şi activităţile de transpo.11 sanitar
neasistat.
ART. 17 (1) Contractul de furnizare de consttltaţii de Lu·genţă la domiciliu şi activităţi de transport
sanitar neasistat se reziliază printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în tennen de
maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în
vigoare, ca urinare a constatării următoarelor situaţii:
a) dacă fu1nizorul nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
semnării contractului de furnizare de servicii n1edicale;
b) dacă, din 1notive imputabile furnizo1ulu.i, acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai 1nare
de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
aLttorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a docu1nentului similar, respectiv de
la încetarea valabi l ităţii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
dovezii de evaluare a fumizorttlui;
e) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de conh·o] ale Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate, ca tumare a cererii în scris, a documentelor solicitate
privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate
între furnizori şi casele de asigurări de sănătate, a documentelor justificative privind sl1mele decontate
din Fond, precun1 şi a docu1nentelor 1ned.icale ş i administrative existente la nivelul entităţii controlate
ş i necesare actului de control;
t) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
g) odată cu prima constatare, după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 alin. (I);
h) dacă furnizorul nu îndeplineşte condiţia prevăzută la a1t. 105 lit. e) din auexa 2 la H.G. m·.

140/2018.
~

(2) 1n cazul în care contractul dintre furnizori şi casa de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere
ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casa de
asigurări de sănătate nu va mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la unnătorul
termen de contractare, dar nu 1nai puţin de 6 luni de la data încetării co11tractului.
(3) In cazul în care contractul dintre furnizori şi casa de asigurări de sănătate se modifică prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat
~
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ctt casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizori i
respectivi, din motive imputabi le acestora şi care alt condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale
de către furnizor, casa de asigurări de sănătate nu va accepta înregistrarea în niciun alt contract de
acel aşi tip a persoanei/persoanelor respective până la unnătorul termen de contractare, dar nu mai
puţin de 6 luni de la data modificării contractului.
(4) După reluarea re l aţiei contractuale, în cant! în care noul contract se reziliază/se modifică în
condiţiile alin. (2) şi (3), casa de asigurări de sănătate nu va mai încheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu va mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele de
acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea
lor au condus la reziJjerea/n1odificarea contractului.
(5) ln cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate
pentru n1ai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, no1ninalizate în contract, preved.erile alin.
(2), (3) ş i (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare runtre sediile secundare/punctele de lucru.
ART . 18 Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (I) şi la art. 16 alin. (1) lit. a) subpunctele a2) şi a3) se
constată de către casa de asigurări de sănătate , din oficiu, prin organele sale abi litate sau la sesizarea
oricărei persoane interesate. Situaţii le prevăzute la art. 16 alin. (I) lit. a) - subpct. al) şi lit. c) se
notifică casei de asigurări de sănătate, cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se
doreşte încetarea contractului.
~

XI. Corespond enţa
ART. 19 (1) Corespondenţa l egată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă e l ectron i că salt direct la
sediul părtilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul unitătii specializate private declarat în
contract.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce
:figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită cel târziu
în zitta în care moruficarea produce efecte.
XII. Modificarea contractului
ART. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei
părţi contractante, sub rezerva notificări.i scrise a i ntenţiei de modificare şi a propunerilor de
modificare cu cel puţin ......... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţi onal , semnat de ambele părţi, şi este anexă a acesttti contract.
•
ART. 21 (1) 111 condi ţiile apariţie i unor noi acte norn1ative în materie, care intră iu vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor con1pleta în inod
corespunzător.

(2) Pe parcursul de1·ulării prezentului contract, valoarea contractua lă poate fi majorată prin acte
adi ţional e, după caz, în litnita fondurilor aprobate, avându-se în vedere criteriile de contractare a
sumelor iniţiale .
ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nttlă să fie în l ocu ită printr-o
altă clauză caTe să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritttlui contractului.
Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţi onare/documentul ui similar
pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate,
cu condi ţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de fttncţionare/documentului similar pe toată d11rata de
valabilitate a contractt1lui.
XIII. Soluţionarea litigiilor
ART. 23 (I) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţi onate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate confom1
alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care ftmcţionează pe l ângă Casa Naţională de
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către instanţele

de

caz.

XIV. Alte clauze

..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport
sanitar neasistat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ............... , în
două exe1nplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - dii-ector general,
.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. ...
Director executiv al

Direcţiei

Director executiv al
contractuale,

Direcţiei relaţii

Vizat
Juridic, Contencios

economice,

FURNIZOR
Reprezentant legal,
...................
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ANEXA30A
A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

Serviciul de îngrijire medicală la domiciliu
Măsurarea

parametrilor fiziologici: teLnperatură, respiraţie, puls, TA,
diureză si scaun*** **)
*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentn1 toţi
paramehij prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA,
diureză si scaun
Administrarea medican1entelor:
2.1 intramuscular*)
2.2 subcutanat*)
2.3. intrade1mic*)
2.4. oral
2. 5. oe 1nucoase
*)Înafara iniectiilor si nerfuziilor cu nroduse de orimne uLnană.
Administrarea n1edican1entelor intravenos. cu resnectarea legisl~iei în vigoare *)
•
*). In afara injecţiilor şi perfuziilor cu 12roduse de origine umană.
Sondaj vezical, îngrijirea sondei tuioare ş i administrarea medicamentelor intravezical pe
sondă vezica l ă *** )

5.

6.

***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară activitatea într-o
fo rmă legală la furnizorul de ingrij iri medicale la domiciliu
Administrarea Lnedicamentelor prin perfuzie
endovenoasă, cu resnectarea Jei;rislatiei în vii;roare *)
•
*) ln afara i.niectiilor şi 12erfuziilor cu produse de origine uLnană.
Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea
asiguratu l ui/aoartinătorilor

7.
8.
9.
10.

11 .

Alimentarea pasivă, pentn1 bolnavi i cu tulburări de deglutiţie, inclusiv
instruirea as i lll1ratului/aoartinătoru lt1i
Clismă cu scon evacuator
, Snălătură vairinală în cazuri de deficit n1otor
1
Manevre terapetttice pentru evitarea con1plicaţiilor vasculare ale
membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, apl i caţi i
medicamentoase. utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor
Manevre terapeutice pentru evitarea cotnp li caţiilor pulr11onare: posturi de
drenai bronsic. tanotai. fizioteranie resniratorie
Ing!,ijirea Qlăgilor sim12le ş i/salt su12rainfectate/su12ri1narea fLrelor
lnirrii irea escarelor multi ole
•
ln!!ri iirea stomelor
•
lnfil:ijirea fistulelor
•
Tn!!riiirea tubului de dren si instruirea asii;ruratului
•
lnmiiirea canulei traheale si instruirea asiiruratului
Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru
absoi-btia urinei**)
**) Este inclus şi tnijlocttl ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2
mijloace ajutătoare Qentru abso1bţia urinei/zi.
A

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Ventilaţie noninvazivă****)

****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneu1nolog cu atestat în
Managementul general. clinic si teraneutic al tulburăril or resuiratorii din
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tit11pul somnului - Somnologie poligrafie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al
tulburărilor respiratorii din timpul so1nnului - Somnologie poligrafie, polison1nografie şi
.
.
titrare CPAP/BiPAP ŞI lD Managementul general, clinic Ş I terapeutic al tulburărilor
respiratorii - Ventilaţie noninvazivă, a medicului cu specialitatea Anestezie şi
terapie intensivă, a medicului specialist de medicină de urgenţă, care îşi
desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale
la domiciliu
Alimentatie oarenterală - alimentatie artificială oe cateter venos central sau. oeriferic * * * *)
****) Se efectuează sub supravegherea n1edicului cu specialitatea anestezie şi terapie
intensivă care îşi desfăşoară activitatea înh·-o formă legală la furnizorul de îngrijiri
tnedicale la domiciliu
Serviciul nu include alimentele sgecifice.
Kinetoteranie individuală*****)
*****) Se efectuează doar de către kinetoterapeutul/
Fiziokinetoterapeutul/ profesond de cu ltură fizică rneclicală , care îşi desfăşoară activitatea
într-o formă
lePa lă la furn izorul de înITTii iri medicale la do1niciliu
A

-20.
21.

NOTA:
Serviciile de îngrijire
prezentul ordin.

med.icală

la domiciliu se

aco rdă

în

cond iţiile

stabilite prin anexa nr. 31 A la

B. PACHETUL DE SERVICII P'ENTRU PAClENŢlJ DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAŢIULUI
ECONOMlC
EUROPEAN/CONFEDERAŢIA
ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI Al FOR1'1ULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE
EMISE 1N BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA
SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN ST ATELE CU
CARE ROMANIA A INCHEIAT ACORDURI, INŢELEGERI, CONVENŢII SAU
PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
A

A

A

din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic Etu·opean/Confederaţia
Elveţiană, beneficiaii ai formularelor/doctunentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr.
883/2004 aJ Parlamentului Ew·opean şi al Consiliului, beneficiază de pachetul de servicii 1nedicale de
bază pentru îngrij iri n1edicale la don1iciliu prevăzut la lit. A clin prezenta anexă .
2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acordui-i, întelege1i, convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în don1enit1I sănătăţi i , beneficiază de pachetul de servicii n1edicale de bază
pentru îngrijiTi medicale la domiciliu, prevăzut la lit. A din prezenta anexă, în condiţiile stabilite de
respectivele documente internaţionale.

J.

Pacienţii

~
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ANEXA30B
~

A

A. PACH ET DE SERVIC II DE BAZA PENTRU INGRJJTRJ PALlATIVE LA DOMJCILlU

Serviciul de îngrijire paliativă la domiciliu

Nr.
crt.
I.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Cons11ltaţie,

care poate cuprinde: Evaluare holistică si examen clinic pe aparate, Stabi lirea
diagnosticului paliativ de etapă, Sustinerea pacientului si fa1niliei pentru luarea deciziilor
terapeutice si de ingiijire, Prescrierea medicatiei, Consilierea ps i ho-emoţional ă de ba ză a
pacientului si familiei,
- se efectuează nu1nai de către medic
Aplicarea de algoritrni / protocoale specifice de comunicare (Co1nunicarea prognosticului si/sau
diagnosticului, inlaturarea blocajului in comunicare impus de familie)
- se efectuează ntunai de către medic
Elaborarea planului interdisciplinar de trata1nent şi îngrijire
- se efectuează de către toţi membrii echioei interdisciolinare
Aplicarea scalelor specifice (ex: SAV, BPI modificat, ESAS 1nodificat, MMSE, instrumente
standardizate de evaluare a anxietatii, depresiei, delirului, etc)
- se efectuează de către toţi membrii echipei interdisciplinare
Evaluarea statusulu i funcţiona l şi a capacităţii de autoîngrij ire pe baza scalelor specifice (ex: PPS,
KARNOFSKY, ECOG, Barthel)
- se efectuează de către toti membrii echinei interdiscinlinare
Activităţi de suport: Recomandarea de investigatii clinice sau pentru internare, concediu medical,
cer tificat medical constatator al decesului,
- se efectuează numai de către tnedic
Aplicarea si 1nonitorizarea tratamentului farmacologic pentru managemenn1l simptomelor
(fatigabilitate, dispnee, anorexie, greaţă, vărsături, constipaţ i e, insomnie, delir, anxietate,
depresie, etc.) şi/sau a durerii somatice/ viscerale/neuropatice
- se efectuează de către medic si asistentul 1nedical
Efectuarea de manevre diagnostice si terapeutice (montare sondă urinară, paracenteză
evacuatorie, debridarea escarelor)
- se efectuează numai de către medic
Recoltarea de produse b.iologice ş i patologice
- se efectuează de către medic s i asistentul medical
Monitorizarea paciennllui pentn1 eficienţa intervenţiilor, Educarea pacientului si fami liei pentru
aplicarea pla11ului de îngrijire
- se efectuează de către toti n1emb1ii echinei interdiscinlinare
Educarea şi informarea pacientului pentru auto-îngrijire
- se efectuează de către toti membtii echinei interdiscinlinare
lngrijire terminală
- se efectuează de către medic, asistentul medical si nsiholo!!
Monitorizarea pacientului (funcţi i vitale, vegetative), Ingrijirea escarelor/ stomelor/ tuJnorilor
exulcerate/ pansamente
- se efectuează de către n1edic si asistentul medical
Montarea şi îngrijirea sondei urinare
- se efectuează de către n1edic si asistentul medical
Montare dispozitiv subcutru1at de adn1inistrare a medicaţiei
- se efectuează de către medic si asistentul medical
Mobilizarea pacientului pentru profilaxia escarelor şi menţinerea autono1n iei funcţionale
pacientului
- se efectuează de asistentul medical şi kinetoteraoeut
~

12.

13.

14.
15.
16.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Aplicarea de metode nefarmacologice de tratament al simptomelor
- se efectuează de către toti membru ecl1inei interdiscinlinare
Evaluare psihologică specializată
- se efectuează de către osiholo2:
Consiliere psihologică specializată a pacientului si familiei
- se efectuează de către osibolo2:
Psihoterapie individuala
- se efectuează de către osiholog
Elaborarea planului de kinetoterapie cu reevaluare funcţională periodică a pacientului
- se efectuează de către kinetoteraneut/fiziokinetoteraneut/nrofesor de cultură fizică medicală
Kinetoterapie pediatrică (1netoda Bobath, metoda Kabath, ADL)
- se efectuează de către kinetoteraneut/fiziokinetoteraneut/nrofesor de cultură ftzică medical ă
Kinetoterapie respiratorie (n1anagementul secreţiilor: tapotaj, gimnastică respiratorie, posturare) se efectuează de către kjnetoteraneut/fiziokinetoteraneut/nrofesor de cultură fizică medicală
Kinetoterapie profilactică
- se efectuează de către kinetoteraneut/fiziokinetoteraneut/nrofesor de cu ltură fizică med i cală
Aplicare benzi kinesiologice
- se efectuează de către kinetoteraneut/fiziokinetoteraneut/nrofesor de cultură fizică medicală
Kinetoterapie în boli oncologice ş i boli asociate ( exerciţii, tehnici, 1nanevre specifice, posturări)
- se efectuează de către kinetoteraneut/fiziokinetoteraJ)eut/profesor de cultură fizică medicală

NOTA: Serviciile de îngrijire
la prezentul ordin.

paliativă

la domiciliu se

acordă

în

condiţiile

stabilite prin anexa nr. 3 lB

B. PACHETUL DE SERVICil PENTRU PACIENŢO DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNI[
EUROPENE/SPAŢIULUl
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAŢIA
ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE
EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA
SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢO DIN STA'fELE CU
CAR.E ROMANIA A JNCHEIAT ACORDURI, J NŢELEGERI, CONVENŢI I SAU
,.,
... .., ...
PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI IN DOMENIUL SANATAŢII
A

A

A

din statele n1e111bre ale Uniun ii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia
Elveţiană, beneficiari ai forn1ularelor/doctunentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, ben eficiază de pachetul de servicii medicale de
bază pentn1 îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la lit. A din prezenta anexă.
1.

Pacienţii

din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în do1neniul săn ătăţii, beneficiază de pachetul de servicii n1edicale de bază
pentru îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la lit. A din prezenta anexă, în condiţiile stabilite de
respectivele documente internaţionale.
2.

Pacienţii
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ANEXA3 1A
CON DIŢIII ,E
acord ării

serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi

modalităţile

de plată ale acestora

Art. I. - (I) Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru
îngrijiri medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de
performanţă ECOG al acestuia.
(2) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către
medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate
din spitale la exten1area asigw·aţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de
sănătate. Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu respectă
1nodelul prezentat în anexa nr. 31 C la ordin.
(3) Fu1nizorul de îngrijiri medicale la domiciliu, cu exceptia unităţii sanitare cu paturi care are
organizată ş i aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii structură de îngrijiri 111edicale la domiciliu pentiu
eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă, nu poate efectua servicii de
îngrijiri medicale la domiciliu în baza reco1nandărilor emise de către 1nedicii care au calitatea de
reprezentanţi legali, medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor, asociaţi,
acţionari, con1anditari, adtninistratori ai unui fu1nizor de servicii de îngrijiri 1nedicale la domiciliu,
soţ/soţie sa11 rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale la
do1niciliu.
Furnizo1ul de îngrijiri medicale la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la
domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă
legală la acelaşi furnizor de îngriji1i n1edicale la dotnici liu sau la acelaşi furnizor de servicii medicale
care are încheiate cu casele de asigurări de sănătate conn·acte ş i pentru asistenţa tnedicală prit11ară,
specialităţi clinice şi de n1edicină fizică şi de reabilitare.
(4) Casele de asigtu·ări de sănătate nu decontează serviciile de îngrijiri 1nedicale la do1niciliu
acordate în baza recomandărilor medicale în care este nonunalizat furnizorul de servicii de îngrijiri
medicale la domiciliu şi nici a recomandărilor n1edicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a
serviciilor recomandate, diagi1osticul stabilit şi statusul de performanţă ECOG al acestuia.
(5) Medicii de specialitate din ambulatoriul de spec.ialitate, inclusiv medici de fan1ilie, recomandă
îngi·ijiri medicale la domiciliu nu1nai ca o consecinţă a consultaţiei n1edicale raportate la casa de
asigură1i de sănătate. In ftmcţie de statusul de perfonnanţă :ECOG, bolnavul poate fi:
a) incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este i1nobitizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul
zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau 1nobilizare) - statusul de
performanţă ECOG 3;
b) co1nplet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de ba ză (igienă,
alimentaţie, tnobilizare) - statusul de performanţă ECOG 4.
(6) Recomandarea privind necesitatea efectuării îngrijirilor medicale la domiciliu se consenmează
de către medicul curant al pacientului în bi leh1l de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de
consultaţi i în ambulatoriu pentru recomandările eliberate de n1edicii de frunilie/medicii de specialitate
din ambulatoriul clinic.
A

Art. 2. - (1) Lista serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu este prevăzută în anexa nr. 30A la
ordin.
(2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire n1edicală la domiciliu se obţine înmulţind numărul de
zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire cu tariful pe o zi de îngrij ire. Tariful maximal pe
o zi de îngrijiri medicale la domiciliu este de 60 lei (pentru mediul urban) , respectiv 75 de lei (pe11tru
n1ediul rural - peste 15 km in afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat,
evaluat al furnizoru lui, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate) pentru
îngrijirile acordate asiguraţilor cu status de perfortnanţă ECOG 4 şi tarifu.I maximal pentru o zi de
îngi·ijire acordat asiguraţilor cu status de pe1formanţă ECOG 3 este de 55 lei (pentru 1nediul urban) ,
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respectiv 70 de lei (pentru 1nediu1 rural - peste 15 km in afara localităţii unde se află sediul
lucrativ/ptmctul de lucn1 autorizat, evaluat al fu.mizorului, prevăzut în contractu.I încheiat cu casa de
asigurări de sănătate). In tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor necesare pentru
realizarea serviciului de îngrijire la do1niciliu, precum şi costurile de transport la adresa declarată de
asigurat unde se acordă serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu. Prin o zi de îngrijire se înţelege
efectuarea de către furnizor a miniJnun, I v i zită la don1iciliu conform recomandării, pentn1 un asigurat.
Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt reco,nandate 1nini1n 4 servicii pe caz di11 lista
prevăzută în anexa nr. 30A la ordin, indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi conform
recomandării. In caz contrar, tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu se reduce proporţional, în funcţie
de nun1ă111l servicijlor recon1andate, conform formulei:
Nu1năr servicii recomandate / nu1năr n1inim de servicii (4) x tariful pe zi de îngrijire corespunzător
statusului de perfon11anţă ECOG.
Nu1nănll şi tipul serviciilor efectuate trebuie să fie acelaşi cu numărul si tipul serviciilor
reco1nandate.
(3) Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servici i de îngrijiri medicale .la domiciliu se
stabiJeşte de n1edicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţi i/periodicităţii
serviciilor, consemnate în formularul "Recomandare penti-u îngiijiri medicale la domiciliu", dar nu mai
mult de 90 zile de îngi·ijiri/în ultimele 11 luni în 1nai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de
îngrijire este de maxim 15 zile de îngi·ijiri, respectiv 1naximum 30 de zile pentru situaţiile justificate
medical de către medicul care face recon1andarea. Fiecare episod de îngrij ire se recomandă utilizând
un nou formular de recomandare. 1n situaţia în care, confonn recomandării pentlu îngrijiri medicale la
domicilit1, îngrijiri le nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zi le/în ultimele 11
luni se iau în calcul nu1nai zilele în care s-au acordat îngrijirile.
(4) In situaţia în care fumizo111l de îngrijiri medicale la donticiliu întrerupe fumizarea de îngrijiri
medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea în regim de spitalizare
continuă, asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu din motive
personale, furnizorul antmţă în scris - cu precizarea motivultti, casa de asigurări de sănătate cu care
este în relaţie contractuală, in ziua în care a fost întreruptă acoTdarea îngrijirilor medicale la domiciliu.
După întreruperea episodului de îngrijiri medicale La domiciliu, se reia întreaga procedură pentru o
nouă recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu în limita număru lui de zile prevăzut la alin.
(3), dacă medicul consideră că acest luc111 este necesar.
(5) ln situaţia in care un asigurat beneficiază atât de îngrijiri 1nedicale la dotnicil iu cât şi de îngrijiri
paliative la domiciliu, numărul total de zile de îngrijiri 1nedicale şi îngrijiri paliative La domiciliu nu
poate fi mai ,nare de 90 de zile în ultimele 11 luni.
(6) Fu1nizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii confonn unui plan de
îngrijiri stabilit în conformitate cu recomandări l e făcute de către n1edicii de familie, medicii de
specialitate din ambulatoriul de speciali tate şi n1edicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv
sâ1nbăta, duminica şi în tiJnpul sărbătorilor legale.
(7) Fu1nizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu completează pentru fiecare asigurat
căJ11ia î i acordă servicii o fişă de îngrijire care conţine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor
de îngrijiri 1nedicale acordate, data şi ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnăttu·a persoanei
care a flllnizat serviciul de îngrijiJe, precum ş i evoluţia stă1ii de sănătate. Asiguratul, unul dintre
memb1i i familiei de gi·ad I şi Il, soţ/soţie, persoana împuternicită legal de acesta prin act notarial / act
de reprezentare prin avocat sau a reprezentantului legal al asiguratului confirmă efectuarea acestor
servicii prin semnarea fişei de îngrijiri medicale la domiciliu.
A

A

A

A

A

A

Art. 3. - (1) Jn vederea stabi lirii valorii de contract personalul este punctat proporţional cu tin1pul
lucrat la furnizor.
Punctajul se acordă pentru fiecare persoană din personalul medico-sanitar care îşi desfăşoară
activitatea într-o formă legală la furnizor cu normă întreagă, .iar pentru cei cu noimă. parţia lă se acordă
unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată. Penti-u personalul care depăşeşte o normă întreagă
se acordă punctaj şi pentru fracţiunea de normă lucrată ce depăşeşte norma înti·eagă.
1. medic primar de specialitate
20 puncte;

356
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2. medic specialist
18 puncte;
13 puncte;
3. asistenţi mecticali
4. kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală
13 puncte.
Se consideră o normă întreagă astfel:
- pentru un medic - 35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână)
- pentru un asistent medical - 40 ore/ săptămână (8 ore/zi x 5 zile/săptămână)
- pentru un fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală - 35
ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptămână)
(2) Sttmele 11Jaxin1 posibil de contractat pentru fiecare fw11izor de îngrijiri 111edicale la dotniciliu se
stabilesc astfel:
a. se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea nu1nărului de pt1ncte obţinut de
fiecare fttmizor confonn structurii de personal medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o
fom1ă legal ă la fumizon1l de îngrijiri medicale la don1iciliu.
b. se ca l culează valoarea unui punct prin unpă11irea sumei cu destinaţia îngrijiri 1nedicale la
domiciliu la numărul de puncte cumulat de toţi furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu autorizaţi şi
evaluaţi eligibili pentru a intra în relaţ ii contractuale cu casa de asigurări de sănătate .
c. valoarea unui p11nct obţinută confom1 literei b. se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de
fiecare furnizor, rezultând suma maxin1 posibi l de contractat pentru fiecare furnizor de îngrijiri
medicale la domiciliu cu casa de asigurări de sănătate.
(3) Suma contractată se defal chează pe trimestre şi pe luni .
(4) Programul de activitate aI furnizorului solicitat a fi contractat cu casa de asigtu·ări de sănătate,
nu poate fi mai mic de 8 ore pe zi - de luni până vineri, respectiv 40 de ore/săptămână, cu condiţia ca,
începând cu data de l mai 2018, pentru cel puţin o nonnă pe zi (7 ore) progran1ul să fie acoperit de
medic/1nedici care îşi desf'aşoară activitatea într-o formă lega lă la furnizoru l de îngrij iri medicale la
domiciliu .
•
Intregul progran1 de activitate a.I furnizorulu i prevăzut în contractul. încheiat cu casa de asigurări
de sănătate trebuie să fie acoperit cu personal care furnizează servicii de îngrijiti medicale la domiciliu.
Pentru activitatea desfăşurată în relaţie cu casa de asigurări de sănătate în zilele de sâmbătă şi
duminică, respectiv sărbători legale, prograinul furnizorului pentru aceste zi le poate fi mai mic de 8
ore/zi, cu condiţia ca progra,nul de lucru ctin aceste zile să fie acoperit de medic/inedici ş i
asistent/asistenţi medicali care îşi desfăşoară activitatea într-o fonnă legală la fun1izorul de îngrijiri
medicale la domici liu.
Art. 4. - (1) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face lunar, în funcţie de
număru l de zile îngrijiri medicale la domiciliu efectuate, raportate şi validate şi tariful pe zi de
ingiijire, in limita numărltlui de zi le recomandat şi confun1at de casa de asigurări de săn ătate pentru
fiecare caz ş i a sumelor contractate. Valoarea Lunară de contract poate fi depăşită cu maxi1num 5% cu
condiţia diminuării valorii de contract clin luna următoare.
La calcularea numărului maxi1n de zile de îngrijisi medicale la domiciliu ce pot fi efectuate şi
raportate Îl1 vederea decontării de personalul care îş i desfăşoară activitatea la funtlzor, se au Îl1 vedere:
- timpul mediu/vizita la do1niciliu pentru un pacient este de l oră;
- numărul de ore/zi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru personalul care îşi desfăşoară
activitatea la fun1izor şi acordă serviciile de î11grijiri la do1niciliu.
(2) Suma necons11mată lunar la nivelul 1mui furnizo r de îngrijiri 1nedicale la domiciliu se redistribuie
la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile unnătoare, şi se utilizează pentru decontarea
serviciilor de îngrijiri n1edicale la don1iciliu acordate asigu raţi l or de la data încheierii actului ad iţional.
•
(3) In trimestrul IV 20 18, în situaţia în care la unii furnizori de servicii de îngrijiri medicale la
domicilrn se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de suma l unară prevăzută în
contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea lunară
contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsu1nate. Su1nele rezultate din econo1nii vor
fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de mgrijiri medicale la domiciliu care Îl1 luna
respectivă ş i-au epttizat valoarea de contract. Dacă valoarea de contract rălnasă neconsumată este mai
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decât tariful în lei reprezentând contravaloarea unei zile de îngrijiri medicale la do1nicilju, se
consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
Suma din actul adiţional se utilizează pentiu decontarea serviciilor de îngrijui medicale la do1niciliu
acordate as i guraţilor de la data încheierii actului adiţiona l şi se repartizează proporţion a l în funcţie de
consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în
ct1rs şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regtLlarizarea, suplimentând valoarea de contract.
Consumul mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu
decontate de casa de asigură1i de sănătate.
(4) Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu pot întocmi liste de prioritate pentru
furnizarea serviciilor de îng1ijiri tnedicale la domiciliu, dacă este cazul, în tennenul de valabilitate de
30 de zile calendaristice al reco 1nandării.
(5) Deciziile de aprobare pentiu îngrijiri medicale la domiciliu emise de casele de asigurări de
sănătate anterior datei de I aprilie 20 I 8, aflate în den1lare, îşi păstrează valabi litatea, cu condiţia ca
serviciile de îngrijiri 1nedicale la do1niciliu să facă obiectul pachetului de bază. Serviciile de îngrijiri
aferente deciziilor e1nise de casele de asigurări de sănătate anterior datei de l aprilie 2018 se
decontează la tariful înscris pe decizie, cu încadrare în valoarea de contract.
Art. 5. - (1) Decontarea serviciilor de îngrijiri 1nedicale la domiciliu se suportă din fondul aferent
asistenţei de îngrijiri medicale la domiciliu.
(2) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2018 cu destinaţia de servicii de îngrijiri n1edicale
la domiciliu vor fi contractate de casele de asigt1rări de sănătate prin încheiere de contracte noi / acte
adiţionale la conti·actele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor de îngiijiii medicale la
domiciliu acordate asiguraţilor de la data încheierii acestora. Va loarea contractului, respectiv a actului
adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere prevederile art. 3 din
prezenta anexă.
Att. 6. - ( 1) Recomandarea pentru îngi·ijiri medicale la dotniciliu, se eliberează în 2 exe,nplare, din
•
care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţ"ie/fişa medicală, după caz. ln
ziua în care a făcut recomandarea, medicul are obligaţia să o transmită electronic, cu semnătură
electronică extinsă/calificată, casei de asigt1rări de sănătate.
Al doilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi prezentat în original de către
asigurat/reprezentantul acestuia casei de asigurări de sănătate care va certifica - la momentul
prezentării recomandări i - încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul,
în limita prevăzută la art. 2 alin. (3) şi ulterior predat furnizoru lui de îngrijiri medicale la domiciliu
care î i va acorda serviciile respective.
Prezentarea recon1andării la casa de asigttrări de sănătate se poate face de către asigurat, unul dintre
membrii familiei de grad I şi U, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens prin act
notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asigttratului .
•
1n situaţia în care asiguratul se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu un exemplar al
recon1andării, iar medicul care a tăcut recomandarea nu a transmis-o casei de asigurări de sănătate, se
sesizează structura de control proprie pentru luarea n1ăsurilor ce se impun.
Reco1nandarea î.n original se depune la un singur furnizor, numai în ziua începerii acordări i
serviciilor de îngrijiri n1edicale la do1niciliu.
•
ln cazul în care recon1andarea se eliberează de medic la externarea din spital, se ataşează o copie a
scrisorii medicale/bi letului de externare care se prezintă casei de asigttrări de sănătate. Pentru aceste
situaţii casa de asigurări de sănătate veri fică dacă serviciile din recomandare sunt în sensul celor din
scrisoarea n1edica l ă/bi l etul de externare, înainte de a certifica pe recomandare numărttl de zile de
•
îngrijire. 1n cazul în care există neconcordanţe înh·e datele înscrise pe recomandare şi cele din
scrisoarea medicală/biletul de exten1are, casa de asigurări de sănătate nu va certifica pe recom.a ndare
numătul de zile de îngrijiri la domiciliu pentru a fi l uată în considerare recomandarea respectivă de
către fun1jzori i de îngrijiri 1nedicale la domiciliu. Pe perioada de valabilitate a unei recomandări
ce,tificată de către casa de asigurări de sănătate, aceasta nu n1ai certifică o altă recomandare.
Casa de asigurări de sănătate, la 1nomentul prezentării recomandării, va î11111âna şi lista furnizorilor
de îngrijiri medicale la do1niciliu cu care se află în relaţi e contractuală cu datele de contact ale
acestora.
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Casa de asigură1i de sănătate păstrează în evidenţa proprie o copie a recomandării pe care a fost
ce1tificat numărul de zile de îngtijiri şi va înregistra în PIAS toate da.tele din recomandare.
Recomandarea va primi în PIAS un număr unic de identificare.
Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 30 de zile
calendaristice de la data emiterii recomandării, rară a lua în calcul ziua in care a fost emisă
recomandarea. Termenu.I în care asiguratu.I are obligaţia de a se prezenta la casa de asigurări de
sănătate - pentru certificarea numărului de zile de îngrijire ş i la furnizorul de îngrijiri la domiciliu este
"
de 1naximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii recotnandării. 1n
termenul de valabilitate al
recomandării furnizorul are obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu.
"
In situaţia în care acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu începe în termenul de valabilitate al
reco1nandării, este necesară obţinerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului
impune aceasta.
(2) Asiguratul, unul dintre n1embrii familiei de grad I şi n , soţ/soţie, o persoană în1putemicită legal
în acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, se
adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu aflat în relaţii contractuale cu casa
de asigurări de sănătate.
Art. 7. - ( l) În baza fişelor de îngrijiri medicale la domiciliu, pentru serviciile de îngrijire acordate în
dectrrsul unei ltmi calendaristice, furnizorul întocmeşte factura lunară şi desfăşurătorul lunar al
serviciilor de îngrijiri 1nedicale la do1niciliu recon1andate şi efectuate. La solicitarea casei de asigurări
de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de servici i de îngrijiri la domiciliu va
pune la dispoziţie fişele de îngrijiri medicale la domiciliu.
(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu facturează
caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi transmite la casa de asigurări de sănătate până la tern1enul
prevăzut în contractul de fumizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu activitatea realizată în
luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către
casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentului ordin.
(3) Nerespectarea termenului de rapo1tare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
prestate pentru perioada respectivă.
(4) Furnizorul de servicii medicale trans1nite la casa de asiglu·ări de sănătate lunar, odată cu
rapo1tarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou
centralizator cuprinzând evidenţa recomandărilor aferente servici ilor medicale raportate; borderoul
centralizator este document justificativ care însoţeşte factura.
Alt. 8. - Casele de asiguTări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori
de câte ori este nevoie, sau la solicitarea organizaţiilor furnizorilor întâlniri cu furnizorii de îngrijiri
medicale la donuciliu pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor 11ormative în
vigoare. Anunţurile privi11d data şi locul desfăş1iră1ii întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la
sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de
asigurări de să nătate şi direcţiile de sănătate publică vor inforn1a asupra modificărilor apărute în actele
nor1native şi vor stabili împreună cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, măsurile ce se impun
pentn1 îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea fumizoriJor la aceste întâlniri nu îi exonerează de
răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.
Art. 9. - Medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală Ia fttrnizorul de îngi·ijiri medicale
la do1niciJiu, care prescriu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope pentru terapia durerii,
respectă prevederile legale în vigoare privind condiţiile de prescriere a medicamentelor.
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Anexa 31B
CONDIŢITLE
acordă rii

serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu

şi mod alitătile

de

plată

ale acestora

Art. I. - (l) Serviciile de îngrijiri paliative la dotniciliu se acordă pe bază de recomandare pentn1
îngiijiri paliative la domiciliu, eliberată de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate,
inclusiv mecLicii cu competenţă I atestat de studii complementare în îngrijiri paliative, sau de medic.ii
de specialitate din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
(2) Recomandarea pentn1 efectuarea serviciilor de îngrijiri paliative la do1niciliu respectă modelul
prezentat în anexa nr. 31 D la prezentul ordin.
(3) Fumizor1.d de îng1iji_ri paliative la domiciliu, cu excepţia unităţii sanitare cu paturi care are
organizată şi aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii structură de îngrijiri paliative la dotniciliu, pentru
eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă, nu poate efectua servicii de
îngrijiri paliative la domicHiu în baza recon1andărilor emise de către medicii care au calitatea de
reprezentanţi legali, medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la fu1nizor, asociaţi,
acţionari, con1a.ncLitari, ad1ninistratori ai unui furnizor de servicii de îngrij11·i paliative la domiciliu,
soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngriji1i paliative la
domiciliu.
Furnizorul de îngrijiri paliative la do1niciliu nu poate efectua servicii de î11grijiri paliative la
domiciliu în baza recomandărilor e1nise de către medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o forn1ă
legală la acelaşi furnizor de îngrijiri paliative la domicili11 sau la acelaşi furnizor de servicii medicale
care are încheiate cu casele de asigură1i de sănătate contracte şi pentru specialităţi clinice, inclusiv
pentru îngrijiri pal iative în a,nbulatoriu ş i pentn1 medicină fizică şi de reabilitare.
(4) Casele de asigurări de sănătate nu decontează serviciile de îngrijiri paliative acordate în baza
recomandă1i l or în care este nominalizat fun1 izorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu ş i care
nu cuprind diagnosticul stabilit.
(5) Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic şi medicii cu competenţă/atestat de
studii complementare în îngrijiri paliative din ambulatoriul de specialitate, recomandă îngrijiri
paliative la do1niciliu numai ca o consecinţă a consultaţiei medicale raportate la casa de asigurări de
sănătate.

(6) Recon1andarea privind necesitatea efectuării îngrijirilor paliative la domiciliu se consemnează de
către medicul curant al pacientului în biletttl de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de
consultaţii în ambulatoriu, pentru recomandările eliberate de medicii de specialitate din ambulatoriul
clinic.
Art 2. - (l) Lista serviciilor de îngrijiri paliative la do1niciliu este prevăzută în anexa nr. 30 B la
ordin.
(2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijiri paliative la domiciliu se obţine înmulţind numărul de
zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire cu tariful pe o zi de îngrij ire. Tariful maximal pe
o zi de îngrijiri paliative la domiciliu este de l 05 lei.
'
In tru·iful pe o zi de îngrijiri paliative la do1niciliu sunt incluse costurile materialelor necesare pentru
realizarea serviciului de îngrijire, precum şi costurile de transport ale personalului calificat la adresa
dec l arată tmde se acordă serviciile de îngiijiri paliative la domici liu. Prin o zi de îngrijiri paliative la
do1niciliu se înţelege efectuarea de către furnizor a ininimum 1 vizită la do1niciliu, pentru un asigurat.
Timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient al echipei multidisciplinare este de 90 de minute.
Acest tarif se aplică dacă pentru fiecare caz sunt stabilite prin planul de îngrijire minim 4 servicii din
lista prevăzută în anexa nr. 30 B la ordin, indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi.. 'In caz
contrar, tariful se reduce proporţional, funcţie de nt1mărul serviciilor stabilite prin planul de îngrijire,
confom1 formulei:
Nu 1năr servicii stabilite ptin planul de îngrijire / număr n1inim de servicii (4) x tariful/zi de îngrij ire.
(3) Durata pentru cru·e un asigurat poate beneficia de servicii de îngi·ijiri paliative la domiciliu se
stabi leşte de medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11
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luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxiin 30 de zile de
1ngr1J 1r1.
•
Fiecare episod de îngriju·e se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. In cazul în care,
conform nevoilor identificate de echipa multidiscip l inară şi consemnate în planul de îngrijiri paliative
la domiciliu, îngriju-ile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11
luni se iau în ca lcul nt1mai zilele în care s-au acordat îngrijiril.e.
Furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu acordă servicii de îngrijiri paliative conform
unui plan de îngrijiri stabilit de către medicul cu atestat în îngrijiri paliative care îşi desfăşoară
activitatea la furn izorul de îngrijiri paliative la don1iciliu, zilnic, inclusiv sâ1nbăta, duminica şi în
timpul sărbătorilor legale.
Rit1nicitatea acordării serviciilor de îngrijire paliativă la domiciliu se stabi l eşte pe baza protocolului
de monitorizare în funcţie de nevoile pacientului identificate de echipa de îngrijire paliativă a
furnizon1lui.
Planul de îngrijire se stabileşte pe baza evaluării rniţiale a pacientului şi este revizuit în funcţie de
necesităţile pacientului. Modelul planului de îngrijire este cel prevăzut în anexa nr. 31 E la ordin.
Medicul cu atestat în îngrijiri paliative care îşi desfăşoară activitatea la fu.1nizorul de îngrijiri
paliative la domiciliu poate stabili planul de îngriju·e în funcţie de necesităţile pacientului; acestea se
vor reflecta în Planul de îngrijire pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu.
Planul de îngrijire paliativă se întocmeşte la prin1a vizită şi în, termen de 1naximum 3 zile lucrătoare
de la prima viz i tă se comunică la casa de asigurări de sănătate. In situaţia în care planul de îngrijire se
modifică în funcţie de necesităţile pacientului, variaţiile planului de îng1iju·e sunt transmise casei de
asigt1rări de sănătate odată cu raportarea lunară.
(4) In situaţia în care furnizorul de îngrijiri paliative la do1n.iciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri
paliative Ia domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea în regi1n de spitalizare
continuă, asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu din n1otive
personale, furnizorul anunţă în scris - cu precizarea motivului, casa de asigurări de sănătate cu care
este în relaţie contractuală, în ziua în care a fost întreruptă acordarea îngrijirilor paliative la domiciliu.
Pentru a beneficia din nou de îngrijiri paliative la domiciliu asiguratul are nevoie de o nouă
recomandare.
(5) 1n situaţia în care un asigurat beneficiază atât de îngrijiri medicale la domiciliu cât şi de îngriju·i
paliative la domiciliu, numărul total de zile de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu nu
poate fi mai 1nare de 90 de zile î.n ultimele 11 luni.
A

A

A

.

A

Alt. 3. - ( 1) In vederea stabilirii valorii de contract se are în vedere punctajul corespunzător
numărult1i de echipe multidisciplinare.
(2) Echipa multidisciplinară de îngrijiri paliative la do.miciliu este fonnată din mi11im un medic cu
nonnă întreagă cu competenţă/atestat de studii co1nplementare de îngrijui paliative, doi asistenţi
medicali cu normă întreagă cu studii apro:ft1ndate în îngrijiri paliative, un psiholog specializat in
psiliologie clinica/consiliere psihologica/psilioterapie, cu jumătate de norma cu studii aprofundate în
îngrijiti pal iative, precu1n şi un kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultura fizica medicala
cu studii aprofundate în îngrijiri paliative cu un sfe1t de norma, având studii aprofundate în îngrijiri
paliative la domiciliu. La fu1nizorul de îngrijiri paliative la domiciJiu îşi poate desfăşura activitate şi alt
personal, în funcţie de nevoile pacienţi lor aflaţi în îngrijire.
(3) Fiecare furnizor de îngrijiri paliative la domiciliu obţine un punctaj corespu11zător numărului de
echipe 1nultidisciplinare cu componenţă minimă.
Se consideră o normă întreagă astfel:
- pentn1 un medic - 35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână)
- pentru un psiholog - 35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână)
- pentru un asistent medical - 40 ore/ săptămână (8 ore/zi x 5 zile/săptămână)
- pentru un fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală - 35
ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptămână)
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(4) Pentiu fiecare echipa multidisciplinară cu componenţă rnmi1nă, un furnizor de îngrijiri paliative
la domiciliu prin1eşte 20 de puncte. Nu se pt1nctează personalul calificat care îşi desfăşoară activitatea
la furnizor în afara componenţei minime a echipelor multidisciplinare.
O normă întreagă poate fi acoperită şi de mai multe persoane cu aceeaşi calificare profesională.
(5) Programul de activitate al furnizorului, solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate,
nu poate fi mai mic de 8 ore pe zi - de Juni până vineri, respectiv 40 de ore/săptă1nână, cu obligaţia ca
pentru cel puţin o normă pe zi (7 ore) programul să :fie acoperit de medic/medici care îşi desfăşoară
activitatea înti--o formă legală la furnizorul de îngrijiri paliative La domiciliu.
•
Intregul program de activitate al fun1izorului prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de
sănătate trebuie să fie acoperit cu personal care fu1nizează servicii de îngrijiri paliative la domiciliu.
Pentru activitatea desfăşurată în relaţie cu casa de asigurări de sănătate în zilele de sâ1nbătă şi
du1ninică, respectiv sărbători legale, programul furnizorului pentru aceste zile poate fi mai nlÎc de 8
ore/zi, cu obligaţia ca programul de lucn1 din aceste zile să fie acoperit de 1uedic/ medici şi de celăl alt
personal din cadrul echipei multidisciplinare care acordă în zilele respective servicii de îngrijiri
paliative conform plant1rilor de îngrijire, şi care îşi desfăşoară activitate într-o formă lega lă la
fur11izorul de îngrijiri paliative la do1niciliu.
(6) Sumele maxim posibil de contractat pentru fiecare furnizor de îngrijui paliative la domiciliu se
stabilesc astfel:
a. se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însu1narea numărului de puncte obţinut de
fiecare furnizor conforn1 numărului de echipe multidisciplinare cu componenţă n1inimă formate din
personal medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o fo11nă legală la furnizorul de îngrijiri
paliative la domiciliu.
b. se calculează valoarea unui punct prin împărţirea sumei cu destinaţia îngrijiri paliative la
domiciliu la nun1ărul de puncte cumulat de toţi furnizorii de îngiiji1i paliative la domiciliu autorizaţi şi
evaluaţi, eligibili pentn1 a intra în relaţii contractuale cq casa de asigurări de sănătate.
c. valoarea unui punct obţinută conform literei b se înmu lţeşte cu numărul de puncte obţinut de
fiecare ft1rnizor, rezultând suma maxin1 posibi l de contractat pentru fiecare furnizor de îngrijiri
patiative la domicili11 cu casa de asigurări de sănătate. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi
luni.
d. suma 1naxim posibil de contractat de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate nu poate depăşi
valoarea rezultată din înmu l ţirea ta1ifului pe zi de îngrijiri paliative la domici liu ct1 număn1I maxim de
zile de îngrijiri paliative la domiciliu ce poate fi efectuat de furnizorul respectiv confor111 structlirii de
echipe multidisciplinare cu componenţă minimă şi programului de lucru al personalului din
componenţa echipei.
(7) Numărul maxim de vizite de îngi·ijiri paliative la domiciliu ce poate fi efectuat de o echipă
multidisciplinară cu componenţă mini111ă de îngrijiri paliative la domiciliu este de 18 vizite/zi.
Art. 4. - (1) Decontarea lu11ară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de numărul
de zile de îngiijiri paliative la domiciliu efectuate, raportate şi validate şi tariful pe zi de îngrijire
pa liativă , în limita nu1năru l ui de zile recomandat şi confirmat de casa de asigurări de sănătate pentru
fiecare caz şi a st1111elor contractate. Valoarea lunară de contract poate fi depăşită cu maxi1num 5% cu
conditia
diminuării valorii de contract din luna w·mătoare .
•
La calcularea numărului maxim de zile de îngrijiri paliative la domiciliu ce pot fi efectuate şi
raportate în vederea decontării , de personal.uJ care îşi desfăşoară activitatea la furnizor, se au în vedere:
- timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este de 90 de 1ninute
- numărul de ore/zi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru personalul care îş i desfăşoară
activitatea la furnizor şi acordă serviciile de îngrijiri paliative la don1iciliu.
(2) Suma neconswnată lunar la nivelul unui furnizor de îngrijire paliativă se redistribuie I.a acelaş i
ft1rnizor prin acte adiţionale pentru luni le următoare , şi se utilizează pentru decontarea serviciilor de
îngrijire paliativă acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional.
(3) In trimestrul IV 2018, în si tuaţia în care la unii furnizori de servicii de îng1ijiri paliative la
domiciliu se înregistrează la sfârşitul fiecărei lt1ni sume neconsumate faţă de suma l unară prevăzută în
contract, casele de asigurări de sănătate vor din1inua, printr-un act adiţional la contract, valoarea lunară
~
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lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor
fi contractate printr-tm act adiţional la f1trnizorii de îngrijiri paliative la don1iciliu care în luna
respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă valoarea de contract rălnasă neconsumată este mai
mică decât tariful în lei reprezentând contravaloarea unei zile de îngrijiri paliative la domiciliu, se
consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
Sw11a din actu] adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri paliative la do1niciliu
acordate asigltraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de
consun1ul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în
cms şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.
Consumul mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor de îng1ijiri paliative la domiciliu
decontate de casa de asigttrări de sănătate.
(4) In cazul în care nu există furnizori la care să poată fi redistribuite sumele rezultate din economii,
acestea se pot utiliza ca fondt1ri suplimentare cu destinaţia îngrijiri medicale la do1niciliu.
(5) Furnizorii de servicii de îngrijire paliativă la domiciliu pot întoc1ni liste de prioritate pentru
fumizarea serviciilor de îngrijire paliativă la don1iciliu, dacă este cazul, în termenul de valabilitate de
60 de zile calendaristice al recomandării.
(6) D eciziile de aprobare pentru îngrijiri paliative la domiciliu emise de casele de asigurări de
sănătate anterior datei de 1 aprilie 2018, aflate în denilare, îşi păstrează vaJabiJitatea, cu condiţia ca
serviciile de îngrijiri paliative să facă obiectul pachetului de bază. Serviciile de îngrijire aferente
deciziilor e1nise de casele de asigurări de sănătate anterior datei de 1 aprilie 2018 se decontează la
tariful înscris pe decizie, cu încadrare în valoarea de contract.
A

Alt. 5. - (1) D econtarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se suportă din fondul aferent
asistenţei de îngrijire paliativă la donliciliu.
(2) Fonduri le suplimentare aprobate pentru anul 2018 cu destinaţia de servicii de îngrijiri paliative
la domiciliu vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte noi / acte
adiţionale la contractele iniţial e şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor de îngrijiri paliative la
domiciliu acordate asiguraţiJor de la data încheierii acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului
adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere prevederile art. 3 din
prezenta anexă.
Alt. 6. - (1) Recomandarea pentru îngrijiri paliative la domiciliu, se eli berează în 2 exemplare, din
care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz. în
ziua în care a tăcut recomandarea, ·1nedicul are obligaţia să o transn1ită electronic, cu semnătură
electronică extinsă/calificată, casei de asigurări de sănătate. Al doilea exe111plar rălnâne la asigurat,
urn1ând a fi prezentat în original de către asigurat/reprezentantul acestuia casei de asigurări de sănătate,
care va certifica - la momentu] prezentării recomandării - încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de
care poate beneficia asiguratul, în limita prevăzută la art. 2 alin. (3) şi ulterior predat fumizon1lui de
îngrijiri paliative la domiciliu care îi va acorda serviciile respective.
Prezentarea recomandării la casa de asigi1rări de sănătate se poate face de către asigurat, unul dintre
membrij familiei de grad I şi 11, soţ/soţie, o persoană Îlnputernicită legal în acest sens prin act
notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului.
1n situaţia în care asiguratul se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu un exemplar al
recomandării , iar medicul care a făcut recomandarea nu a transmis-o casei de asigurări de sănătate, se
sesizează structura de control proprie pentru l11area măsurilor ce se imp11n.
Reco1nandarea în original se depune la un singur furnizor, nu111ai în ziua începerii acordăt-ii
serviciilor de îngrijiri paliative la don1iciliu. Pe perioada de valabilitate a unei recomandări certificată
de către casa de asigurări de sănătate, aceasta nu mai certifică o altă recomandare.
Casa de asigurări de sănătate păstrează în evidenţa proprie o copie a recomandării pe care a fost
ce1tificat numănll de zile de îngrijiri şi va înregistra în PlAS toate datele din recomandare.
Reco1nandarea va pritru în PIAS un nu1năr unic de identificare.
A

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

363

Casa de asigurări de sănătate la 1nomentul prezentării recomandării va în1nâna şi lista de furnizo1i
de îngrijiri paliative la domiciliu cu care se află în relaţie contractuală, respectiv datele de contact ale
acestora.
Termenul de valabi litate a recomandării pentru îngrijiri paliative la domiciliu este de maximum 60
de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă
recomandarea. Termenu.I în care asiguratul are obligaţia de a se prezenta la casa de asigurări de
sănătate - pentru certificarea numărului de zile de îngrijire şi la furnizorul de îngrijiri paliative
domiciliu este de 1naximun1 5 zile lucrătoare de la data emite1ii recomandării. In termenul de
valabilitate al recomandării fumizontl are obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri
paliative la domiciliu. fJl situaţia în care acordarea serviciilor de îngrijiri paliative la don1iciliu nu se
începe în tennenul de valabilitate al recon1andării, este necesară obţinerea unei noi reco1nandări, dacă
starea de sănătate a asiguratului impune aceasta.
(2) Asigt1ratul, unul dintre rnen1brii familiei de grad r şi TT, soţ/soţie, o persoană în1putemicită legal
în acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, se
adresează unui furnizor de servici i de î.ngrijiri paliative la domiciliu aflat în relaţii contracn1ale cu casa
de as i gurări de sănătate.
Art. 7. - (1) În baza planmilor de îngiijiri paliative la domiciliu, pentru serviciile de îngi·ijire
acordate în decursul unei luni calendaristice, furnizorul întoc1neşte factura ltmară şi destăşurăton1l
lunar al serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu efectuate.
(2) Reprezentantul legal al furnizon1lui de servicii de mgrijiri paliative la domiciliu facturează
caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi trans1nite la casa de asigi1rări de sănătate până la termenul
prevăzut î n contractul de fi1n1izare de servicii de îngrijiri paliative la do1niciliu activitatea reali zată în
luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către
casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează confo1m prezentului ordin.
(3) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la tennenele stabilite a serviciilor
prestate pentru perioada respectivă.
(4) F1u·nizorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu transmite la casa de as igurări de sănătate
lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor de îngrijire efectuate conform contracn1lui,
un borderou centralizator cuprinzând evidenţa recomandărilor aferente serviciilor de îngi·ijire rapo1tate;
borderoul centralizator este document justificativ care î.nsoţeşte factura.
A

A

Art. 8. - Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori
de câte ori este nevoie sau la cererea Con1isiei de Paliaţie a Ministerului Sănătăţii sau a organizaţiilor
profesionale întâlniri cu furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu pentn1 a analiza aspecte privind
respectarea prevederilor actelor norinative m vigoare. Anunţurile privind data şi locul desfăşurării
întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile
lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor
informa. asupra modificărilor apăn1te în actele nonnative şi vor stabili în1preună cu fttrn izorii de
îngrijiri paliative la do1niciliu măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticipru·ea
furnizorilor de îng1ijiri paliative la domiciliu la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea
nerespectării hotărâ1ilor luate cu acest prilej.
A1t. 9. - Medicii care îşi desf'aşoară activitatea î.ntr-o formă legală la furnizorul de îngrijiri paliative
la do1niciJiu, care prescriu subs tanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope pentru terapia durerii,
respectă prevederile legale în vigoare privind condiţiile de prescriere a medicamentelor.
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ANEXA31C
- model RECOMANDARE
pentru îngrijiri medicale la domiciliu
Nr .

. . ..... / . . . . . . . . . . . *** )

I. Furnizorul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate inclus iv
medicul de familie, unitatea sanitară cu paturi (spitalul) . ...... ... ........... .
C.U.I . . . . . . . . . . . .
Nr . contract ....... . ..... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . ..
1. Numele şi prenumele asiguratului
2. Telefon asigurat.................-..... .
3. Domiciliul .................. .
4. Adresa declarată unde se vor acorda serviciil e de îngrijiri medical e la
. . 1 1U
·
d OffilCl

..................................................... .

5 . Codul numeric personal al asiguratului /cod unic de asigurare ........... .
6. Diagnosticul medical ş i diagnostic boli asociate:
(Se va nota şi cod diagnosti c ; pentru înscrierea codului de diagnostic se va
utiliza clas i ficaţia int ernaţională a maladii lor CIM , revizia a 10-a OMS - Lis ta
cu 999 coduri de boală, în caractere numerice . )
7. statusul de performanţă ECOG*)
8 . Servi cii de îngrijiri recomandate:
(cu denumirea din anexa nr. 30 A
la ordin*l))
a)
b)

... ......... ......... ......
... ......... .. ....... ......

C)

. . . , . . , . . . . . , . • . . . . . . . . . . . .

periodicitate/ritmicitate*2)

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri medicale la
domiciliu ** )
10. Just ificarea recomandării privind necesitatea
îngrijirilor medicale la domiciliu :

şi

oportunitatea

acordării

11. Justifica re pentru recomandarea unui episod mai mare de 15 zile, dar nu
mai mult de 30 de zile ......................................................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 . Codul de parafă al medicului
. .......... ........ .. ........ ........ ... ........ .......
Da ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

parafa medicului
care a avut în îngrijire
asiguratul internat

parafa mediculu i din
ambulatoriul de specialitate/medicului
de familie .......... . ........ .... ... .

Semnătura

Data , numele

şi

prenumele în clar
şi semnătura asiguratului, aparţinătorului
sau împuternicitului
şi

*) statusul de perfonnanţă ECOG:

Semnătura

şi
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- statusul de performanţă ECOG 3 - pacientul este incapabil să desfăşoare acti ,,ităţi casnjce, este
imobilizat în foto liu sau pat peste 50% din tin1pul zilei, necesită. sprijin pentru îngrijirea de bază
(igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare);
- statusul de performanţă ECOG 4 - pacientul este complet in1obilizat la pat, dependent total de altă
persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare).
**) Nu poate fi 1nai mare de 90 de zile/în ulti1nele I l luni în mai multe etape (episoade de îngrijire).
Un episod de îngrijire este de maxim 15 de zile de îngrijiri . In cazul în care 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.
***)Seva con1pleta cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de observaţie.
* l) la Orrunul ministrulw sănătăţi i şi al preşeruntelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr...... ./...../2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în a11ul 2018 a H.G. m·.
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii 1nedicale şi a Contractului-cadru care reglementează
conditiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor tnedicale, în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 20 .19;
*2) periodicitate/ritmicitate serviciilor recomandate se stabileşte pentru fiecare tip de serviciu în
parte, .în concordanţă cu diagnosticul, cu patologia pacientului şi statusul de performanţă ECOG al
acestuia.
A

NOTĂ:

l. Termenul de valabilitate al recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 30 de zile
calendaristice de la data emiterii recomandării , fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă
recomandarea. Termenul în care asiguratul are obligaţia de a se prezenta la casa de asigurări de
sănătate - pentru certificarea numărului de zile de îngrijire ş i la furnizorul de îngrijiri la donuciliu este
de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. In termenul de valabilitate al recomandării
furnizorul are obliga~a să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu. In situaţia în
care acordarea serviciilor de îngrijiri la dollllciliu nu se începe în termenu.I de valabilitate al
recomandării, este necesară obţinerea unei noi reco,nandări, dacă starea de sănătate a asiguratului
in1pune aceasta.
2. Casele de asigurări de sănătate nu decontează serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu acordate
în baza recomandărilor medicale în care este nominalizat fumizonll de servicii de îngrij iri medicale la
domiciliu ş i nici reco,nandările tnedicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor
recomandate, diagnosticul stabilit şi statusul de performanţă ECOG al acestuia.
A

A

II. Casa de Asigurări de Sănătate....................... avizează conform recomandării un număr de
.............. ziJe de îngrijiri merucale la domiciJiu ş i ataşează lista furn izorilor de îngrijiri 1nedicale la
domiciliu cu care se află î11 relaţie contractua lă si
, datele de contact ale acestora (adresa completă sediu
social, sediu lucrativ şi punct de lucn1, telefon/fax, pagină web).
.

Data
. . . . . . . . . . .. . . ..

VIZAT
. . . ... . . ... . . .. .. .'.. . . . ..

NOTA: pct. l se completează de medicul care face reco1nandarea, iar pct. 11 se
asigurări de sănătate.

comp l etează

de casa de
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ANEXA31 D
- ,nodei RECOMANDARE
pentru îngrijiri paliative la domiciliu
Nr . . . . . . . . / ... . ....... * )

I. Furnizorul de servicii medi cale din ambulatoriul de special itate, uni tatea
sanitară cu paturi
(spitalul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c.u .r ...... .. ...... .
Nr.
contract
.... . ........
încheiat cu Casa de Asigurări de Sănăt ate
l . Numele şi prenumele asiguratului ·· · · · · · · · · · · · · · · · • · · · ·· · ·· · · · · · · · · · • ··
2. Număr telefon asigurat ........................ .
3. Domiciliul ....... . .. .......... .
4. Adresa declarat ă unde se vor acorda serviciile de îngrijiri paliative la
.
·
d amici. 1 1u
. . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
5. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare ......... .
6. Diagnosticul medical ş i diagnostic boli asociate:
(Se va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic se va
utiliza clasificaţ ia internaţ ional ă a maladii lor CIM , revizia a 10-a OMS - Lista
cu 999 coduri de boal ă , în caractere numerice.)
7. Durata ( numă rul de zile de îngrijire) pentru care asiguratul poate
beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu** )
8. Jus tificarea recomandării privind necesitatea ş i oportunitatea acordării
îngrijirilor paliative la domiciliu........................................................................................................................ .

O

0 0 0·0 0 o.0 0 H 0 0 0 0 0 0·0 0 0·0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0·0 0 0·0 0 H 0 0 0 0 0 0·0 0 0 0 0 0·0 0 0 0 0 0 0 0

9. Codul de

Da ta

0

0 0 0·0 0 0 0 0 0 0 0 0 0·0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0·0 0 0·0 0 0·0 0 H O O O OOO O · H

paraf ă

·OOOOO,oHOOO· O O

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0· 0 ·0 0 0 0 0 0 H 0 0 0 0· 0 ·0 0 0 0 0 0 0·0 0 0·0 0 0· 0 ·0 0 0 0 0 0 0 0 0 H·0 0·0 0 0 0 0 0

O

OOOOOOOOOOO· - O O O . . .o , o.o 0 0 0·0 0 0 0 0 0· 0 ·0 0·0 0 0 0 0 0 0 0 •·0 H 0 0·0 0 H O O O·OO

O

000

al medicului

Da ta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Semnătura

O

şi

Semnătura şi

parafa medicului
care a avut în îngrijire
asiguratul internat

Data, numele ş i prenumele în clar
asiguratului, aparţinătorului sau
împuternicitului

parafa medicul ui din
ambulatoriul de specialitate

şi

semnătura

*) Se va co1npleta cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de

observaţie.

**) Nu poate fi mai mare de 90 de zile /în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire).
•
Un episod de îngrij ire paliativă este de 1naxim 30 de zile de îngrijiri. ÎJl cazul în care îngrijirile
paliative 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.
NOTĂ:
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1. Termenul de valabilitate a recomandărîj pentru îngriji1i paliative la domicilju este de maxîtntuu
60 de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost e1nisă
recomandarea. Ten11enul în care asiguratul are obligaţia de a se prezenta la casa de asigurări de
sănătate - pentn1 certificarea numărului de zile de îngrijire şi la furnizoru l de îngrijiri paliative
domiciliu este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomai1dării. In termenul de valabilitate al
recomandării furnizorul are obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu.
I11 situaţia în care acordarea serviciilor de îngrijiri paliative la donJiciliu nu se începe în ter1nenul de
valabilitate al recomandării, este necesară obţinerea unei noi recornandă1i, dacă starea de sănătate a
asiguratul11i impune aceasta.
A

A

de sănătate nu decontează serviciile de îngrijiri paliative acordate în baza
recomandăiilor medicale în care este nominalizat furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu şi care nu
cuprind diagnosticul stabilit.
2. Casele de

asigurări

de Sănătate . .... ... . ...... . .... ... avizează conform recomandării un număr de
.............. zile de îngrijiri paliative la domiciliu şi ataşează lista furnizorilor de îngrijiri paliative la
domiciliu cu care se află în relaţie contractuală şi datele de contact ale acestora (adresa completă sediu
social, sediu lucrativ şi p1u1ct de lucn1, telefon/fax, pagină web)

11. Casa de

Asigurări

Data

NOTA: pct. I se completează de medicul care face reco1nandarea, iar pct. II se
asigurări de sănătate.

VIZAT,

completează

de casa de
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ANEXA 31 E
- Model A

A

PLAN DE INGRIJIRE PENTRU SERVICfi DE TNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

.Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu ................ ..... C.U. l. ................... .. ..... ..
Nr. Contract ................... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate .................. ..

Numele şi prenumele asiguratului .... ............... ................................... .. ................ .
CNP/cod unic de asigurare a l asiguratului ................................................... ..... .. ..
Diagnostic medical ................................ .. ............ .......................... .. ................ .... ..
.
. noshc
. b o11· asociate
....................................................................................... .
D]ag·

Problema
Data

Nume
prenume.
evaluator

Semnătură

I

Servicii
îngrij iri
paliative
stabilite de
evaluator")

EVALUARE INIŢIALĂ
(actuală/potenţială)

evaluator

..

Data la care
urmează a
se efectua
serviciile

Data

Nume şi
prenume
persoană

efectuării

care a
ef ectuat
serviciile

serviciilor

-

Semnătură

persoană

care a
efectuat
serviciile

Data
reeva luării

I
'

-

Servicii
îngrijiri
paliative
stabilite de
evaluator•)

REEVALUARE
Data

Nume
prenume
evaluator

Problema
Semn ătură

(actuală/potenţială)

evaluator

Data la care
urmează a
se efectua
serviciile

Nume şi
prenume

Data

persoană

efectuării

care a
efectuat
serviciile

serviciilor

-

Semnătură

persoană

Data

care a
efectuat
serviciile

următoarei
reevaluări

I

I
.

-

*) Se vor înscrie servicii de îngrijiri paliative conform anexei nr. 30 B la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţiona le de Asigurări de Sănătate nr ....... / .... ./ 20 18 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H .G. nr. 140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţe i medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 1nedicale, în cadrul sisten1ului de as i gurări
sociale de sănătate pentru anii 20 18-2019.
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ANEXA 31 F
- model -

Furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu ....... .. .. ... .
Sediul social/Adresa fiscală

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a), .............. legi timat(ă) cu B. I . /C.I . seria ...... , nr .
......... . , în calitate de reprezentant legal, cunoscând c ă falsul în declara ţ ii
se pedepse şte conform legii, declar pe propria răspundere că
am I_ I /nu am I_ I contract de furnizare de îngrijiri medicale la domiciliu şi cu
casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţi onale şi
Autorită ţ ii

Judecătoreşti.

Data

Reprezentant legal:
- numele şi p renumele ... . ..... .
- semnătura ......... ... .
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ANEXA31G
- model -

Furnizor de îngrijiri paliative la domiciliu
Sediul social/Adresa fiscal ă

DECLARAŢI E

Subsemnatul(a ) , .......... . ... legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... ,
nr . . . . . . . . . . . , în calitate de reprezentant legal, cunoscând c ă falsul în
declara ţ ii se pedepse ş te conform legii, declar pe propria ră spundere c ă
am l_l/nu am I_I contract de furnizare de îngrijiri paliative la domiciliu
ş i cu Casa Asigur ă rilor de S ă nă tate a Apără rii, Ordinii Publice, Siguran ţ ei
Na ţ ionale

ş i Autorit ăţ ii

Data

Judec ă tore ş ti .

Repr e zen tant legal :
- numele ş i p r enume l e .... ... . . .
- semnătura . ....... .. .. .
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ANEXA32A
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu
I. Pă rţile contractante
Casa de asigurări de sănătate ................. .. ........ , cu sediul în municipiul/oraşul ..................... , str.
................... nr........ , judeţul/sectorul ...................... , telefon .............. , fax ................. , adresă e-n1ail
............................. , reprezentată prin preşedinte-director general .............. ..

.

ŞI

Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, reprezentat prin: .......................................... .
Persoana fizică/juridică ........................................... având sediul în 1uunicipiul/oraşl1l .......................,
str..................... nr....... , bl. ...... , sc ....... , et. ..... , ap ........ , judeţul/sectorul ................ .. ... , telefon
...... ................ , fax ......... ......... , adresă e-mail .......... ....... ........... .

li. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constitu.ie fumizarea serviciilor de îngrijiri medicale la
domiciliu, conform Hotărârii Guvemul.u i nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii
medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor n1edicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentn1 anii 2018-2019, ş i Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Nationale de
Asigurări de Sănătate nr......... / ..... ./ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
2018 a H.G. nr. 140/2018

III. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu
ART. 2 Furnizon1l prestează serviciile de îngrijiri medicale la domicililt asigltraţilor, cuprinse în
anexa nr. 30 A la Ordinul nlinistrul·uj sănătăţi i şi al preşedintelui Casei Naţio11ale de Asigurări de
Sănătate nr ....... / ....... ./ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G.
nr. 140/2018.
ART. 3 Fun,izarea serviciilor medicale de î ngrijiri medicale la domiciliu se face de către tumătorul
personal 1nedico-sanitar:
a) Medic
Nu.1ne: ......................... Prenun,e: .. :............................. .
Specialitatea: ...................... ... ......... Grad profesional ........................ .
Cod nltmeric personal: .. ................................................. .
Codul de parafă al medicului: ........................................... .
Progran, zi lnic de activitate ........................................... ..
b) Asistent medical ..................................................................... .
Nu1ne: ......................... Prenume: ..... .......................... ..
Cu studii superioare: DA ....................../NU
Cod numeric personal: ................................................... .
Program zilnic de activitate ........................................... ..
c) Fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală ..............

Nu1ne: ......................... Prenume: .................................
Cod numeric personal: ........................................ .. ....... .. .
Progrrun zilnic de activitate ........................................... ..
Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu fllfllizate sunt cele recomandate de către medicii de
specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de fan1ilie şi de către medicii de specialitate din spitale la
externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru o
durată recomandată de n1edicul care a făcut recomandarea şi certificată de casa de asigură1i de
sănătate.
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IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 3 l decembrie 20 18.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor p e toată durata de
aplicabilitate a H.G. n.r. I 40/20 J 8.
V. Obligaţiile părţilor
A . Obligaţiile casei de asigură ri de sănătate
ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are unnătoarele obligaţii:
a) să încheie contracte numai cu furnizorii de serv icii de îngrijiri mecLicale la dorniciliu autorizaţi ş i
evaluaţi, pentru serviciile pentru care fac dovada funcţionălii cu personal de specialitate, şi să facă
pub lică în termen de maxi1num I O zi le l ucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe
pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista no1ninală a acestora ş i să actualizeze
permanent această listă în funcţie de modificări le apărute, în termen de maxitnum 5 zile l ucrătoare de
la data operării acestora, confor1n legii;
b) să deconteze furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, la termenele prevăzute în
contract, pe baza facturii însoţite de doctunente justificative transmise în for111at electronic, în fortnatul
solicitat de Casa Naţională de As igurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor de îngrijiri medicale la
domiciliu contractate, efectuate, raportate şi val idate;
c) să informeze furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la donuciliu cu privire la condiţiile de
contractare a servicii lor de îngrijiri medicale la do1niciliu suportate din Fond şi decontate de casele de
asigurări de sănătate, precttm şi la eventualele modificări ale acestora stu·venite ca urmare a apariţ ie i
unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximun1 5 zile lucrătoare pe pagina web a
caselor de asigttrări de sănătate şi prin poşta electronică;
d) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare,
precum şi despre acordurile, înţelegeri le, convenţiil e sau protocoalele i nternaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii, prin pttblicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate ş i prin poşta
electronică;

e) să informeze în prealabil, în ten11enul prevăzut la art. 196 alin. (1) din anexa 2 la 1-I.G. nr.
140/20 18, furnizorii de servicii de îngrijiri mecLicale la do1niciliu cu privire la condiţii l e de acordare a
serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de
acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-tnail
la adresele comunicate oficial de către fttrnizori, cu excepţia situaţiilor i1npuse de actele nom1ative;
f) să înmâneze la data fina lizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de
control/notele de constatare, după caz, fun1izorilor de servicii de îngrijiri la do1niciliu, precwn şi
informaţii le despre tennenele de contestare, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la
norn1ele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sisten1ului de asigt1rări
sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţio n al ă de
Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsuril e dispuse se transmite
furnizorului de către casele de as igurări de sănătate în ter1nen de maxi1num 1O zile calendaristice de la
data primirii raportului de conh·ol de Ja Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de
sănătate;

g) să recupereze de la ft1mizorii care au acordat serviciile de îngrijire la domiciliu sumele
reprezentând contravaloarea acestor servicii, în situaţia în care asigttraţi i nu erau în drept şi nu erau
îndeplinite condiţii le să beneficieze de aceste servicii la data acordării şi furnizorul a ignorat
avertismentele emise de Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate;
h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiil e în care se constată neconformitatea
documentelor depuse de către furnizori , pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe
propria răspundere;
i) să comunice în format electronic f urnizorilor motivarea cu privire la ero1i1e de raportare şi refuzt1l
decontării anumitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, în termen de 1naximu1n
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de la data refuzului; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor
servicii a fost nejustificat, stunele neachitate se vor reguJariza.
B. Obligaţiile furnizorului de servicii de îngrijiri Ia domiciliu
ART. 7 Furnizotul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu are u.nnătoarele obligaţii:
a) să afişeze într-un Ioc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se
află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină
web·
'
b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea
realizată confor1n contractelor de funlizare de servicii medicale şi să trans1nită factura în format
electronic la casele de asigurări de sănătate; să raporteze în forn1at elech·onic caselor de asigurări de
sănătate, documentele justificative privind activităţile realizate în forn1atul solicitat de Casa Naţ i onală
de Asigurări de Sănătate;
c) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a f11rnizomlui de servicii de îngrijiri medicale
Ia do1niciliu si să asigure acordarea se1viciilor de îngrijiri medicale la domiciliu din pachetul de bază
asigtrraţilor, fără nicio discriminare;
d) să respecte p1·ogram11l de lucru şi să îl cotnunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui
formular al cărui model este prevăzut în Ordinul ministTului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.
.. .. .!....../2018, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asi gtu·ări de sănătate; progt·amuJ de
lucru se poate modifica prin act aditional la conh·actul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
e) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre 1nodificarea oricăreia dintre condiţii l e care au stat
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea
produce efecte şi să îndep l inească în pern,anenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;
notificarea se face conforn1 reglementărilor privind corespondenţa între pă1ţi prevăzute în contract;
f) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, incidente activităţii desîa.şurate de furnizorii qe servicii medicale ce face obiectul contractului
încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
g) să utilizeze sistemttl de rapottare în ti1np real, începând cu data la care acesta va fi pus în
fu11ctit1ne; siste1nul de raportare în timp real se referă la raportarea activi tăţii zilnice realizate conform
contractelor de fumizare de servicii 1nedicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea
decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate;
rapo1tarea în timp real se face electronic în fonnatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de AsigurăTi de Sănătate; în situaţii
justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu siste1nuJ informatic, rapo1tarea activităţii se
realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciuk1i medical. La stabi lirea acestui
termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare
de la această dată;
h) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară beneficiarilor formularelor/docu1nentelor
europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca persoanelor
asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde as istenţă
medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau
protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţ.ii, în condiţiile prevăzute de respectivele
documente internaţionale ;
i) să utilizeze platfor1na informatică din asigurări le de sănătate. 'In situaţia în care se uti l izează un aJt
sistem infor1natic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma inforn1atică
din asigtirări l e de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţial i tatea în procesul
de transmitere a datelor;
j) să nu încaseze sume pentru serviciile de îngrijiri furnizate, prevăzute în pachetul de servicii, şi
pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordăJii serviciilor
de îngrijiri şi pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens, servicii de îngrijiri prevăzute
în recomandare;
k) să acorde asiguraţilor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, conform recomandărilor medicilor
aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigttrări de sănătate, ca o consecinţă a actului medical
propriu, în condiţiile stabilite prin Ordinul 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.

1O zile

lucrătoare
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.... ./ ....../20 l 8. Modelul fonnularului de recomandare este stabilit în anexa nr. 3 l C la Ordinul
ministru.lui sănătăţi i şi al preşectintelui CNAS nr.
. ... ./..... ./2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018. Recomandarea pentru îngrijiri medicale la
do1niciliu se face în concordanţă. cu diagnosticul stabilit şi î n funcţie de patologia bolnavului şi statusul
de performantă ECOG al acestuia, cu precizarea activităţilor zilnice pe care asiguratul nu le poate
îndeplini, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr..... ./.... ./2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
2018 a H.G. nr. 140/2018. Medicii care reco1nandă servici i de îngrijiri 1nedicale I.a domiciliu nu trebuie
să se afle în niciuna dintre situaţiile de ~compatibilitate prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii ş i al
preşedintelui CNAS nr ..... ./....... /2018. In cazul nerespectării acestei prevederi, contractul cu furnizorul
de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se reziliază; casele de asigurări de sănătate nu iau în calcul
recomandă1ile medicale în care este nominalizat fun1izon1l de servicii de îngrijiri medicale la
do1niciliu;
I) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie iniţiativă schema de î11grijire din recomandarea de
îngrijiri medicale la domiciliu;
m) să co1nunice direct, în scris, atât medicului care a recomandat îngrijiri le 1nedicale la domiciliu cât
şi 1nedicului de familie al asiguratului evoluţia stării de sănătate a acestuia, după caz;
n) să ţină. evidenţa serviciilor de îngrijiii medicale la doniiciliu fumizate la domiciliul asiguratului,
în ceea ce priveşte tipul serviciului acordat, data şi o.ra acordării , durata, evoluţia stării de sănătate;
o) să nu depăşească din proprie iniţiativă perioada de îngrijire la domiciliu, care nu poate fi mai
mare decât cea sta bi Iită în anexa 31 A la Ordinul ministntlui sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..... ./....... ./ 2018;
p) să acorde servicii confom, unui plan de îngrijiri în confonnitate cu recomandări l e stabilite,
inclusiv sâmbăta, duminica şi în ti.mpul sărbătorilor legale, în condiţiile stabilite în 31 A la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... ./....... / 2018 ;
q) să utilizeze prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante ş i
psihotrope în terapia durerii, care este formular cu regim special, cu respectarea tuturor prevederilor
legale în vigoare, dacă medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de
îngrijiri medicale la domiciliu prescriu substanţe ş i preparate stupefiante şi psihotrope pentn1 terapia
durerii; tnedicii au obligaţia să recomande aceste tnedicamente cu respectarea condiţiilor privind
modalităţile de prescriere a medicamentelor şi să informeze în prealabil asiguratul despre tipurile şi
efectele terapeutice ale 1nedicamentelor pe care urn1ează să i le prescrie;
r) să completeze formularele cu regin, specia.I utilizate în siste1nul de asigurări sociale de sănătate,
respectiv prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,
cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare.
s) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
ş) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma
informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu
sistemul infonnatic, se utilizează siste1nul off-line; ast1marea serviciilor medicale acordate se face prin
senu1ătw·ă electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind
serviciile de încredere.
Serviciile mecticale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de
sănătate în 1naximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile
acordate în luna pentru care se face rapo11area. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua
acordării serviciului 1nedical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această. dată. Serviciile
medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele n,enţionate anterior nu se decontează
furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se
utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data enriterii pentru cei care refuză
cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa în.locuitoare pentru cei cărora li se va
emite card naţionaJ duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr.
95/2006, republicată, cu moctificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost
emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;
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în platforma inforn,atică din asigurările de săoătate serviciile medicale din pachetul
de bază fumizate - altele decât cele transmise în platforrna informatică a asigurărilor de sănătate în
condiţiile lit. ş), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în lu11a
pentru care se face rapo11area; la stabilirea acestui tem1en nu se ia în calcul ziua acordării serviciului
medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semnătură electronică extinsă /calificată potrivit l egislaţiei naţ.ionale/europene în
vigoare privind serviciile de încredere. In situaţia nerespectării acestei ob l igaţii, serviciile medicale nu
se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;
ţ) să transmită caselor de asigurări de sănătate contravaloarea serviciilor de îngrijiri efectuate în
relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în formatul electronic pus la dispoziţie de către
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în zitta următoare efectuării acestora; nerespectarea
transmiterii pe perioada derulării contractului, la a treia constatare în cadrul unei luni, conduce la
rezi Iierea acestuia;
u) începând cu 1 iulie 2018 să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripţiei electronice
precu1u şi informaţiil e puse la di spoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
referitoare la faptul că medican1entul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările şi
comp letările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;
v) să aducă la ct1noştinţa caselor de asigurări de sănătate sumele pe care le primesc de la bugetul de
stat ş i/sau bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.
t)

să transmită

A

VI. Modalităţi de plată
ART. 8 (1) Suma contractată este în valoare de ........................ lei, din care:
- Suma aferentă trimestrului I ....................... lei,
din care:
- luna I .................. lei
- luna II ................. lei
- luna III ................ lei
- Suma aferentă trimestrului II ...................... lei,
din care:
- luna IV ................. lei
- luna V .................. lei
- luna VI ................. lei
- Sun1a aferentă trimestrului m ..... :............... lei,
din care:
- luna VII ................ lei
- luna Vili ............... lei
- h1na IX ................. Iei
- Suma aferentă trin1estrului IV .............. ........ lei,
din care:
- luna X .................. lei
- lw1a XI ................. lei
- luna XII ................ lei.
(2) Valoarea contractului pentru servicii le de îngrijiri 1nedicale la domiciliu acordate de furnizon1 l
de servicii de îngrijiri medicale la donliciliu în sistemul asigw·ărilor sociale de sănătate nu poate depăşi
sun1a maxim posibil de contractat pentru fun1izorul de îngrijiri medicale la domiciliu cu casa de
asigurări de sănătate, stabilită potrivit prevederilor Anexei 3 lA la Ordinul ministrului sănătăţii ş i al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr ....... ./ ...... ./ 2018
ART. 9 (1) Modalitatea de plată a furnizori lor de îngrijiri medicale la domiciliu este tariful pe caz.
Prin caz se înţelege totalitatea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu acordate asiguraţilor pentru
un episod de îngrijire.
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(2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire medicală la donuciJiu decontat de casa de asigurări
de sănătate se stabileşte prin înmulţirea tarif1llui pe zi cu număn1l de zi le de îngrijire corespunză.tor
unui episod de îngrijire medica lă la domiciliu.
Tariful maximal pe o zi de îngrijire medi.ca l ă la domiciliu este de: ........ lei pentru 1nediul 11rban ş i
...... lei pentru mediul rural pentru îngrijirile acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 4,
respectiv tariful 1naximal pentru o zi de îngrijire este de ...... lei pentn1 1nediu.l urban şi ...... lei pentru
'
medi11l rural pentru îngrijirile acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 3. ln
tariful pe o zi
de îngrijire sunt incluse costurile materialelor necesare pentru realizarea serviciului de îngrijire la
domiciliu precum şi costurile de transport la adresa declarată 1mde se acordă serviciile de îngrijiri
medicale la domiciliu. Prin o zi de îngrijire se înţelege efectuarea de către furnizor a mi11imum I vizită
la dou1iciliu confonn reco1nandării, pentru un asigurat.
Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate n1inim 4 servicii pe caz din lista
prevăzută în anexa nr. 30A la ordin, indiferent de numărul de servici i efectuate pe zi conform
reco1nandării. În caz contrar, tariful pe o zi de îngrijire medicală la domiciliu se reduce propo11ional, în
funcţie de numărul servici ilor recomandate, conform formulei:
Nr. servicii recomandate I 11r. minim de servicii (4) x tariful pe zi de îngrijire corespunzător
statusului de performanţă ECOG.
(3) Nun1ărul maxim de zile de îngrijiri medicale la domiciliu ce pot fi efectuate şi raportate de
personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor, se stabileşte având în vedere:
- timpul mediu/vizita la domiciliu peotlu un pacient este de 1 oră
- nun1ărul de ore în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru personalul care îş i desfăşoară
activitatea la furnizor şi acordă servicii le de îngrijiri medicale la domiciliu .
•
(4) 1n situaţia în care furnizorul de îngrijiri tnedicale la domicili.u întrerupe furnizarea serviciilor de
îngrijiri medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea Îll regim de
spitalizare continuă, asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijire n1edicală la domici liu din
motive personale; fu1nizorul anunţă în scris - cu precizarea motivului, casa de asigurări de sănătate cu
care este în relaţie contractuală , în zi11a în care a fost întreruptă acordarea serviciilor de îngrijiri
n1edicale la douuciliu.
(5) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la do1niciliu de face lunar, în funcţie de numărul de
zile îngrijiri 1nedicale la domiciliu efectuate, raportate şi validate şi tariful pe zi de îngrijire, în limita
numărului de zile recomandat ş i confirmat de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare caz şi a
sun1elor contractate. Valoarea lunară de contract poate fi depăşită cu maxilnwn 5% cu condiţia
diminuării valorii de contract din luna unnătoare.
ART. 1O (I) D0cu1nentele pe baza cărora se face decontarea se tTansmit la casa de asigurări de
sănătate până la data de .. ........... ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea.
(2) Toate docu1nentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor
rapo1tate p1in semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.
Clauze speciale - se completează pentru fiecare persoană fizică sau juridică cu care s-a încheiat
contractu I ................................. .
VII. Calitatea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu
ART. 11 Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu fumizate în baza prezentului contract trebuie să
respecte criteriile de calitate a serviciilor de îngiijiri medicale la domiciliu furnizate în confornlitate cu
prevederile legale în vigoare.

VIII.

Răspunderea co ntractuală

ART. 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.
ART. 13 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sau
persoana fizică furnizor de serv1c11 de îngr1Jm medicale la domiciliu este direct
•
răspunzător/răspunzătoare de corectitudinea datelor raportate. In caz contrar se aplică prevederile
legislaţiei în vigoare.
IX.

Cla.uză special ă
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ART. L4 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării
contractului ş i care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă Lnajoră ş i exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră , în sensul acestei clauze, împrejurări ca:
război , revoluţie, cutremur, marile inundaţii , embargo.
Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în ter1nen de 5 zile calendaristice de
la data apari ţiei respectivt1lui caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de
autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv 1nunicipiul Bucureşti, prin care să se ce1tifice
realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de
asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus
a începerii şi încetărij caztdui de forţă Lnajoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate
celeilalte părţi prin neanunţarea în tennen.
1n cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
A

X. Sa ncţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi Încetare a contractului
ART. 15 (1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), c), f), h),
i), m) - o), q), r), tL) şi v) se aplică următoarele sancţitmi:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 3% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat
aceste situaţii.
c) la a treia constatare se diminuează cu 5% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste
situaţii.
A

(2) In cazul în care în derularea contractttlui se constată de către structurile de control ale caselor de
asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precu1n şi de alte organe competente că
serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, se di1ninuează cu I0% suma cuvenită pentru ll1na în care sau înregistrat aceste situaţii.
(3) 'In cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. e), j) şi s) se aplică
unnătoarele sancţiuni:

a) la p1ima constatare, avertis1nent sc1is;
b) la a doua constatare se ditninuează cu 5% su1na cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat
aceste situaţii.
c) la a treia constatare se di1ninuează cu 10% sun1a cuvenită pentru luna in care s-au înregistrat
aceste situaţii.
(4) În cazul în care în derularea contractul1Li se constată nerespectarea, din motive imputabile
funuzoru lui, a programului de lucru prevăzut în contract:
a) la prin1a constatare se diminuează cu 5% suma cuven ită pentru luna in care s-a înregistrat această
situaţie;

b) la a doua constatare se

diminuează

cu I 0% suma

cuvenită

pentru lt1na în care s-a înregistrat

această situaţie;

(5) Recuperarea sumei potrivit prevede1iJor alin (1) - (4) pentru furnizorii de îngrijiri medicale la
domiciliu care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau
executare silită în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabi lite ca urmare a unor acţi11ni de control , casa de asigurări
de sănătate notifică fun1izorul de îngrijiri medicale la do1niciliu în termen de maxitnu1n 1O zile
calendaristice de la data stabilirii su1nei ce tumează a fi recuperată; furnizorul de îngrijiri 1uedicale la
domiciliu are dreptul ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu
confumare de p1imir.e, să conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maxin1um
1O zile l ucrătoare. Jn situaţia în care, casa de asigurări de sănătate respi11ge motivat contestaţi a
furnizorului de servicii medicale, aduce la cunoştinţa furnizorului de îngriji.ii medicale la domiciliu
faptt1l că în termen de n1aximum 1O zile lucrătoare de la data priLnirii răspunsului la contestaţie, suma
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se recuperează prin plată directă. ln situaţia în care recuperarea nu se face prin plată di rectă, suma se
recuperează prin executare silită.
Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca wmare a unor acţiu11i de control, sun1a se recuperează
în tern,en de maximum IO zile lucrătoare de la data notificării furnizorultti de îngrijiri n,edicale la
domiciliu, prin plată directă. In situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se
recuperează prin executare silită.
(6) Recuperarea swnelor potriyjt prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plata d irectă sau executare
silită, pentTu furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate .
(7) Sun1ele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. ( 1) - (4) se utilizează
conform prevederilor legale in vigoare cu aceeaşi destinaţie.
ART. 16 Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la dorniciliu se reziliază de plin
drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în tern1en de 1naximum 5 zile
calendaristice de la data aprobării acestei 1năsuri , ca urmare a constatării um1ătoarelor situaţii:
a) dacă, din motive imputabile furnizorului, acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare
de 30 de zile calendaristice;
b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de
la încetarea valabilităţii acestora;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
dovezii de evaluare a furnizoru lui;
d) refuzul fuinizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de As igurări
de Sănătate ş1 ale caselor de a s igurări de sănătate, ca um,are a cererii în scris, a documentelor solicitate
privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate
întTe furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi docun1entele justificative privind sumele decontate
din Fond, precu1n ş i documentele medicale şi adn1inisţrative existente la nivelul entităţii controlate ş i
necesare actului de control;
e) la a doua constatare a faptului că serviciile rapo1tate conform contractului în vederea decontării
acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contJavalorii acestor servicii ;
t) odată cu p1ima constatare după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 15 alin. (1) - (4) pentru
fiecare situaţie;
g) în cazul nerespectării obligaţii lor prevăzute la art. 7 lit. k), 1) ş ip) .
ART. 17(1) Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu încetează în

-

următoarele situaţii:

a) de drept la data la care a intervenit una dintre tLrmătoarele s ituaţii:
a l ) furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu îş i încetează activitatea în raza
administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului
de servicii de îngrijin 1nedica!e la domiciliu, după caz;
a3) încetarea deftnitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate ;
b) din motive i1nputabi le furnizorult1i, ptin reziliere;
c) acordttl de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unil atera l ă a contractttlui de către reprezentantul legal al furnizorului de serV1cii de
îngrijiri n,edicale la domiciliu sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de
zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului ş i
a tein eiului lega I;
e) denunţarea u1ulatera lă a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scrisă privind expirarea termentllui de suspendare a contractultLi, în condiţiile art. 18
lit. a), cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin
reziliere ca urn1are a nerespectării ob l igaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi
până La următorul ter1nen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.
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(3) 1n
cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică p1in
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane îmegistrată/înregistrate în contractttl încheiat
cu casa de asigLu·ări de sănătate şi care desÎaşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii
respectivi, din motive imputabi le acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţi i lor contractuale
de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de
acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la un11ătorul termen de contractare, dar nu mai
puţin de 6 luni de la data modificării contractului.
(4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică, din
n1otive imputabile fttrnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (3), casele de asigurări de sănătate nu
vor 1nai încheia contracte de acelaşi tip cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta
înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti fun1izori sau cu alţi
furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea
contractului.
ART. 18 (1) Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se s u spendă la data
la care a intervenit tina dintre un11ătoarele situaţii:
a) încetarea val abilităţii sau revocarea de către autorităţile co1npetente a oricăru ia dintre
documentele prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. a) - d) din anexa 2 la l-1.G. nr. 140/2018, cu condiţia ca
fttrnizorul să facă dovada demerst1rilor intreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează
pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării
acestuia;
b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea
cazu lui de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajt1ngerii la termen a contractului;
c) la solicitarea fi.u·nizorttluj sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru 1notive
obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care detetmină imposibilitatea destăşură1ii activităţij
furnizoru lui pe o perioadă litnitată de tirnp, după caz pe bază de documente justificative;
d) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de membru al CMR /
membnt OAMGMAMR nu este avizat pe perioada cât medicul / personalul medico-sanitar figurează
în relaţie contractuală cu casa de asigw·ări de sănătate; suspendarea operează fie prin suspendarea din
contract a personalului aflat în această situaţie , fie p1in suspendarea contractului pentru situaţiile în
care furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile de desfăşurare a activităţii în relaţie contractuală cu casa
de asigurări de sănătate;
(2) Pentru s ituaţii le prevăzute la aljn, (1) lit. a) - d), pentru perioada de suspendare, valorile lunare
de contract se reduc proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.
(3) Pentru situaţiile prevăzt1 te la alin . (l) Lit. a) - d), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări
de sănătate nu decontează servicii 1nedicale de îngrijiri la domiciliu.
ART. 19 Situaţiile prevăzute la art. 16 ş i la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2) ş i a3) se constată de
casa de asigură1i de sănă tate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea 01icărei persoane
interesate.
Situaţiile prevăzute la art.17 alin. (1) lit. a) s ubpct. al) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel
puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
XI. Corespondenţa
ART. 20 ( 1) Corespondenta l egată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin
scrisori recomandate cu confrrmare de primire, prin fax, prin poşta e lectronică. sau direct la sediul
părţi lor - sediul casei de asigurări de sănătate ş i la sediul furnizorului de servicii de îngrijiri n1edicale la
domiciliu declarat în contract.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce
figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu
în ziua în care modificarea produce efecte.

XII. Modificarea contractului
ART. 2 1 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord biJateral, la iniţiativa oricărei
părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de
modificare cu cel puţin ..... zile calendaristice înaintea datei la care se doreşte 1nodificarea.
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Modificarea se face printr-tLn act adiţional semnat de a1nbele părţi şi este anexă a acestui contract.
ART. 22 In condiţiile apariţiei unor noi acte normative în n1aterie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod
~

corespunzător.

ART. 23 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fi e înlocuită printr-o
altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.

XIU. Soluţionarea litigiilor
ART. 24 (I) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contTact vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurăJi de sănătate conform
alin. (I) se so luţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementă1ilor legale în vigoare sau de către instanţele de
judecată, după caz.
XIV. Alte clauze

Prezentul contract de furnizare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu în cadntl sisten1ului de
asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ..... ......... , în două exemplare a câte ......... pagini fiecare,
câte unul pentru fiecare parte contractantă.
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte

- director general,

Director executiv al
Direcţiei economice,

Director executiv al
Direcţiei rel aţii contractuale,
...............................

Vizat
Juridic, Contencios

FURNIZOR DE ÎNGRIJIRl MEDICALE
LA DOMICIL IU
Reprezentant legal,
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ANEXA32B
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii de î ngrijiri paliative la domiciliu

I. Părţile contractante
Casa de asigurări de sănătate ................. .. ........ , cu sediul în municipiul/oraşul ..................... , str.
................... nr........ , judeţul/sectorul ............ .. ........ , telefon .............. , fax ................. , adresă e-n1ail
............................. , reprezentată prin preşedinte-director general .............. ..

.

ŞI

Furnizorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu:
reprezentat prin: ......................................... ..
P ersoana fizică/juridică ........................................... având sediul în mun i cipiul/oraşul ...................... .,
str.................... . 11r......., bi. ...... , se....... , et ......, ap . ....... , judeţul/sectorul ..................... , telefon

...................... , fax .................. , adresă e-mail .............................
li. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie fumizarea serviciilor de îngiijiri paliative la
do1niciliu, conform Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii
medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 1nedicale, a
medican1entelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul siste1nului de asigurări sociale de sănătate
pentru a11ii 2018-2019 şi Ordinu.lui ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr......./ ....... ./2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a
H.G. nr. 140/2018

III. Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu furnizate
ART. 2 Fu1nizorul prestează serviciile de îngi·ijiri paliative la do1niciliu asiguraţilor, cuprinse în
anexa nr. 30 B la Ordinul rninistrulu.i sănătăţ.ii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr......./ ........ / 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a II.G.
nr. 140/20 I 8.
ART. 3 Furnizarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se face de către următorul personal
medico-sanitar:
a) Medic
Nume: ......................... Prenume: ................................ .
Specialitatea: ..... .............. ............. ..Corn petenţă/Atestat. ....... .... ............ .
Cod numeric personal: .................................................. ..
Codul de parată al n1edicului: ............ .. .......................... .. ..
Progra1n zilnic de activitate ......... ..... .......... ..... .............. ..
b) Asiste11t medical ..................................................................... .
Nu1ne: ......................... Prenu1ne: ................................ .
Studii aprofundate în îngrijiri paliative ................ .. .... .
Cod numeric personal: .................................................. ..
Program zilnic de activitate .............. .. ........................... ..
c) Psiholog

Speci.alizare ............................. ... ...... ................ .
Nu1ne: ......................... Prenu1ne: ................................ .
Studii aprofundate în îngrijiti paliative .......... . ...... . ... ..

Cod numeric personal: .................................................... .
Progra1n zilnic de activitate ............................................ .
d) Kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultură

Nume: ......................... Prenume: ................................ .
Studi i aprofundate în îngrijiri paliative ................. . .... .

fizică 1nedicală ........................ ..
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Cod numeric personal: ................................................... .
Program zilnic de activitate ............................................ .
Serviciile de înf,rrijiri paliative la domiciliu sunt fumizate în baza recomandării eliberate de către
medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii cu atestat/con1petenţă în îngrijiri paliative din
ambulatoriu şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în
re l aţii contractuale Cll casele de asigurări de sănătate, pentru o durată recomandată de 1nedicul care a
făcut recon1andarea şi avizată de casa de asigurări de sănătate, respectiv cele prevăzute în planul de
îngiijiri paliative la domiciliu.

lV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2018.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul păJ.1ilor pe toată durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 140/2018.
V. Obligaţiile părţilor
A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţi i :
a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii de îngtijiri paliative la domiciliu autorizaţi şi
evaluaţi, pentru serviciile pentru care fac dovada funcţionării cu personal de specialitate, şi să facă
publică în termen de maximum I O zile l ucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe
pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate , lista 1101ninală a acestora şi să actualizeze
permanent această listă în f11ncţie de modificările apărute , în termen de maxin,um 5 zi le lucrătoare de
la data operării acestora, conform legii;
b) să deconteze furnizorilor de servicii de îngiijiri paliative la domiciliu, la termenele prevăzute în
contract, pe baza factl1rii însoţite de documente justificative transmise în fo11nat electronic, în formatu l
solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contTavaloarea serviciilor de îngrij iri paliative la
domiciliu contractate, efectuate, raportate şi validate;
c) să inforn1eze furnizorii de servicii de îngriji 1i paliative la domiciliu cu privire la condiţi i le de
contractare a serviciilor de îngtijiri paliative la domicilitt suportate din Fond şi decontate de casele de
asigurări de sănătate, precum şi la eventl1alele modificări ale acestora survenite ca urinare a apariţiei
unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximun, 5 zi le lucrătoare pe pagina web a
caselor de asigurăJ.·i de sănătate şi/sau prin poşta electronică;
d) să informeze furnizorii de servicii 1nedicale cu p1ivire la docutnentele comunitare în vigoare,
precu1n şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin poşta
electronică;

e) să infor1neze în prealabil, în termenul prevăzut la art. 196 alin. (1) din anexa 2 la HG. 140/2018,
furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor
de îngi·ijiri paliative la domiciliu şi cu privire la orice intenţie de schi1nbare în modul de acordare a
acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigllrări de sănătate, precum ş i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele nonnative;
f) să înmâneze La data fmalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de
control/notele de constatare, după caz, furnizori lor de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu, precum
şi informaţiile despre termenele de contestare, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la
noimele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrtll sisten,ului de asigurări
sociale de sănătate în vigoare; in cazul în care conh·olul este efectuat de către Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind n1ăsurile dispuse se transmite
furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 1O zile calendaristice de la
data prin1irii raportl1lui de control de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de
sănătate;

g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii de îngrijiri paliative la do1niciliu sumele
reprezentând contravaloarea acestor servicii, în situaţia în care asigtiraţii nu erau în drept şi nu erau
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îndeplinite condiţiile să beneficieze de aceste servicii la data acordării şi furnizorul a ignorat
avertismentele emise de Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate;
h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea
documentelor depuse de către furnizori , pentn1 a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe
propria răspundere;
i) să comunice în fonnat electronic furnizori lor motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul
decontării anumitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, în termen de maximu111
l O zile lucrătoare de la data refuzului; în situaţia în care se constată ulterior că refuz1ll decontării unor
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.

B. Obligaţiile furnizorului de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu
ART. 7 Furnizorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciLi11 are unnătoarele obl i gaţii:
a) să afişeze într-un loc vizibil progratnul de lucru, nu1nele casei de asiguTări de sănătate cu care se
află în relaţie contractltală, precttm şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină
web·
'
b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea
realizată conforn1 contractelor de ftrrnizare de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu şi să transmită
factura în forinat electron.ic la case.le de asigurări de sănătate; să raporteze în fonnat electronic caselor
de asigurări de sănătate, documentele justificative privind activităţile realizate în fonnatul solicitat de
Casa Naţională de Asigură1i de Sănătate;
c) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a ft1rnizorului de servicii de îngrijiri paliative
la dotniciliu si să asigure acordarea serviciilor de îngrijiri paliative la do1niciliu din pachetul de bază
asiguraţilor, fără nicio discriminare;
d) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurăti de sănătate, în baza unui
formnlar al cărui model este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.
.. .. .I..... ./20 I 8, program aswnat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de
lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat cu casa de as igurări de sănătate;
e) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţ iil e care au stat
la baza încheierii contractului de furnizare de servici i medicale, ceJ târziu în ziua în care modificarea
produce efecte şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata den1lării contractelor;
notificarea se face confonn reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
f) să asigure respectarea prevederilor actelor nonnative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de fttrnizorii de servicii medicale ce face obiectul contractl1lui
încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
g) să uti lizeze sistemul de raportare în titnp real, începând cu data la care acesta va fi pus în
funcţiune; sistemul de raportare în tin1p real se referă la raportarea activităţii ziliuce realizate conform
contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a n,ai fi necesară o raportare lunară, în vederea
decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate;
raportarea în ti1np real se face electronic în fonuatul solicitat de Casa Naţion.ală de Asigurări de
Sănătate şi stabi lit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii
justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, rapo1tarea activităţii se
realizează în maxin1um 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestl1i
termen nu se ia în calctLI ziua acordării serviciului medical şi acesta se î1uplineşte în a 3-a zi lucrătoare
de la această dată;
h) să asigure acordarea de asistenţă n1edicală necesară beneficiarilor formularelor/documentelor
europene en,ise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca persoanelor
asigurate în cadrul sistemului de asigw·ări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă
medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau
protocoale i11ternaţionale cu prevederi î.n don1eniul sănătăţii , în condiţiil e prevăzute de respectivele
documente internaţionale;
i) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. In situaţia în care se utilizează un alt
sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma infonnatică
A
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din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigt1re confidenţiaJjtatea în procesul
de transmitere a datelor;
j) să nu încaseze sume pentru serviciile de îngrijÎli furnizate, prevăzute în pachetul de servicii, şi
pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării serviciilor
de îngrijiri şi pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens;
k) să acorde asigtrraţi lor servicii de îngrijili paliative la domiciliu, confonn unui plan de îngrijiri în
conformitate cu nevoile identificate ale pacientului ca o consecinţă a actului medical propriu. Serviciile
de îngrijiri paliative la domiciliu sunt fumizate pe baza recomandării eliberate de medicii de
specialitate din specialităţile clinice din ambulatoriu clinic, medicii din spital la externare, prectm1 şi
medicii cu atestat/competenţă în îngrijiri paliative din ru11bulatoriu. Modelul forn1ularului de
reco1nandare este cel stabilit în Anexa 31 D la Ordinul 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS
nr..... ./..... ./2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H .G. m·. 140/
/2018. Medicii care recomandă servicii de îngrijiri paliative la domiciliu nu trebuie să se atle în niciuna
dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute în Ordinul 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS
nr. . ... ./ ..... ./20 l 8. 1n cazul nerespectării acestei prevederi, contractul cu furnizorul de servicii de
îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază; casele de asigurări de sănătate nu decontează serviciile de
îngrijÎI·i paliative acordate în baza recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de
servicii de îngrijiri paliative la domiciliu;
l) să acorde servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu nevoile pacientului
identificate, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale, în condiţiile stabilite prin în
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS m·. .. .. ./..... ./2018 pentru aprobarea Noimelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018; serviciile furnizate vor fi consemnate în
fişa de observaţie pentru îngrijiri paliative la domiciliu, potrivit modelului aprobat prin ordin al.
ministrului sănătăţii;
m) să comunice direct, în scris, atât medicului care a recon1andat îngrijirile paliative la domiciliu,
cât şi medicului de familie al asiguratului evoluţia stării de sănătate a acestuia, după caz;
n) să ţină evidenţa serviciilor de îngrijiri paliative la dornicililt furnizate la domiciliul asiguratului, în
ceea ce priveşte tipul servi.ciului acordat, data şi ora acordării, durata, evoluţia stă1ii de sănătate;
o) să urmărească prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, în situaţia în care
acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea pentru îng1ijiri paliative la do1niciliu;
p) să utilizeze prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante ş i
psihotrope în terapia durerii, care este formular cu regim special, cu respectarea tuturor prevederilor
legale în vigoare, dacă medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de
îngrijiri paliative la domiciliu prescriu substanţe şi preparate shtpefiante şi psihotrope pentn1 terapia
durerii; n1edicjj au obligaţia să recomande aceste medicamente cu respectarea condiţiilor privind
modalităţile de prescriere a medica1nentelor şi să informeze în prealabil asiguratul despre tipurile şi
efectele terapeutice ale 1nedica1nentelor pe care urmează săi le presc1ie;
q) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigttrări sociale de sănătate,
respectiv prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,
cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare;
r) să verifice calitatea de asigurat, î11 conformitate cu prevederile legale în vigoare;
s) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma
informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu
sisteLnul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semnătură electronică extinsă/ca lifi cată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind
serviciile de încredere.
Serviciile n1edicale înregistrate off-line se trans1nit în platforma infom1atică a asigurărilor de
sănătate în maxin1um 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile
acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acesn1i termen nt1 se ia în calcul ziua
acordării serviciului medical şi acesta se împl ineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile
medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează
fiirnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se
utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză
A
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cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora Li se va
e1nite card naţional duplicat sau, după caz, doct1mentele prevăzute la art. 223 alin. ( 1) din L egea nr.
95/2006, republicată, , pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor
medicale;
ş) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul
de bază furni zate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în
condiţiile lit. s), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna
pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului
n1edical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semnătură electronică extinsă /calificată potrivit l egis l aţiei naţionale/europene în
vigoare privind servicii le de încredere. 'ln s ituaţia nerespectării acestei ob l igaţii , serviciile medicale nu
se decontează furnizorilor de către casele de asigw·ări de sănătate;
t) să transmită caselor de asigurări de sănătate contravaloarea serviciilor de îngrij iri efectuate în
re laţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în formatu l electronic pus la dispoziţie de către
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în ziua următoare efectuării acestora; nerespectarea
transmiterii pe perioada derulării contractu.lui, la a treia constatare în cadrul unei ltmi, conduce la
rezilierea acestuia;
ţ) începând cu data de l iulie 2018 să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripţi e i
electronice precun1 şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările
şi comp l etări l e ulteri.oare, sau că 1nedica1nentul este produs biologic.

VI. Modalităţi de plată
ART. 8 (l) Suma contractată este în valoare de ........................ lei, din care:
- Suma aferentă trimestrului I ....................... lei,
din care:
- luna I .................. lei
- luna II ..... ............ lei
- luna m ................ lei
- Suina aferen tă trimestrului [I ........ .. ............ lei,
din care:
- luna IV ................. lei
- luna V .................. lei
- luna VI ........ ......... lei
- Sun1a afere11tă trimestrului Ul ..................... lei,
din care:
- luna vrr ................ lei
- luna Vlll ...... .. ....... lei
- luna IX ................. lei
- Suina aferentă trimestrului rv ...................... lei,
din care:
- luna X .. .. .............. lei
- luna XI ................. lei
- luna XII ................ lei.
ART. 9 (1) Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri paliative la do1niciliu este tariful pe caz.
Prin caz se înţelege totalitatea servicii I.or de îngrijiri paliative acordate asiguraţilor pentru un episod de
mgrlJITe.
(2) T a1iful pe caz pentru tu1 episod de în.g rijire la domiciliu decontat de casa de asigurări de sănătate
se stabileşte prin înmulţirea tarifului pe zi cu ntt111ărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de
îngrijire la domiciliu.
Tariful maximal pe o zi de îngrijiri paliative la domiciliu este de ........ lei. ln tariful pe o zi de
îngrijire sunt incluse costurile materialelor necesare pentru realizarea serviciului de îngrijire la
A
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domiciliu prect1m şi costurile de transport ale personalului calificat la adresa declarată unde se acordă
serviciile de îngrijiri paliative. Prin o zi de îngrijire pa liativă se înţelege efectuarea de către furnizor a
minimum l vizită la domiciliu, pentru un asigurat.
Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt stabi lite prin planul de îngrijire minin, 4 servicii
din lista prevăzută în anexa nr. 30 B la ordin, indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi. 'In caz
contrar, tarifttl se reduce proporţional, funcţie de nt1mărul serviciilor stabilite prin pi.anul de îngrijire,
conforn1 forn1u.lei:
Număr servicii stabilite prin planul de îngrijire / număr minim de servicii (4) x tariful / zi de îngrijire
(3) Decontarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se face lunar în li1nita valorii lunare de
contract, în funcţie de număru.I de zile de îngrijiri paliative la domiciliu rea.lizat, raportat şi validat, în
li1nita numărului de zile recon,andat şi confirmat de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare caz şi
de tariful pe zi de îng1ijiri paliative la domiciliu. Valoarea lunară de contract poate fi depăşită cu
maximum 5% cu conditia diminuării valorii de contract a lunii următoare.
'
ART. 10 (1) Documentele pe baza cărora se face decontarea se transmit la casa de asigurări de
sănătate până la data de ............. ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea.
(2) Toate documentele necesare decontării se ce1tifică pentru realitatea şi exactitatea datelor
rapo1tate p1in semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al f1.1rnizon1lui.
Clauze speciale - se cotnpletează pentru fiecare persoană fizică sau juridică cu care s-a încheiat
contractul ................................. .

VII. Calitatea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu
ART. 11 Serviciile de îngrijiri paliative la don,iciliu fumizate în baza prezentului contract trebuie să
respecte criterii.le de calitate a serviciilor de îngrijiri paliative la do1niciliu furnizate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
VIII. Răspunderea contractuală
ART. 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.
ART. 13 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri paliative la domici.liu sau
persoana fizică futnizor de serv1c11 de îngrijiri paliative la domiciliu este direct
'
răspunzător/răspunzătoare de corectitudinea datelor raportate. In caz contrar se aplică prevede1ile
legislaţiei în vigoare.
IX. Clauză specială
ART. 14 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării
contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fo11ă majoră , în sensul acestei clauze, î1uprejurări ca:
război, revoluţie, cutremur, marile inu11datii, e1nbargo.
Partea care invocă forţa tnajoră trebuie să anunţe cealal tă parte în tennen de 5 zi le calendaristice de
la data apariţiei respectivului caz de forţă 1najoră şi să prezinte un act confrrmativ eliberat de
autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv 1nunicipiul Buctrreşti, prin care să se certifice
realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea fo11ei majore şi , de
asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă 11u procedează la anunţarea în tem1e.n ele prevăzute mai sus
a începerii şi încetăru cazului de forţă majoră, partea care îJ invocă suportă toate daunele provocate
celeilalte părţi prin neanunţarea în tennen.
'
ln cazul în care împrejurări l e care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
X. Sancţiuni, co ndiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului
ART . 15 (I) În cazul în care se constată nerespectarea obligatiilor prevăzute La art. 7 lit. a), c), t), h),
i), m)-q) şi ţ) se aplică următoarele sancţiuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu 3% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat
aceste situaţii.
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c) la a h·eia constatare se dimint1ează cu 5% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste
situaţii .
•
(2) In cazul în care în derularea contractului se constată, în urma controlului efectuat de către
structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
precwn şi de alte organe competente că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării
acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contrava.Iorii acestor servicii, se diminuează cu l 0%
sun1a cuve11ită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.
(3) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. e), j) şir) se aplică
următoarele sancţiuni:

a) La prima constatare, avertisment scris;
b) La a doua constatare se di1ninuează cu 5% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat
aceste situaţii.
c) la a treia constatare se din,inuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat
aceste situaţii .
•
(4) ln cazul în care în den1larea contractului se constată nerespectarea, din n1otive in1putabile
furL1izorului, a programului de lucru prevăzut în contract:
a) la prima constatare se diminuează cu 5% suma cuvenită pentru luna în care s-a înregistrat această
situaţie;

b) la a doua constatare se

di,ninuează

cu 10% suma

cuvenită

pentru luna în care s-a înregistrat

această situaţie;

(5) Recuperarea sun1ei potrivit prevederilor alin (1) - (4) pentru furnizorii de îngrijiri paliative la
domiciliu care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau
executare silită în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, casa de
asigurări de sănătate noti fică furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu în termen de 1naximu1n 1O
zile calendaristice de la data stabilirii sumei ce u1mează a fi recuperată; fu1nizorul de îngrijiri paliative
la domicilit1 are dreptul ca în termen de maximum IO zile calendaristice de la data priinirii notificări i
cu conf1nnare de primire, să conteste notificarea. Soiutionarea contestatiei se face în termen de
'
'
maximum 10 zile lucrătoare. In situaţia în care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat
contestaţia frunizorului de servicii medicale, aduce la cunoştinţa furnizorului de îngrijiri paliative la
domiciliu faptul că în tennen de maxi1uum IO zile
. lucrătoare de la data primirii răspunsului la
contestaţie, suma se recuperează prin plată directă. 1n situaţia în care recuperarea nu se face prin plată
directă, suma se recuperează prin executare silită.
Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control , sun1a se recuperează
în termen de maxiinum l O zile
lucrătoare de la data notificării furnizorului de îngrijiri paliaitve la
•
domiciliu, prin plată directă. Ln situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se
recuperează prin executare sil i tă.
(6) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face prin plata di rectă sau executare
silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţ i e contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigttrări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4) se utilizează
conforn1 prevederilor legale in vigoare cu aceeaşi destinaţie.
ART. 16 Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri -paliative la domiciliu se reziliază de plin
drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maxin1um 5 zile
calendaristice de La data aprobării acestei 1năsuri ca Lu-mare a constatării următoarelor s ituaţii:
a) dacă, din motive imputabile furnizorului , acesta îşi întrerupe activitatea pe o peri oadă 1nai mare
de 30 de zile calendaristice;
b) expirarea perioadei de 30 de zi le calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de
la încetarea valabil ităţii acestora;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organel.e în drept a
dovezii de evaluare a furnizorului;
d) refuzul furnizorilor de a pt1ne la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate, ca urmare a cererii în scris, a documentelor solicitate

.

.
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privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor fumizate confonn contractelor încheiate
între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi doctnnentele justificative privind sumele decontate
din Fond, precum şi docu1nentele medicale şi ad1ninistrative existente la nivelul entităţii controlate şi
necesare actului de control;
e) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării
acestora nu an fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
f) odată cu prima constatare după aplicarea sancţiuni lor prevăzute la art. 15 alin. (1) - (4) pentru
fiecare situaţie ;
g) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. k) şi I).
ART. 17 (I) Contractul de fumizare de servicii de îngrijiri paliative la don,iciliu încetează în
următoare] e situaţii:
a) de drept la data la care a intervenit una din wmătoarele situaţii:
al) furnizorul de servicii de îngrijiri paliative la don,iciliu îşi încetează activitatea în raza
administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a fumizon1lui
de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;
a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
b) din 1notive imputabile furnizontlui, prin reziliere;
c) acordul de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unilatera lă a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii de
îngrijiri paliative la dolllÎciliu sau al casei de asigurări de sănătate , printr-o notificare scrisă, cu 30 de
zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului , cu indicarea n,otivului şi
a te1neiuJui legal;
e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 18
alin. (1) lit. a), cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) In cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigtirări de sănătate a încetat prin
reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contrach1ale cu furnizorii respectivi
până. la următorul termen de contractare, dar nu 1nai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.
(3) In cazul în care contrach1l dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat
cu casa de asigtirări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii
respectivi, din motive i1nputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale
de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de
acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la urtnătorul termen de contractare, dar nu tnai
puţii1 de 6 luni de la data 1nodificării cont1·actului.
(4) După reluarea relaţiei conh·actuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se 1nodifică, din
motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (3), casele de asigurări de sănătate nu
vor 1nai încheia contracte de acelaşi tip cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta
înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi
furnizori pentru aceste persoane care p1in activitatea lor au condus la încetarea/modificarea
contrach1.lui.
ART. 18 (1) Contractul de furnizare de servici i de îngrijiri paliative la domiciliu se suspendă la data
la care a intervenit una dintre urn,ătoarele situaţii:
a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile con1petente a oricăruia dintre
documentele prevăzute la art. 129 alin. (1) lit. a) - d) din anexa 2 la H.G. nr. 140/2018, cu condiţia ca
fttrnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru ach1alizarea acestuia; suspendarea operează
pentt11. o perioadă de maxi1num 30 de zile calendaristice de la data încetării va labilităţii/revocării
acestuia;
b) în cazu1ile de forţă 1najoră confirmate de autorităţile publice co1npetente, până la încetarea
cazului de forţă majoră, dar nu mai n,ult de 6 luni, sau până la data ajungerii la tennen a contractului;
~

~
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c) la solicitarea fun1izoru lui sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive
obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii
furnizorului pe o perioadă li1nitată de timp, după caz pe bază de documente justificative;
d) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatttl de 1nembru al CMR /
membru OAMGMAMR nu este avizat pe perioada cât medicul I personalul medico-sanitar figurează
în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; suspendarea operează fie prin suspendarea din
contract a personalului aflat în această sitt1aţie, fie prin suspendarea contractului pentru situaţiile în
care furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile de desfăşurare a activită~i în relaţie contractuală cu. casa
de asigurări de sănătate;
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d), pentru perioada de suspendare, valorile lunare
de contract se reduc proportional cu numărul de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări
de sănătate nu decontează servicii medicale de îngrijiri la domiciliu.
ART. 19 Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la a1t. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2) şi a3) se constată de
casa de asigurăti de sănătate din oficiu, prin organele sale abi litate, sau la sesizarea oricărei persoane
interesate.
Situaţiile prevăzute la art.17 alin. (1) lit. a) subpct. al) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel
puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractttlui.
XI. Corespond enţa
ART. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax , prin poşta el ectronică sau direct la sedi11l
părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la seditll furnizorului de servicii de îngrijiri paliative la
domiciliu declarat în contract.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin rnodificări ale datelor ce
:figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită cel târziu
în zitta în care modificarea produce efecte.
XII. Modificarea contractului
ART. 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei
părţi contractante, sub rezerva notificări.i scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de
modificare cu cel puţin ..... zile calendaristice înaintea datei la care se doreşte modificarea.
Modjficarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.
ART. 22 In condiţiile apariţiei unor noi acte norn,ative în n1aterie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor con1pleta în inod
A

corespunzător.

ART. 23 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză decl arată nulă să fie înlocuită printr-o
altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.
Xlll. Soluţi on a rea litigiilor
ART. 24 (l) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform
alin. (l) se so l uţionează de către Comisia de arbitraj care fttncţionează pe lângă Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate , organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instantele de
judecată, după caz.
XIV. Alte clauze
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Prezentul contract de furnizare a serviciilor de îngrijiri paliative la domjcjJju în cadrul siste1nului de
asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi .............. , în două exe1nplare a câte ......... pagini fiecare,
câte unul pentru fiecare pa1te contractantă.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Preşedinte

- director general,

.. . .... ' .......................
Director executiv al
Direcţiei economice,

Director executiv al
D irecţiei rel aţii contractuale,

Vizat
Juridic, Contencios

FURNIZOR DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE
LA DOMJCILIU
Reprezentant legal,

...................
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ANEXA33
CONDIŢIILE

~

-

A

ACORDARII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZA 1N
ASISTENŢA DE MEDICl.L'lĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN SANATORU, INCLUSIV
SANATORII B ALNEARE
A. PACHETUL DE SERVICTI ME DICALE DE BAZĂ CUPRINDE:

1. Serviciile de recuperare m edical ă sunt servicii acordate în regin, de spitalizare în sanatorii/secţi i
sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori
constituiţi potrivit prevederi lor Legj i societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu modificări le şi
completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare ori au în
structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.
1.1. Servicii medicale de medicin ă
Tinul de asisten Servicii
de
medicină
balneologie

fizică şi

balneară

recuperare

.
Sl

•

de reabilitare, acordate În sanatorii balneare
Durata n1aximă *)
14 - 2 1 zile/an/asigurat acordate într-un
.
. .
swgur episod care cuprinde nJ1nun 4
nroceduri/zi neutru minin1 5 zile/săntămână

*) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de
către asigw·aţi. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate 1nai mici de 14 zile.
1.1.1. Servi.c iile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de
reabilitare în sanatorii balneare, eliberate de către 111edicii de fami lie, de către medicii de specialitate
din an1bulatoriu şi 1nedicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
Criteriile de el iberare a biletelor de trimitere pentru tratatnent de n1edicină fizică şi de reabi litare au în
vedere patologia spec ifică şi afecţiunile asociate ale asiguratului cu specificul de tratament balnear.
1.1.2. Serviciile se acordă pentru perioade şi potrivit tinui ritm stabilite de medicii de specialitate de
medicină fizică ş i de reabilitare, cu încadrarea în prevederile mai sus n1entionate.
1.2. Servicii medicale de recuperare medicaJ ă acordate în sanatorii altele decât balneare şi
preventorii
1.2.1. Serviciile medicale de recuperare 1nedicală acordate în alte sanatorii decât cele balneare şi în
preventorii sunt servicii acordate în regiLn de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite
de n1edicij de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.
1.2.2. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere penti:u tratament de recuperare medi ca lă
eliberate de către medicii de fam ilie, de către rnedicii de specialitate din a1nbulatoriu şi 1nedicii din
spital, afl aţi in relaţii contractuale cu casele de asigt1rări de sănătate.
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B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢO DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNil EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/
/CON.FEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/
/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004
AL PA RLAMENTULUI EUROPEAN Şl AL CONSILIULUI D1N 29 APRILIE 2004 PRIVIND
COORDONAREA SJSTEME!,OR DE ŞECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTR U PAClENŢll DIN
STATELE CU CARE ROMANIA A INCHEIAT ACORDURI,
INŢELEGERI, CONVENŢII
"
..,
..,
...
SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PR.E VEDERJ lN DOMENfUL SANATAŢil

statele 1uembre ale Uniunii Et1ropene/din Spaţiul Econornic
European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai forrnularelor/docu1nentelor europene emise în baza
Regulamentului (CE) m·. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii de
recuperare medicală acordă serviciile medicale prevăzute la lit. A. din prezenta anexă numai pe baza
biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigt1rate în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate din Ro1nânia, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servici i
n1edicale progra1nate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre
ale Unitmii Europene/din Spaţiu l EcononJic European/Confederaţia Elveţiană.
2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţi i sau
protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii , care au dreptul şi beneficiază de servicii
1nedicale acordate pe teritoriul Ro1nâniei, se acordă serviciile medicale prevăzttte la lit. A. din prezenta
anexă, numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi cond i ţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul
sistemului de asigt1rări sociale de sănătate din Ron1ânia, în condiţiile prevăzute de respectivele
documente internaţionale.
I..

Pentn1

pacienţii

din
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ANEXA34
w

MODALITAŢILE

În

asistenţa m edicală

de recuperare

w

DE PLA TA

m edical ă, medicin ă fizi că şi

de reabilitare, În sanatorii şi

preventorii
Art. J. (1) Suma negociată ş i contractată de sanatori ile/secţiile sanatoriale din spitale, pentru adul ţi
şi copii, inclusiv cele balneare, de furnizori constituiţi conform Legii nr. 31/1990, repub licată , cu
modificările şi comp letările ulterioare, care sunt avizaţi de M inisten1l Sănătăţii ca sanatorii balneare
sau au în structura avizată/aprobată de Ministerul Sănătăţi i secţii sanatoriale balneare şi de
preventoriile cu sau fără personalitate juridică, cu casele de asigurări de sănătate, se stabileşte pe baza
următorilor indicatori specifici în funcţie de care se stabileşte capacitatea maximă de funcţionare:
a) număr de personal existent conform structuri i sanatoriilor, inclusiv cele balneare, ş i
preventoriilor, având în vedere numărul de posturi aprobate potrivit legii;
b) număr de paturi stabilit confonn stn1cturii organizatorice aprobată sau avizată, după caz, de
Ministerul Sănătăţii, în cond i ţiile legii;
c) numărul de patu1i contractabile cu încadrarea în planul de paturi la nivel judeţean, stabilit prin
ordin al ministrului sănătăţii; nttmărul de paturi contractabiJe se stabileşte de comisia prevăzută la art.
4 alin. (1) lit. a) punctul 3 din anexa 23 la ordin; indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional
luat în calcul la stabilirea capacităţi i 1naxiLne este de 250 de zile pentn1 sanatorii balneare/secţi i
sanatoriale balneare du1 spitale şi 320 de zile penhu sanatorii/secţii sanatoriale dm spitale altele decât
cele balneare ş i preventorii;
d) număr de zile de spitalizare, total şi pe secţi i , stabilit pe baza indicelui n1ediu de utilizare a
paturilor la nivel naţional;
e) durata de spitalizare conform anexei nr. 25 la ordin sau, după caz, durata de spitalizare efectiv
realizată ; pentru situaţiile la care este prevăzu tă durată de spitalizare în anexa nr. 25 Ja ordin se va lua
în caietu această dt1rată, dacă durata de spitalizare efectiv rea tizată este mai mare decât aceasta,
respectiv durata de spitalizare efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata de spitalizare
din anexa nr. 25 la ordin;
f) tarifuJ pe zi de spitalizare negociat;
g) cost 1nediu cu medicamentele/bolnav externat pe anul 20 17;
h) structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de Ministentl Sănătăţii, în condiţiile legii,
în vigoare la data ît1cheierii contractului .
(2) Suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale de medi cină fizică şi de
reabilitare /recttperare 1nedicală, încheiat de casele de asigurări de sănătate cu sanatoriile, inclusiv cele
balneare, şi preventoriile, precum şi suma con tractată cu spitalele în baza contractului de fur11izare
servicii medicale penhu secţiile sanatoriale se stabileşte p1in negociere astfel:
Nu 1năr de zi le de spitalizare x tarif pe zi de spitalizare negociat
a) numărul de zile de spitalizare, total şi pe secţi i , stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a
paturilor la nivel naţ i ona l.
b) tariful pe zi de spitalizare/sanatoriu/preventoriu se n egociază şi nu poate fi ,nai tuare decât tariful
maxiinal.
Tarif maximal pe zi de spitalizare (lei)
I. Sanatorii balneare/secţii sanatoriale balneare din spitale
2. Sanatorii/secţii sanatoriale din spitale altele decât cele balnear
3. Preventorii

129
121
68

NOTĂ:

Pentru sanatoriile balneare/secţiile sanatoriale balneare din spitale, sutna contractată ş i decontată de
casele de asigurări de sănătate este suma negociată diminuată corespu nzător cu contribuţia personală a
asiguraţilor.
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(3) Contribuţia personală a asiguraţilor pentru asistenţă balneară în sanatorii balneare/secţi i
sanatoriale balneare din spitale reprezintă 35% din tariful/zi de spitalizare negociat, tarif care nu poate
fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut la alin. (2) lit. b) punctul 1.
(4) Pentru beneficiarii legi lor speciale partea de contribuţie personală a asiguratului se s11portă din
fond, cu următoarele excepţii:
- pentru beneficiarii Legii nr. 5 J/ 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care at1 fost
înlătuJaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificări le
ulterioare, partea de contribuţie personală se suportă din fond dacă serviciile au fost acordate în unităţi
sanitare de stat.
- pentru beneficiarii Legii nr. 44/ 1994 privind veteranii de război, precu1n ş i unele drepturi ale
invalizilor şi văduvel or de război , republicată, cu modiftcăril.e şi completările ulterioare, partea de
contribuţie personală se supo11ă din fond dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de
stat sau 1nil itare.
- pentru beneficiarii Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut
de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noie1nbrie 1987 nr. 341/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, partea de contribuţie personală se supo1tă din fond dacă
serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau 1niHtare din subordi11ea Ministen1lui
Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.
(5) Pentru serviciile medicale de recuperare medicală, acordate în sanatorii, altele decât cele
balneare şi în preventorii nu se percepe contribuţie din partea asiguraţilor.
ART. 2 ( I ) Decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare şi recuperare
medicală, efectuate în sanatorii/secţiile sanatoriale din spitale pentru adulţi şi copii, inclusiv cele
balneare, precum şi în preventorii cu sau fără personalitate juridică se face de către casele de asigurări
de sănăta te în raport cu numărul de zile de spitalizare efectiv realizat ş i cu tariful pe zi de spitalizare,
cu încadrarea în valoarea contractului, diminuat în cazul sanatoriilor balneare/secţiilor sanatoriale
balneare din spitale, cu contribuţia asiguratului conform prevederilor art. I.
(2) Decontarea serviciilor medicale de 1nedicină fizică şi de reabilitare şi a serviciilor de recuperare
medicală, efectuate în sanatorii/secţii sanatoriale din spitale pentru adulţi şi copii, inclusiv cele
balneare, precum şi în preventorii cu sau îară personaHtate juridică se face din fondul cu destinaţia
servicii med.icale de n,edicină fizică ş i de reabilitare şi recuperare medica lă în unităţi sanitare cu
paturi.
ART. 3 Asiguraţii supo11ă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat
de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, in ceea ce
priveşte cazarea, se înţelege salon cu 111inimu1n 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea nonnelor
igienico-sanitare şi fără dotări supli1nentare (telev izor, radio, telefon, frigider, aer condiţionat şi altele
asemenea), iar în ceea ce priveşte 1nasa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabi lită prin acte
nor1native. Contri buţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele stabilite pentru
serviciile hoteliere cu grad ridicat de confo11, stabilite de fiecare unitate furnizoare, şi cele
corespunzătoare confortului standard.
ART. 4 Sanatoriile şi preventoriile diu sumele contractate cu casele de as i gu rări de sănătate suportă
contravaloarea serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană)
pentru însoţitorii copiilor bolnavi Îl1 vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu
handicap grav sau accentuat, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.
ART. 5 (1) Sanatoriile, inclusiv cele balneare şi preventoriile sunt obligate să suporte pentru
asiguraţii internaţi cbeltuiehle necesare pentru rezolvarea cazurilor respective.
(2) l n s ituaţia în care asigt1raţii , pe perioada internării , în baza unor documente 1nedicale întocmite
de medicul curant din secţia Îl1 care aceşti a sunt internaţi, supo11ă cheltuieli cu medicamente ş i
investigaţi i paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile
contractului-cadru şi prezentelor norme, sanatoriile, inclusiv cele balneare şi preventori ile rambursează
contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor.
A
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(3) Ra1nbursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a sanatorii lor,
inclusiv cele balneare şi a preventoriilor şi se realizează nlunai din veniturile acestora, pe baza unei
metodologii proprii.
ART. 6 ( I) Su1na anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli şi , respectiv, suma prevăzută
în contractul de furnizare de servicii medicale ît1cbeiat cu casele de asigurări de sănătate se defalchează
de către sanatorii şi preventorii pe trimestre şi luni, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic
superior, în funcţie de subordonare, şi al caselor de asigurări de sănătate.
Lunar, casele de asigurări de sănătate vor deconta în primele l O zile ale lunii următoare celei pentru
care se face plata sumele corespunzătoare serviciilor medicale realizate conform indicatorilor specifici,
în limita sumelor contractate, în baza factt1rii şi a documentelor justificative ce se transmit la casa de
asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul de ftu·nizare de servicii 1nedicale. Pentru
fiecare lună, casele de asigui-ări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea Junii curente
pentru perioada I - 15 a lunii, în baza ind.icato1i lor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate,
pe baza facturi i şi a documentelor justificative ce se transmit la casa de asigmări de sănătate până la
data prevăzută în contractt1l de fumizare de servicii medicale.
Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna
decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele
justificative depuse/transmise în vederea decontării, urmând ca diferenţa reprezentând servicii
medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului urn1ător.
Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate, sanatoriile şi preventoriile
•
vor întocmi liste de p1ioritate pentru cazw·ile progra1nabiJe, dacă este cazul. In acest sens, odată cu
raportarea ultin1ei luni a fiecărui tri 1nestru, acestea transmit la casa de asigurări de sănătate pe fiecare
secţie număru l cazmilor programate aferente tri.mestrului respectiv, după cum wmează: număr cazuri
programate aflate în lista de p1ioritate la începutul triJ11estrului, număr cazuri programate intrate în lista
de prioritate în cursul tritnestrului, număr cazuri progra1nate ieşite din lista de prioritate în cursul
trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul ti-in1estrului în lista de prioritate.
(2) Activitatea rea l izată se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării ş i se
vali dează conform prezentelor nonne.
Decontarea lunară şi regularizarea trimestJială se realizează astfel:
l . Decontarea lunară în liinita sumei contractate se face în funcţie de:
- nu1nărul de zile de spitalizare efectiv realizate
- tariful pe zi de spitalizare negociat, ditninuat în cazul sanatoriilor balneare/secţiilor sanatoriale
balneare din spitale, cu conttibuţia asiguratului conform prevederilor art. 1.
2. TriLnestrial, se fac regularizări şi decontări, în limita sumei contractate, în funcţie de:
- numărul de zile de spitalizare efectiv realizate de la l aprilie 2018 ş i până la sfârşitul triinestrului
respectiv,
- tariful pe zi de spitalizaTe negociat, diminuat în cazul sanatoriilor balneare/secţiilor sanatoriale
balneare din spitale cu contribuţia asiguratului conform prevederilor art. I .
•
ln situaţia în care nu1nărul de zile efectiv realizate este n1ai nuc decât număru] de zile contractate,
decontarea se face la numărul de zile efectiv realizate.
•
In situaţia în care număru l de zile efectiv realizate este mai mare decât numărul de zi le contractate
decontarea se va face la nivelul contractat.
Pentru trimestrul I 2018 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare
corespunzătoare.

(3) Regularizarea şi decontarea trimestrială se face până în ttltima zi a lunii următoare trimestntlui
încheiat, cu excepţia tiin1estrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a
anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate confonn contractttlui de furnizare de
servicii medicale de la data de 1 aprilie 2018 şi până Ja data de 30 noiembrie a anului în cw·s, conform
facttuilor însoţite de documentele jt1stificative, urmând ca regularizarea finală a tri1nestnLlui IV să se
efectueze până în ulti1na zi a lunii ianuarie a anului următor.
ART. 7 Medicii care îşi desfăşoară activitatea în sanatorii/preventorii au obligaţia ca la externarea
asiguratului să transmită n1edicului de familie sau medicului de specialitate di11 ambulatoriu, după caz,
prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital - cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate
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în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul
externării şi indicaţi i l e de tratan1ent şi supraveghere terapeutică pentn1 tumătoarea perioadă
(deter1ninată conform diagnosticului).
Medicii care îşi desfăşoară activitatea în sanatorii/preventorii au obligaţia ca la externarea
asiguratului să elibereze prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în
an1bulatoriu, conform prevederilor legale în vigoare, dacă recomandă un trata1nent în atnbulatoriu
confom1 scrisorii medicale/biletului de ieşire, pentru o perioadă de maximum 30 de zile. Pentru
nerespectarea acestei obligaţii casele de asigurări de sănătate re_tin suma de 200 de lei pentru :fiecare
caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligaţiei.
ART. 8 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimesnial şi ori
de câte ori este nevoie, sau la solicitarea organizaţiilor judeţene ale ftu·nizorilor întâlniri cu 1nedicii de
specialitate din unităţile sanitare de recuperare, pentru a analiza aspecte privind respectarea
prevederilor actelor normative în vigoare. Anttnţurile privind data şi locul des făşurării întâlnirilor vor
fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior
datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra
modifi.cărilor apărute în actele normative şi vor stabili, îtnpreună cu 1nedicii de specialitate din unităţi le
sanitare de recuperare, măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea 1nedicilor
la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărâril or luate cu acest prilej .
ART. 9 Furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare ş i recuperare medicală
(sanatorii, preventorii) vor prezenta la contractare documentele necesare pentru fundamentarea
tarifului pe zi de spitalizare conform prevederilor din anexa nr. 22 A la ordin.
ART. I O Fondurile suplin1entare aprobate pentn1 anul 2018 cu destinaţia servicii medicale de
medicină fizică şi de reabilitare şi recuperare medicală în unităţi sanitare cu paturi, se contractează de
către casele de asigurări de să11ătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2018. Casele
de as i gurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare condiţii le avute în
vedere la contractare şi indicatorii sp ecifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care au stat la baza
stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale , prec1un şi nivelul de realizare a indicatorilor
specifici în limita celor contractaţi.
elementele

prevăzute
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ANEXA35
- model -

CONTRACT
de furnizare de servicii medicale în asistenţa m edicală de recuperare medicală
de reabilitare în sanatorii şi preventorii

I.

Părţile

şi medicină fizică şi

contractante

Casa de asigurări de sănătate ............................. , cu sediul în n1unicipiul/oraşul .................. , str.
........................ nr. .. ... , judeţul/sectorul ..................., telefon .. ........ .. , fax ............. , e-1nail ............... ,
reprezentată prin preşedinte - director general ..................... .. .
ŞI

Sanatoriul/Preventoriul/Secţia sanatorial ă

sau comparti1nent sanatorial din spital/furnizo1ii const1tu1 ţ1
confonn Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi con1pletăril e ulterioare, care sunt
avizati de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată/aprobată de Mjnisterul
Sănătăţii secţii sanatoriale balneare ............................ . având sediul în municipiul/oraşul ................. , str.
.......................... nr..... , judeţul/secton1l ............... , telefon fix/mob il .................. , e-mail ............... fax
................. reprezentat prin ..................... ..

II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract îl const1tu1e fun,izarea serviciilor 1nedicale de recuperare
medicală şi medicină fizică şi de reabilitare, acordate în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare, ş i
preventorii , în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, confonn Hotărârii Guvernului nr.
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care regle1nentează
condiţiile acordării asistenţe i medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadnil sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20l8-2019 şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţiona le de Asigurări de Sănătate nr. ..../ ..../2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anu l 20 18 a H.G. nr. 140/2018.
111. Serviciile medicale de recuperare n,edicală şi n1edicină fizică şi de reabilitare, acordate în sanato1ii
şi preventorii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
ART. 2 Serviciile medicale de recuperare medicală şi medicină fizică ş i de reabilitare, în sanatorii şi
preventorii, se acordă în baza biletelor de trimitere eliberate de către medicii de familie, medicii de
specialitate din ambulatoriu şi n)edicii din spital, aflaţi în relaţii cootractuaJe cu casele de asigurări de
sănătate.

IV. Durata contractului
ART. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 dece1nbrie 2018.
ART. 4 Durata prezentuluj contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 140/2018.
V. Obligaţiile părţilo r
ART. 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obliga~i:
a) să încheie contracte numai cu fi1mizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în
tern1en de maximum 1O zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la
sediul casei de asigurări de sănătate, lista no1ni.nală a acestora, cuprinzând denumirea şi valoarea de
conn·act a fiecăruia, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în tern1en
de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;
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deconteze furnizori lor de servicii medicale, la tennenele prevăzute in contract, pe baza facturii
î.nsoţjte de documente justificative prezentate în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medjcale contractate, efectuate, raportate şi validate de
casele de asigurări de sănătate conform Ordinului 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr... .. ./....../2018, în limita valorii de contract;
c) să informeze ftunizorii de servicii medicale cu privire ]a condiţiile de contractare a servici ilor
medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele
modifică1i ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte nonnative, prin publicare în tern,en de
maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau p1in poşta electrorucă;
să informeze furruzorii de servicii 1nedicale cu privire la documentele comurutare în vigoare, precum şi
despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul
sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;
d) să informeze în prealabil, în termenul prevăzut la art. 196 alin. (I) din anexa 2 la I:-I.G. nr. 140/2018,
furn izorii de servicii 1nedicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor 1nedicale şi cu privire la
orice intenţie de schimbare în 1nodul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de
asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia
situaţiilor impuse de actele normative;
e) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele
de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute de actele nortnative
referitoare la no11nele 1netodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de
asigui-ări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţional.ă de
Asigură1i de Sănătate satt cu participarea acesteia, notificarea ptivind n1ăsurile dispuse se transmite
furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în tern,en de maximum I O zile calendaristice de la
data primirii rapo1tului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de
b)

să

sănătate;

f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea
acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie
personală, materiale sanitare, dispozitive 1nedicale îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu
acordate de a lţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigură1i de sănătate, în baza biletelor de
trimitere/recomandărilor 1nedicale şi/sau presctipţiilor medicale eljberate de către aceştia, în situat.ia în
care asiguraţii nu erau in drept să beneficieze de aceste servicii la data e1niterii biletelor de tri1nitere,
prescripţjilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează confonn prevederilor legale
în vigoare;
g) să deducă spre so luţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconforrrutatea
documentelor depuse de către fu111izori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria
răspundere;

comt111ice în fonnat electronic fumizo.rilor motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul
decontării anumitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale, în termen de n1aximum 10
zile lucrătoare de la data refuzului; să comunice în fortnat electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor
trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor
servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
i) să deconteze, în p1imele 10 zile ale lunii unnătoare celei pentru care se face plata, contravaloarea
serviciilor medicale acordate asiguratilor în luna precedentă , pe baza facturii şi a docun1entelor însoţitoare
depuse până la data prevăzută în contractul de fumizare de servicii medicale spitaliceşti, cu încadrarea în
sumele contractate. Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20
decontarea lunii curente pentru perioada I - 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita
sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare depuse până la data prevăzută în
contTactul de fumizare de servicii medicale spitaliceşti; trimestrial se fac regularizări, în condiţiile
h)

să
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în anexa 34 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedinteluj Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr . .... ./.. .. .. /2018;
j) să ţină evidenţa serviciilor medicale acordate de furnizori, în funcţie de casa de asigurări de sănătate
la care sunt luaţi în evidenţă aceştia;
k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale în cazul serviciilor medicale acordate în baza
biletelor de internare; acestea se decontează dacă biletele de internare SU11t cele utilizate în sisten1ul
asigurărilor sociale de sănătate ;
1) să pună la dispoziţia furnizorilor cu care se află în relaţii contractuale fonnatu l în care aceştia afişează
pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare, format stabilit de Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate .
ART. 6 Furruzo1ul de servicii 1nedicale are unnătoarele obligaţii:
a) să informeze asiguraţii cu privire la:
1. programul de lucru, nun1ele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele
de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-1nail, pagină web (prin afişare într-un loc
vizibil),
2. pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de as igurări de sănătate;
infor1naţiile privind pachetul de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt
afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia
furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată
conform contractelor de fu rnizare de servicii medicale şi să transmită factura în fo1111at electronic la
casele de asigură1i de sănătate; să raporteze în fonnat electronic caselor de asigurări de sănătate,
documentele justificative privind activităţile realizate în forn1atul solicitat de Casa Naţiona lă de Asigurări
de Sănătate;
c) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a 1nedicului şi a fun1izoru lui si să asigure
acordarea serviciilor medicale din pachetul de bază asiguraţilor fără nicio discriminare;
d) să respecte programul de lucru şi să îl co111unice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui
formular al cărui 1nodel este prevăzut î11 anexa nr. 45 la Ordinul 1ninistiului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigtrrări de Sănătate or...... ./.... ./2018, program asun,at prin contractul încheiat cu
casa de asigură1i de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat
cu casa de asigurări de sănătate;
e) să notifice casa de asigi1rări de s ănătate, despre modificarea ori căreia dintre condiţiile care au stat la
baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care tnodificarea
produce efecte şi să îndeplinească în pennanenţă aceste condiţii pe durata de1ulării contractelor;
notificarea se face confom1 regleme ntări lor privind corespondenţa între părţi prevăzute în contract;
f) să asigure respectarea prevedc1ilor actelor normative referitoare la siste1nul asigt1rări l or sociale de
sănătate, incidente activităţii desfăş1rrate de furnizorii de servicii 1nedicale ce face obiectul contractului
încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
g) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea 1nedicrunentelor aferente denwnirilor comune
internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medican1entelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără conti·ibuţie personală, pe bază de prescripţie
medicală, în sistemul de as igurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu
'
modifică1i l e şi completările ulterioare; In situaţia în care, pentru unele medicamente prevăzute in HG nr.
720/2008, cu modificările şi cornpletările ulterioare, care necesită prescriere pe bază de protocol
terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigt1rări de Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea protocolului în condiţiile legii,
prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatu l caracteristicilor
produsului în limita competenţei medicului prescriptor;
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h) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;
sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de
furnizare de servicii medicale, rară a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor
medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în ti1np real se face
electronic în forn1atul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordi11 al
preşedintelui Casei Naţional e de Asigurări de Sănătate; în situaţi i justificate în care nu se poate realiza
comunicaţia cu sistemul infonnatic, raportarea activităţii se realizează în 1naximunl 3 zile lucrătoare de la
data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului
medical ş i acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;
i) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară beneficiarilor formularelor/documentelor
europene emise în baza Regnlamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al ConsiJiului, în
aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asignră1i. sociale de sănătate din
Ro1nânia; să acorde asistenţă 1nedicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri,
înţelegeri , convenţi i sau protocoale internaţionale cu prevede1i în don,eniul sănătăţii, în condiţiile
prevăzute de respectivele documente internaţionale;
j) să. utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. In situaţia în care se utilizează un alt
sistem infortnatic, acesta trebuie să. fie compatibil cu sistemele infor1natice din platforma informatică din
asignrările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de
transmitere a datelor;
k) să completeze formularele cu regim special utilizate în s isten,ul de asigură1i socia le de sănătate bilet de trin1itere către unităţile sanitare de recuperare cu paturi sau î.n ainbulatoriu şi prescripţia medicală
electronică în ziua externării pentru medicatnente cu şi fără contiibuţie personală în tratamentul
ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare.
I) să completeze/ să trans1nită datele pacientului în dosarul electronic de sănătate al acestuia;
m) să informeze n,edicul de familie al asiguratului, prin scrisoare 1nedicală sau biletul de ieşire din
spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală , trimise
direct sau prin intermediul asignratului, despre tratamentul efectuat şi despre orice alte aspecte privind
starea de sănătate a acestuia; scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital este un docu1nent tipizat
care se întoc1neşte la data exten,ării , într-un singur exen,plar, trans1nis 1nedicului de famili e, direct sau
prin intennediu1 asiguratului; să finalizeze actul medical efectuat, prin recomandare de dispozitive
medicale, respectiv eliberarea de concedii n,edicaJe pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în
care concluziile examenultti medical impun acest luciu;
n) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate
din Fond şi pentru serviciile/docu1nenteJe efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării
serviciilor ruedi.cale, pentru care nu este stabilită o reglenJentare în acest sens;
o) să verifice biletele de inten,are în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le
cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;
p) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale progra1nabile, pentru eficientizarea
serviciilor medicale, după caz;
In acest sens, odată cu raportarea ultimei luni a :fiecărui trimestru, se depun la casa de asignrări de
sănătate, pe fiecare secţie, nu1nărul cazurilor programate aferente triJnestrului respectiv, după cum
urmează: nun,ăr cazuri progran,ate aflate la începutul tri1nestrului, număr cazuri progra1nate intrate în
cursul trimestrului , număr cazuri programate ieşite în cursul trin,estrului şi număr cazuri progra1nate aflate
la sfârşitul trimestnlltti;
q) să utilizeze prescripţia 1nedicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală
electronică off-line pentru medicamente cu ş i fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii
prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă /calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în
vigoare privind servicji]e de încredere;
A

A.
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r) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în
termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
s) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
ş) să folosească on-line sisten1ul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma
informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu
siste1nul infor1natic, se utilizează sistemul off-line; asu1narea serviciilor medicale acordate se face prin
semnătură electronică extinsă /calit'icată potrivit legisl aţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile
de încredere. Serviciile n1edicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurări lor
de sănătate în maxinlum 3 zile lucrătoare de Ja data acordării serviciului medical, pentru serviciile
acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării
serviciului 1nedical şi acesta se unplineşte in a 3-a zi lucrătoare de la această dată . Serviciile medicale din
pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de
către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi u1 situaţiile în care se utilizează
adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 lttni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din
motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa mlocuitoare pentru cei cărora li se va e1nite card naţional
duplicat sau, după caz, docttmentele prevăzute la art. 223 alin. (l) din Legea nr. 95/2006, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea
acordării serviciilor medicale;
t) să trans1nită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de
bază furnizate - altele decât cele trans1nise în platforma infonnatică a asigurărilor de sănătate î11 condiţiile
lit. ş) în n1aximu1n 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se
face raportarea; la stabilirea acestui te11nen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se
împl ineşte în a 3-a zi lucrătoare de La această dată; as1m1area serviciilor medicale acordate se face prin
semnăt11ră electronică extinsă /calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile
•
de încredere. fn sih1aţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizori lor de
către casele de asigurări de sănătate;
ţ) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de 1uuncă şi boli
profesionale şi să le co1nunice lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală; să
întocmească evidenţe distincte ale cazurilor prezentate ca u1mare a s.i tuaţiilor în care au fost aduse
prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă
- dacă la nivelul fu-rnizoriJor există docttmente în acest sens, şi au obligaţia să le con1unice lunar casei de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
u) începând cu data de l iulie 2018 să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripţiei
electronice precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate referitoare la faptul că 1nedicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice
aprobate prin Ordinul ministrului sănătă~i şi al preşedintel ui CNAS nr. 130 I/500/2008, cu n1odificările ş i
completările ulterioare, sau că medicamentul este prodtLs biologic;
v) să funcţioneze cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada
derulării contractului şi să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului, dovada asigurării de
răspundere civilă în do1neniul medical pentn1 personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;
w) să elibereze, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru
medicamente cu şi fiiră contribuţie personală în ambulatoriu, conforn1 prevederilor legale în vigoare, dacă
se recon1andă un trata1nent în a1nbulatoriu, conform scrisorii medicale / biletului de ieşire din spital,
pentru o perioadă de maxim11m 30 de zile; nerespectarea acestei obligaţii conduce la reţinerea stimei de
200 de lei pentn1 fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligaţiei.
VI. Modalităţi de plată
ART. 7 (l) Suma pentru sanatorii balneare/secţii sanatoriale balneare din spitale prevăzută Îl1 prezentu l
contract se stabileşte prin negociere în funcţie de numărul de zile de spitalizare estimat a se realiza şi de
tariful/zi de spitalizare 11egociat.
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în sumă de .................... lei este suma negociată diminuată cu
a asiguraţilor, conform tabelului de mai jos:

Valoarea

contractată

Tipul de
asisten ţă

balneară

contribuţia personală

!Nr. de
!Tariful
!Suma
I Suma suportat ă !Valoarea I
l zile de
lpe zi de
lnegociată l de asi gurat
l contractat ă l
l spital izarelspitalizarel
I
I
I
I
I
I
I
I contract ate I negociat

_ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ 1_ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ 1

I
2
I
3
I4 - 2 x 3 I 5
______ I_____ I_ _ _ _ I____ I
Servicii de
I
I
I
I
medicină
I
I
I
I
fizic ă ş i de
I
I
I
I
1

reabilitare__ l _ _ _ _ _ l _____ l _ _ __

l

-

2 x

3 x

35%

I

6 -

4

-

5

I
I
I
I
I

I

(2) Suma contractată cu casa de asigurări de sănătate pentn1 sanatorii/secţiile sanatoriale din spitale,
altele decât cele balneare, şi preventorii este de .................... lei şi se stabileşte prin negociere în funcţie de
numărul de zile de spitalizare estimat ............ şi tariful pe zi de spitalizare/sanatoriu/preventoriu negociat
de ........ lei/zi de spitalizare.
(3) Su,na aferentă serviciilor ,nedicale conh·actate stabilită pentru anul 2018 se defalchează Lunar şi
tri,nestrial după cum unnează :
- Suma aferentă trin,estnilui l ....................... lei,
din care:
- luna I .................. lei
- luna ll ................. lei
- luna li ................ lei
- Suma aferentă trimestrului 11 .................. .... lei,
din care:
- luna IV ................ lei
- luna V ................. lei
- luna VI ................ lei
- Su,na aferentă trimestrului III ..................... lei,
din care:
- luna Vil ............... lei
- Juna VIII .............. lei
- luna IX ................. lei
- Suma aferentă trim.estn1lt1i IV ...................... lei,
din care:
- luna X .................. lei
- luna XI ................. lei
- luna XIJ .. .............. lei.
(4) Pentru sanatoriile balneare/secţii sanatoriale balneare din spitale suma contractată se defalchează pe
trimesh·e şi pe luni ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră.
ART. 8 ( 1) Decontarea serviciiJor ,nedicale de recuperare medicală şi medicină fizică ş i de reabilitare,
contractate se face conform prevederilor art. 6 din anexa nr. 34 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr ....... ./......... /20 18 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.
(2) Lunar, până la data de ............. a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de
sănătate decontează contravaloarea servicijlor medicale acordate asiguraţi lor în luna precedentă, pe baza
facturii şi a docun1enteloT justificative transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de
........................ , cu încadrarea în sun,ele contractate. Pentru fiecare lună, casele de asi gurări de să nătate
pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada I - 15 a lunii, în baza indicato1ilor
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specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative transmise
la casa de asigurări de sănătate până la data de .................. .... .. .
Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna
decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele
justificative transmise în vederea decontării, urinând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate
să se deconteze în luna ianuarie a anului următor.
(3) Trimestrial, până în ultima zi a lunii ur1nătoare încheierii trimestrului, se fac regularizările ş i
decontările, în li1nita sumei contractate. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20
decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate confo1m prezentului contract de
la data de 1 aprilie 2018 şi până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor însoţite de
documentele justificative, urmând ca regularizarea finală a trirnestn1lui IV să se efectueze până în ultima
zi a lunii ianuarie a a11ului următor.
(4) Contractarea şi decontarea serviciilor 1nedicale de recuperare medicală şi n,edicină fizică şi de
reabilitare, se face în li1nita fondu1ilor aprobate cu această destinaţie.
ART. 9 Plata serviciilor medicale de recuperare medicală ş i medicină fizică şi de reabilitare, se face în
contul nr. ...................... deschis la Trezoreria statultti sau în contul nr........................, deschis la Banca
ART. l O (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către furnizorii de servicii
medicale prevăzute la art. 6 lit. a) pct. I şi 2, lit. c) - g), i - m), o), p), s) şi v) atrage diminuarea valorii de
contract, după cu1n urinează:
a) la prima constatare, reţiI1erea unei Sttme calculate prin aplicarea unei cote de 0,5% la valoarea de
contract aferentă lunii în care s-au îmegistrat aceste situa~i;
b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unei cote de I o/o la valoarea de
contract lunară;
c) la a treia constatare şi la unnătoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin
aplicarea unei cote de 3% la valoarea de contract lunară.
(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit.
n), q), r), t) şi u) se aplică urm ătoarele sancţiuni:
a) la pri1na constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminuează cu l % valoarea lunară de contract, pentn1 luna în care s-a produs
această situaţie;

c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta se diminuează cu 3% valoarea lunară
de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.
(3) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la a lin. (2) - pentru nerespectarea obligaţiei de la
art. 6 lit. r) se constată de casele de asigttrări de sănătate prin compararea pentru fiecare nJedic prescriptor
aflat în re la~e contractuală cu casa de asigură1i de săn ătate a co1nponentei prescriere cu componenta
eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-lme.
(4) Recuperar·ea sumei potrivit prevederilor alin. ( I) şi (2) pentru :furnizorii de servicii medicale care
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare s ilită în
situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
Pentru recuperarea sumelor car·e nu sunt stabilite ca tn~nare a unor acţiuni de control, casa de asigurări de
sănătate notifică fttrnizorul de servicii medicale în ten11en de maxin,um 10 z ile calendaristice de Ia data
stabiliti i sumei ce unnează a fi recuperată; :fu111izorul de servicii medicale are dreptul ca în termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data pri1ni1ii notificării cu confirmare de priinire, să conteste
•
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de n,aximum I O zile l ucrătoare. ln situaţia în care,
casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de servicii medicale, aduce la
cunoştrnţa fumizon1lui de servicii medicale faptul că în tennen de maximum I O zile lucrătoare de la data
'
pri1nirii răspunsului la contestaţie, stuna se recuperează p1in plată directă. 1n
situaţia în care recuperarea
nu se face p rin plată directă, su1na se recuperează prin executare silită.
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Pentn1 recuperarea sun1elor care sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, suma se recuperează în
termen de maximum 1O zile Ju.crătoare de la data notificării furnizoniluj de servicii medicale, prin plată
•
directă. ln s i tuaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare
silită.

(5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) se face prin plata directă sau executare silită,
pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(6) Su1nele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în conditiile alin. ( I) şi (2) se uti li zează
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
Vil. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11 Serviciile rnedicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind
calitatea serviciilor 1nedicale elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
VIII. Răspunderea contractuală
ART. 12 Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi dauneinterese.
ART. 13 Reprezentantul legal al unităţii sanitare cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract
•
este direct răspunzător de corectitudinea datelor rapo1iate. ln caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în
.
vigoare.
IX. Clauză specială
ART. 14 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării
contractului şi care î1npiedică executarea acestuia, este considerată forţă 1najoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă n1ajoră , în sensul acestei clauze, î1nprejurări ca:
război , r evolutie, cutre1nur, marile inundaţii, en1bargo.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de
]a data aparitiei respectivului caz de forţă 1najoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea
co1npetentă din propriul judeţ, respectiv 1nunicipiul Bucureşti prin care să se certifice realitatea ş i
exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă
majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în ter1nen .
•
(3) In cazul în care împrejurările care obLigă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
ART. 15 Efectuarea de servicii rnedicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere ş i
nu atrage nici o obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.
•
X. lncetarea, modificarea şi suspendarea contractului
ART. 16 (1) Contractul de fumizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate se
1nodifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare
scrisă, în unnătoarele s ituaţii:
a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face până la
îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentn1 reluarea activităţii;
b) încetarea termenului de valabilitate, la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare
sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca ftunizorul să facă dovada
den1ersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face până la obţinerea noii alrtorizaţii
sanjtare de :fi.1.ncţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare;
c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea
cazului de forţă n1ajoră, dar nu n1ai 1nult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;
d) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective,
independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii fiunizon1lui pe
o petioadă limitată de timp, după caz, pe bază de docu1nente justificative.
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e) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de membru al CMR nu este
avizat pe perioada cât medicul figurează în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
suspendarea operează prin suspendarea din contract a medicului aflat în această situaţie.
•
(2) 1n situaţiile prevăzute la alin. (I), pentru perioada de suspendare, valorile lw1are de contract se reduc
propo1ţional cu nu1nărul de zile calendaristice pentru care operează suspendarea.
(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări de
sănătate nu decontează servicii n1edicale pentru secţia/secţiile care nu îndeplinesc condiţiile de
contractare.
ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate
încetează în următoarele situaţii:
a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
a l ) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrati v-teritorială a casei de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furn izorului de
servicii medicale, după caz;
a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
b) acordul de voinţă al părţilor;
c) denunţarea u1ulaterală a contractului de către reprezentantu l legal al furnizorului de servicii medicale
sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de
la care se doreşte î11cetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal.
•
(2) 1n cazul în caie contractul dint1·e furnizori şi casele de asiguiări de sănătate se modifică prin
excluderea din contract a uneia sau 1nai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu
casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, di11
motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor,
casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor
respective până la următorul termen de contractare, dar nu tnai puţin de 6 luni de la data tnodificării
contractului.
(3) După reluarea relaţiei contractuale , în cazul în care noul contract se n1odifică , din motive imputabile
persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigttră1i de sănătate nu vor mai accepta înregistrarea
persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele încheiate cu aceşti ftunizori sau cu alţi furnizori pentru
aceste persoane care prin activitatea Lor au condus la modificarea contractului.
ART. 18 Situaţiile prevăzute la a1t. 16 alin. ( 1) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 şi a3 se constată de
către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane
interesate.
Situaţii l e prevăzute la art. 17 alin. (l) lit. a) s ubpct. al se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel
puţin 30 d e z ile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
X L Corespondenţa
ART. 19 (1) Corespondenţa legată de derulaiea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori
recotnandate cu confirn1are de primire, prin fax, prin poştă electron ică sau direct la sediul părţilor - sediul
casei de asigurări de sănătate şi la sediul furnizorului declarat în contract.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce
figurează în prezentul contract să notifice celei lalte pă1ţi contractante schi1nbarea surven ită cel târziu în
ziua în care modificarea produce efecte.
XII. Mod.ificarea contractului
ART. 20 Prezentul contract se poate modifica, prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei
păiţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare,
cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printT-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.
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ART. 21 ( l) 'ln cond.iţiile apari ţiei unor noi acte normative în 1naterie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată prin acte
adiţionale, după caz, în limita fondului aprobat pentru asistenţa medicală acordată în sanatorii/secţii
sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori
constituiţi potrivit prevederilor Legii societăţi lor m. 31/ 1990, republicată, cu 1nodificările şi cotnpletările
ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare ori au în structura avizată de
Ministen1l Sănătăţii secţi i sanatoriale balneare., avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor
iniţiale .

ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor
fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca otice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă
clauză care să corespundă cât 1nai mult cu putinţă spiritului contractului.
Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare/a l documentului sin1ilar
pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului ou vor fi afectate de nulitate, cu
condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare pe toată dm·ata de valabilitate a contractului.
XIII. Soluţionarea litigiilor
ART. 23 (I) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre fu1nizori şi casele de asigurări de sănătate conform
alin. (1) se sol uţionează de către Comisia de Arbib·aj care funcţionează pe lângă Casa Naţional ă de
Asigurări de Sănătate, organizată conforn1 reglementărilor legale în vigoare sau de către i nstanţele de
judecată, după caz.
XlV. Alte clauze

Prezentul contract de fumizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate a fost încheiat azi ................. , în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.
CASA DE ASIGURÂRI DE SÂNÂTATE
Pre şedinte - director general,
Director executiv al
Direcţiei economice,
. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ...
Director executiv al
Direcţiei Relaţii contractuale,
Vizat
Juridic, contencios
.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... .. ...

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Reprezentant legal,
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ANEXA 36

MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE ŞI DECONTARE
a medicamentelor cu şi fără contribuţie pers onal ă în tratament ul ambulatoriu
A RT. 1 (1) Mecticamentele cu şi f'ară contribuţie personală se acordă în tratamentul ambulatoriu pe
bază de prescripţie medicală eliberată de medicij care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări
de sănătate.
Pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală care se acordă Îll tratamentul
ambulatoriu se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi în cazuri justificate,
prescripţia medicală electronică off-line.
Tn s istemul de asigtirări sociale de sănătate, prescrierea preparatelor stupefiante şi psihotrope se
realizează conform reglementărilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor
şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare. Prescripţia 1nedicală
cu regim special este utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope şi îşi păstrează regimul de
prescripţie medicală cu regim special.
Pentru prescripţiile mecticale electronice off-line, în cazul în care o modificare este absolut necesară,
această 1nenţiune va fi se1nnată şi parafată de către persoana care a completat iniţial datele, pe toate
fonnularele.
(2) Pentru eliberarea medica1nentelor cu şi rară contribuţie personală care se acordă în tratamentul
ambulatoriu se utilizează numai prescripţia 1nedicală electronică on-line (componenta eliberare), cu
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 208 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglemen.tează condiţiile acordării
asistenţei n1edicale, a ,nedicamentelor şi a dispozitivelor 111edicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 20 l 8 - 2019, în care se utilizează prescripţia medicală electronică offline (componenta eliberare).
(3) Prescripţia 1nedjcală elech·onică on-line şi off-line este un formular utilizat în sistemul de
asigură1i sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu.
Prescripţia medica l ă electronică on-line şi off-line are două componente obligatorii: o componentă
care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de farmacist,
denumjte în continuare compo11entă prescriere, respectiv componentă eliberare. Prescripţia 1nedicală
electronică on-line în care ,nedicul prescriptor are sen1năttu·ă electronică extinsă are şi o componentă
facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracţionată atât în ceea ce priveşte nwnărul
medicamentelor cât şi cantitatea din fiecare medica1nent denun, ită în continuare componenta eliberare
pentru pacient.
Seria şi număru l prescripţiei medicale electronice on-line şi off-lin.e sunt unice, sunt generate
automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică la nivelul caselor de asigurări de
sănătate şi sunt atribuite fiecărui furnizor de servicii medicale, respectiv ftecăn1i medic care are
încheiată convenţie pentru prescriere de medicamente.
Casele de asigurări de sănătate vor atribui fumizo1ilor de servicii medicale, respectiv medicilor care
au încheiate convenţii pentru prescriere de mecticamente, un număr de prescripţii medicale electronice
on-line şi off-line, la solicitarea acestora şi organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice online şi off-line atribuite.
(4) 1n cazul prescrie1ii electronice on-line, medicul prescriptor utilizând se1unătura electronică
extiJ1să, Iistează un exemplar al prescripţiei medicale (cotnponenta prescriere) care poartă confirmarea
semnăttrrii electronice extinse şi îl înmânează asiguratului pentru depunerea la farmacie şi poate lista
un alt exemplar al prescripţiei electronice (co1nponenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor
pentru evidenţa proprie.
Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică 1nedicamentele în nu1nele
asiguratului li stează un exemplar al prescripţiei electronice on-line (co1nponenta eliberare) - ce conţi11e
confirmarea semnăh1rii electronice a farmacistului, pe care îl păstrează în evidenţa proprie împreună cu
~

~

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂN IEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

408

prescripţia medicală

(componenta prescriere)

şi

îl va prezenta casei de

asigurări

de

săn ătate

doar la

solicitarea acesteia.
Exe1nplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către -persoana care ridică
medicamentele în numele asigttratului, dacă nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de
•
sănătate propriu. In situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul
prescripţiei sau de persoana care ridică 1nedica1nente le în nt1mele acestuia şi eliberarea se face
utilizând cardul n aţional de asigurări sociale de sănătate propriu fiecăruia ş,i nu este necesară semnarea
componentei eliberare .
•
In situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza
adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţiona l
din n,otive reJigioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va en,ite card
naţional de asigură1i sociale de sănătate duplicat/docu1nentelor prevăzute la art. 223 alin. (I) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în do1neniul sănătăţi i , republicată, cu modificările şi completăril e
ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi copii O - 18 ani beneficiari a i
prescripţiei 1nedicale, este necesară semnarea componentei eliberare.
ln situaţia în care medicamentele se ridică de la fannacie de către beneficiarul prescripţiei care este
titular de card european/titular de fo1mular european/pacient din statele cu care România a încheiat
acorduri, înţelegeri , convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în dotneniul sănătăţii, este
necesară semnarea co1nponentei eliberare.
(5) [o cazul prescrierii electronice off-line, medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie
3 exemplare ale prescripţiei medicale electronice (componenta prescriere), pe care le semnează şi
parafează, din care un exemplar î l păstrează pentru evi denţa proprie şi două exe1nplare le înmânează
asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe supott hârtie componenta eliberare a
prescripţi ei cu confumarea semnăturii electronice a fa1macistului, care se semnează şi de asigurat sau
de persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o înaintează casei de asigurări de sănătate în
vederea decootă1ii.
Exemplarul listat de far1nacie (componenta e liberare) va fi semnat de către persoana care ridică
n1edicamenteJe în numele acestuia, dacă nu poate prezenta cardul naţional de as igurări sociale de
•
sănătate propriu. In situaţia în care medicamentele se ridică de Ia fan11acie de către beneficiarul
prescripţiei sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia şi eliberarea se face
utilizând cardul n aţiona l de asigt1rări sociale de sănătate propriu fiecăruia, nu este necesară se1nnarea
componentei eliberare.
În situaţia în care u1edicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza
adeverinţei de asigtrrat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional
din n1otive religioase sau de conştii nţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card
naţional de asigttrări sociale de sănătate duplicat/docun1entelor prevăzute la art. 223 alin. (l) din Legea
nr. 95/2006, republicată, cu mod ificările şi compl etările ulte1ioare, pentru persoanele cărora nu le-a
fost emis cardul, precun, şi copii O - 18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, este necesară semnarea
componentei eliberare .
•
1n situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul presclipţiei care este
titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care R on1ânia a încheiat
acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în don1eniul sănătăţii, este
necesară semnarea componentei eliberare .
•
(6) ln cazul prescrierii electronice on-line ş i off-line , pentru s ituaţiile prevăzute la art. 208 din anexa
nr. 2 la .H .G. nr. 140/2018, farmaci ile e liberează medicamentele în regin, off-line.
Farmacia completează componenta eliberare off-line a prescripţi ei şi listează două exemplare pe
suport hârtie cu confirmarea semnăturii electronice a farmac istului şi cu semnătura asigt1ratului sau de
persoana care ridică medicamentele; un exen1plar se păstrează în evidenţa proprie împreună cu
prescripţia 1nedicală (componenta prescriere) şi un exe1nplar se înaintează casei de asigurări de
A

A

sănătate.

Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) se semnează de către beneficiarul prescripţiei
sau de către persoana care ridică medicamentele în nrunele acestuia, identificarea făcându-se prin
prezentarea căiţii de identitate/buletinului de identitate/paşaportului .
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ln situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficia1ul presc1ipţiei care este
titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care Ron1.ânia a încheiat
acordu1i, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevede1i în domeniul sănătăţii , este
necesară semnarea componentei eliberare.
(7) Pentru elevii şi studenţii care urmează o formă de învăţământ în altă localitate decât cea de
reşedinţă, în caz de urgenţă medicală, medicul din cabinetul şcolar sau studenţesc poate prescrie
medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii respectivi au obligaţia să
transmită prin scrisoare medicală medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul
diagnosticul şi tratamentul prescris. Scrisoarea medicală este un docun1ent tipizat care se întocmeşte în
două exemplare, din care un exemplar rămâne la n1edic, iar un exen1plar este expediat rnedicului de
fa1nilie, direct sau prin intem1ediul asigw·atului. Medicii dentişti din cabinetele sto1natologice şcolare
şi studenţeşti pot prescrie medican1ente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile.
Medicii din căminele pentru persoanele vârstnice pot prescrie medicamente numai pentru maxi1num
7 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii, dacă nu sunt înscrişi în
lista unui medic de familie.
Medicii din instituţiile de asistenţă socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în coordonarea
Autorităţii Naţionale pentru P ersoanele cu Dizabilităţi pot prescrie medicamente numai pentru
maxirnum 7 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii, în situaţia .în
care persoanele instituţionalizate nu sunt înscrise în lista unui n1edic de fa1ni lie.
Medicii din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadntl spitalelor ce sunt
finai1ţate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu şi rară cont:Iibuţie personală în trata1nentul
ambulatoriu numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zi le.
Medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate 1nintală, respectiv
centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiat1ie, cabinete de planificare fa1nilială, cabinete de
medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în
structura spitalului ca unităţi. fără personalitate juridică, pot prescrie medicamente cu ş i fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător DCI-urilor prevăzute în Hotărârea Guve1nului nr.
720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumiriJe co1nune inte.rnaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală , pe bază de prescripţie
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.
Perioadele pentn, care pot prescrie medicamente sunt cele prevăzute la art. 2 alin. ( 1) şi alin. (3).
(8) Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu medicii/medicii dentişti din cabinetele
şcolare şi studenţeşti, medicii din căminele pentru persoanele vârstnice, medicii din instituţiile aflate în
coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi , cu unităţile sanitare pentru tnedicii
care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de
sănătate rnintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină
dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura
spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, şi cu medicii din unităţile şi compartimentele de primire
a urgenţelor din cadiul spitalelor ce sunt finanţate din bugetul de stat, în vederea recunoaşterii
prescripţiilor medicale pentru medicamente ct1 şi fără contribuţie personală eliberate de către aceştia.
Pentru a încheia convenţie cu casele de asigurări de sănătate medicii trebuie să deţină setnnătură
electronică extinsă.

Modelul convenţiei este cel prevăzut în anexa nr. 4 l la ordin. Prin medici/ medici dentişti dm
cabinetele şcolare şi studenţeşti se înţelege medicii din cabinetele medicale şi stomatologice din şcoli
şi unităţi de învăţăn1ânt sttperior, finanţate de la bugetul de stat.
(9) Prescripţiile medicale aferente medicamentelor în regim de compensare 100% din preţul de
referinţă se eliberează în tlnnătoarele situaţii:
a) pent1u copii cu vârsta cuprinsă între O - 18 ani, gravide şi lehuze, tineri de la 18 ani până la vârsta
de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până La începutul anului universitar, dar nu
mai n1ult de 3 luni, ucenici sau studenţi;
b) pentru bolile cronice aferente unor grupe de boli conform prevederilor legale în vigoare;
c) pentru persoanele prevăzute în legile speciale, cu respectarea prevederilor referitoare la
prescrierea medicamentelor.

4 10

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

(10) Pe11tru a beneficia de .1nedicamente conform art. 155 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr.
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii 1nedicale şi a ContractuJui-cadn1 care regie1nentează
condiţiile acordării asistenţei

medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20 l 8 - 20 I 9, pensionarii trebuie să prezinte
medicului de fa1nilie ultunul talon de pensie şi actul de identitate, iar acesta va consemna în fişa
medicală a pensionan1lui/în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantmnuJ pensiei şi
indemnizaţiei sociale pentru pensionari.
în situaţia în care la nivelul cabinetului medical nu există în.scrisuri privind numărul talonului şi
cuantumul pensiei şi indemnizaţiei sociaJe pentru pensionari (talon de pensie în original sau copie sau
nu st1nt consemnate în fişa pacientului/în registrul de con sultaţii nu1năruJ talonului şi cuantumul
pensiei şi inden1nizaţiei sociale pentru pensionari) pentru prescripţia e l iberată de 111edic, răspunderea
revine medicului prescriptor.
ART. 2 (l) Perioadele pentn1 care pot fi prescrise medicamentele sunt de maxi111um 7 zile în
afecţiuni acute, de până la 8 - 1O zile în afecţiuni su bacu te şi de până la 30 - 31 de zile pentru bolnavii
ct1 afecţiuni cronice. Perioada pentn1 care pot fi prescrise 1nedicamente le ce fac obiectul contractelor
cost-volum/cost-voltlm-rezuitat este de până la 30 - 31 de zile.
(2) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie pot
prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile inclusiv pentru bolnavii care stint
incluşi în "Programul pentru co1npensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al 1nedican1entelor
acordate pensionarilor cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900
lei pe lună inclusiv, indiferent dacă. realizează sau nu alte venituri", medicul de fan1ilie prescrie
inclusiv n1edican1ente ca o consecinţă a actului medical prestat de al ţi medici de specialitate aflaţi în
relaţie contractua l ă cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii 1nedicale, pentru o perioadă de
până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul
beneficiar al prescripţiei medicale. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie
medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia medicală.
(3) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de
specialitate din specialităţile clinice aflaţi î11 relaţie contracn1ală cu casele de asigurări de sănătate pot
prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun
acord de 1nedicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale.
A.siguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru boala cronică
respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia 1nedicală.
(4) Prescripţia medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului - în urma unui
episod de spitalizare continuă/spitaJizare de zi, cuprinde medicaţia pentn1 max iL11um 30/3 l de zile, cu
respectarea prevederilor alin. ( l ).
(5) Prescripţia n1edicală pentru afecţiunile cronice este valabilă 111axin1t1m 30 de zile de la data
eniite1ii acesteia, iar în afec\iunile acute şi subacute prescripţia medicală este valabilă maximum 48 de
ore. Prescripţia n1edicală electronică on-line pentru o perioadă de până la 90/9 I/92 de zile pentru care
medicul prescriptor are senmătură electronică extinsă, şi care se eliberează de mai multe farmacii atât
în ceea ce priveşte număn1I, cât şi cantitatea din fiecare medicament, este valabilă maximum 92 zile de
la data emiterii acesteia în funcţie de nutuăru l de zile pentru care s-a făcut prescrierea.
ART. 3 Numărul medicamentelor care pot fi presc1ise cu sau rară contribuţie personală în
tratamentu.I a1nbulatoriu pentru un asigurat este prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018.
Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se notează în cifre şi litere.
ART. 4 (1) P rescripţia medica l ă se completează în inod obligatoriu cu toate informaţiile solicitate în
formularul de prescripţie medicală electronică aprobat p1in ordin al 1ninistrului sănătăţii şi al
preşedintel ui Casei Naţiona l e de Asigtirări de Sănătate/în prescripţia cu regim special pentru
substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante.
(2) Medicamentele cuprinse în prescripţiile medicale electronice/prescripţiile cu regim special
pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante care nu conţin toate datele obligatorii a fi
completate de 1nedic, prevăzute în formularul de prescripţie inedicală, nu se eliberează de către
farmacii şi DlL se decontează de casele de asigurări de sănătate.
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sociale de sănătate prescrierea 1nedicamentelor se face de
medici, ca urmare a actultti n1edical propriu, în limita competenţel or legale pe care le au şi în
concordanţă cu diagnosticul menţionat pe formularul de prescripţie medicală emis.
Medici.i de fa1ni lie pot prescrie medicamente atât ca urmare a actului 1nedical propriu, cât şi ca o
consecinţă a actului medical prestat de alţi medici în următoarele situaţii:
a) când pacientu l tmnează o schemă de tratament stabihtă conform reglementăril or legale în vigoare
pentru o perioadă mai mare d.e 30 de zile calendaristice, iniţiată prin prescrierea primei reţete pentru
medicamente cu sau fără contribuţie personală şi , după caz, pentru unele materiale sanitare, de către
n1edicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, comunicată
numai pri11 scrisoare medi cală cu respectarea restricţii l or de prescriere prevăzute în protocoalele
terapeutice.
lu situaţia în care în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital nu există n1enţiunea privind
eliberarea prescripţiei n,edicale, la externarea din spital sau unnare a unui act 1nedical propriu la
nivelul a1nbulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie 1nedicamentele prevăzute în
scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital, cu respectarea restricţiilor de prescriere prevăn1te în
protocoalele terapeutice.
b) La recomandarea 1nedicului de medicina muncii, reco1nandare comunicată prin scrisoare

ART. 5 (1) In sisten,ul

asigurărilor

A

medicală;

c) în cadrul "Progran,ului pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al
medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari,
de până la 900 lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venitu1i", pe baza scrisorii
medicale transmi.se de alţi medici aflaţi în re l aţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
(2) Medicii din spitale sunt obligaţi să prescrie asiguraţilor, la externare, 1nedica1nente în limita
specialităţii şi a consultaţiilor interdisciplinare evidenţiate în foaia de observaţie, luându-se în
considerare med icaţia prescrisă anterior şi în coroborare cu schema de tratament stabilită la externare,
dacă se impune eliberarea unei prescripţii medicale.
(3) In situaţia în care un asigurat, ct1 o boală cronică conftrmată, este internat în regim de spitalizare
continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadruJ unei unităţi sanitare cu paturi aflată în re l aţi e
contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie/1nedicul din a1nbulatoriul de
specialitate poate elibera prescripţie medicală pentru 1nedica1nentele şi materialele sanitare din
programele nationale de sănătate, pentru medicamentele aferente boli lor precum şi pentru
medicamentele aferente afecţiunilor cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-mile pe care o
depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării tu1ui document eliberat de spital, că asiguratul
este internat, cu respectarea condiţi·ilor de prescriere de 1nedicamente pentru bolile cronice şi a
restricţiilor de prescriere di11 protocoalele terapeutice.
(4) Medicii care îşi desfăşoară. activitatea la furnizorii de îngrijiri medicale la do1niciliu/îngrijiri
paliative la domiciliu pot p_resc1ie substanţe şi preparate stupefiante ş i psihotrope pentru terapia durerii,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de prescriere a medicamentelor.
(5) Medicii prescriu 1nedica1nentele sub forma denumirii comun e internaţionale (DCI), iar în cazuri
justificate 1nedical, precum şi în cazul produselor biologice şi al medicamentelor ce fac obiectul
contractelor cost-volum/cost-volu1n-rezultat prescrierea se face pe denu1nire comercială, cu precizarea
pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. lu cazul prescrierii
medicamentelor pe denumire comercială, cu excepţia produselor biologice şi a 1nedicarnentelor ce fac
obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, justificarea medicală va avea în vedere reacţii
adverse raportate prin sistemul naţional de farmacovigilenţă, ineficacitatea altor medicamente din
cadrul aceleiaşi DCI sau particularizarea scbe1nei terapeutice, inclusiv pentru DCI - Co1nbinaţii.
ART. 6 Prescripţiile n,edicale pe baza cărora se eliberează medicamentele cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu constituie documente financiar-contabile, pe baza cărora se
întocmesc borderourile centralizatoare.
ART. 7 ( I) Până la data de 1 iulie 2018 eliberarea 1nedicamentelor se face de către farmacie,
indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile în care
fttrnizoru l de medicamente respectiv are contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se
află în contract/convenţie medicul prescriptor. Începând cu data de 1 iulie 2018, eliberarea
~

~
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medicamentelor se face de către farmacie, indiferent de casa de asigurăTi de sănătate la care este luat în
evidenţă asiguratul, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală
medicul care le-a prescris, cu excepţia medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volumrezultat care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă
asiguratul, cu condiţia ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de
sănătate ctt care se află şi 1nedicul care a emjs prescripţia medicală.
(2) Pentru prescripţia 111edicală electronică on-line şi off-line, în situat.ia în care primitorul renunţă la
anumite DCI-uri/medicamente cuprinse în prescripţie, farmacistul va completa componenta eliberare
din prescripţie numai cu medicamentele eliberate ş i va lista un exemplar al acesteia pe care primitorul
se1n11ează, cu precizarea poziţiei/poziţiilor din co1nponenta prescriere a 1nedican1enteJor la care
renunţă, şi care se păstrează în evidenţa proprie î1npreună cu prescripţia medicală (co1nponenta
prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. în această
situaţie medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie.
Pentru prescripţia medicală electronică on-line, pentru D CI-urile/medicamentele neeliberate de
farmacie şi la care asigt1ratul nu renunţă şi care pot fi el iberate de alte farmacii , farmacia care a eliberat
medicatnente va lista un exe1nplar al componentei eliberare pentru pacient cu 1nedica1nentele eliberate
şi care va fi înmânat asiguratului/primitorului în numele acesti1ia pentn1 a se prezenta la altă fa1macie,
precwn şi 1u1 exe1nplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) - care se
păstrează în evidenţa proprie împrettnă cu presc1ipria medicală (componenta prescriere), urmând a fi
prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.
Pentru prescripţia medicală electronică on-line, emisă pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate
pentru o perioadă de până la 90/91 /92 de zile, la cererea asiguratului/persoanei care ridică
medicamentele în numele acestuia, cantitatea de medicamente prescrise se poate elibera fracţionat de
cătTe una sau mai multe farmacii. P1ima eliberare se va face în maximwn 30 de zile de la data en1iterii
componentei prescriere. Fiecare eliberare fracţionată se va face cu respectarea cantităţii lunare din
fiecare medicament detenninată în funcţie de cantitatea înscrisă de medic în componenta prescriere.
Fannacia/Farmaciile care a/au eliberat medicamente fracţionat va/vor lista un exemplar al
componentei eliberare pentru pacient cu 1nedican.1entele e liberate şi care va fi îrunânat
asiguratului/persoanei care 1idică medica1nentele în numele acestuia pentru a se prezenta ulterior, în
termenul de valabilitate a prescripţiei, la aceeaşi sau la o altă fa1macie, prectun şi un exemplar al
componentei eliberare - cu respectarea prevede1ilor rut. l alin. (4) care se păstrează în evidenţa proprie
împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de
sănătate la solicitarea acesteia. F armacia care eliberează ultima fracţiune din medicamentele prescrise
nu va mai lista cotnponenta eliberare pentru pacient.
Fw11izorii de medicamente eliberează medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile Cl şi C3 şi
sublista D , ale căror preţl1ri de vânzare cu amănuntul p e unitatea terapeutică sunt rnai inici sau egale cu
preţul de refe1inţă, cu excepţia cazurilor în care medicul presc1ie medicamentele pe denumire
comerc ială. Tn cazul în care n,edicamentele eliberate au preţ de vânzare cu amănuntul pe unitatea
terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul inforn1at şi în scris al
asiguratului/persoanei care ridică medicamentele pe prescripţie - componenta e liberare. In cazul în
care medicamentele eliberate în cadrul ace luiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul pe unitatea
terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul infom1at şi în scris aJ
asigirratului/persoanei care ridică medicamentele pe prescripţie - componenta eliberare. In toate
situaţiil e far1nacia eliberează medicamentele corespunzătoare formei farmaceutice aferente căii de
administrare ş i concentraţiei prescrise de medic.
(3) Inscrierea preţurilor de vânzare cu amănuntul pe unitatea terapeutică se face de către far1nacist
pentru medicamentele eliberate pe con1ponenta e liberare a prescripţiei medicale.
(4) Farmacistul notează preţlLrile de vânzare cu amănuntul pe unitatea terapeutica, sumele aferente
ce urmează să fie decontate de casele de asigurări de sănătate pentru fiecare n1edican1ent şi su1nele ce
reprezintă contribuţia personală a asiguratului, pe care le totalizează.
(5) Farmacia are dreptul să încaseze de la asiguraţi contribuţia perso11ală reprezentând diferenţa
dintre preţul de vânzare cu amănuntul pe unitatea terapeutică şi swna corespW1Zătoare aplicării
procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele A, B
A

A

A

A
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de referinţă, respectiv diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul pe unitatea
terapeutică şi preţu l de referinţă al medicamentelor deconta.te de casele de asigurări de sănătate.
(6) Farmaciile au obligaţia să asigw·e acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiaşi DCI, cu
prioritate la preţurile cele mai mici din lista preţurilor de referinţă pe unitatea terapeutică aferente
medicarnentelor (denumiri comerciale); să se aprovizioneze, la cererea scrisă a asiguratului,
înregistrată la f1Ln1izor, în maximum 24 de ore pentru boli le acute şi subacute şi 48 de ore pentn1 bolile
cronice, cu medica.tnentul/medicamentele din lista preţuri l or de referinţă pe unitatea terapeutică
aferente medicamentelor (denu1niri comerciale), dacă acesta/acestea nu există la momentul so l icitării
în farmacie. Solicitarea de către asigtrrat se face în scris, iar farmacia trebuie să facă dovada
demersurilor efectuate în acest sens în condiţiile Ordinului mu1istrului sănătăţi i nr. 269/2017 privind
obligaţia. de a asigw·a stoc1tri adecvate şi continue de 1nedican1ente.
Face excepţie de la obligaţia farmaciei de a se aproviziona în maximun1 24/48 de ore cu
medicamente situaţia în care farmacia se află în imposibilitatea aprovizionării cu medicamente, din
motive independente de aceasta şi pe care le poate justifica cu documente în acest sens.
ART. 8 Prescripţii le cu destinaţie pediatrică se decontează numai penhu medica1nentele de folos.inţă
pediatrică, confonn indicaţiilor producătonilui de rnedicamente, cu excepţia cazurilor justificate în
care vârsta şi greutatea pacientului impun utilizarea unei alte fo1me farmaceutice adecvate sau a unui
alt medicament adecvat, după caz.
ART. 9 Casele de asigurări de sănătate decontează numai medicamentele cu denu1ni1ile comerciale
prevăzute în Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denun1iri
comerciale), elaborată pe baza Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medican1entelor de care beneficiază asigt1raţii , cu sau fără contributie personală pe bază de prescripţie
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile co1nune u1ternaţi onale
corespW1Zătoare tnedicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată
prin hotărâre a Guvernului.
ART. 10 (1) Farmaciile întocmesc w1 borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare
sublistă, în care sunt evidenţiate distinct:
a) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) 1 prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
720/2008, ctt modificările şi completările ulterioare, pentru care medicul utilizează fonnulare de
prescripţie distincte;
b) medicamentele din reţetele eliberate pentn1 titularii de card european;
c) n1edican1entele din reţetele eliberate pentru pacienţii di.n statele cu care Ron1ânia a încheiat
acorduri, înţelege1i, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în don,eniul sănătăţii;
d) n,edicamentele din reţetele eliberate pentru titltlarii de formulare europene.
(2) Borderoul centralizator prevăzut la alin. (1) nu cu.prinde 1nedicamentele corespunzătoare DCIurilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volwn/cost-volum-rezultat şi medicamentele
corespunzătoare
DCI-urilor din sublistă B pentru pensionarii care beneficiază de presc1iptii în
.
condiţiile prevăzute la art. 155 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018, în condiţii l e prevăzute în
norme, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte, iar farmacia completează
borderouri distincte.
(3) Borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-uri.lor pentru care au fost
încheiate contracte cost-volum, precum şi borderoul centTalizator pentru medicamentele
corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum-rezultat cuprind distinct
medicamentele pentru fiecare sublistă, cu evidenţierea medicamentelor din reţetele eliberate pentru
titularii de card european, n1edicamentelor din reţetele eliberate pentn1 pacienţii din statele cu care
România a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau protocoale inten1aţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii şi n1edicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de forn1ulare europene,
precum şi a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistă B pentru pensionarii care
beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 155 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr.
140/2018, după caz.
•
(4) ln borderourile centralizatoare se specifică suma ce u11Dează să fie încasată de la casele de
asigurări de sănătate. Pe baza borderourilor centralizatoare, fannaciile vor întocmi facturi distu1cte
D asupra

preţului
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pentru fiecare borderou centralizator. ln factura aferen tă fiecănti borderou centralizator stmt
evidenţiate distinct su1J1ele corespunzătoare subtotaltu·ilor din borderoul centralizator.
(5) Modelul borderourilor centralizatoare se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate.
ART. 11 (1) Casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate de fannaciile cu care se află în re l aţie
contractuală, în limita fonduri lor aprobate cu această destinaţie . Swnele aprobate la nivelul casei de
asigurări de sănătate cu această destinaţie se defalchea ză pe trimestre şi luni
(2) Acordarea medicamentelor şi a unor materiale sanitare specifice pentn1 tratamentul în
an1bulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ se realizează
în confonnitate cu prevederile Hotărârii Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de
sănătate în vigoare şi a normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative
aprobate prin ordin al preşedintelt1i Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(3) Casele de asigurări de sănătate vor încheia acte adiţionale lunare pentru surnele reprezentând
contravaloarea tuedican1entelor eliberate cu sau fără contribuţie personală de către fiecare farmacie în
parte, în limita fondurilor lunare aprobate cu această destinaţie, la nivelul casei de asigurări de
sănătate.

•

ART. 12 In vederea decontării medicatnentelor cu şi fără contribuţie personală în trataLnentul
ambulatoriu, inclusiv pentru 1nedica1uentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, farmaciile
transmit caselor de asigurări de sănătate, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat
medicamentele, până la data prevăzută în contractul de fun1izare de medicarnente încheiat cu casa de
asigurări de sănătate, facturile şi borderourile centralizatoare în format electronic cu semnăttu·ă
electronică extinsă şi înaintează componenta prescriere şi eliberare pentru prescripţiile electronice offline, precum şi prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante.
Pentn1 medicatnentele aferente contractelor cost-volum-rezultat furnizorii au obligaţia să depună, în
luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele respective, numai borderou1ile
centralizatoare şi prescripţii l e medicale off-line, urmând ca facturile să se transmită/depună la casa de
asigurări de sănătate în vederea decontării până la termenul prevăzut în contract, în luna unnătoare
celei în care s-a fmalizat evaluarea rezultatului medical; facturile se vor întocmi numai pentru
prescripţiile medicale aferente pacienţilor pentru care s-a obţinut rezultatul medical, conform datelor
puse la dispoziţie de casa de asigurări de sănătate.
Pentru furnizorii de n1edicamente care au în structură mai multe farmaci.i/oficine locale de
distribuţi.e, documentele 1nai sus menţi.onate se întocmesc distinct pentru fiecare dintre acestea.
ART. 13 Far1naci ile răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont şi în actele justificative, iar
casele de asigurări de sănătate, de legalitatea plăţilor efectuate.
ART. 14 (1) Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denu1niri
comerciale) din catalogul naţional al preţurilor medicamentelor auto1izate de punere pe piaţă în
Ron1ânia (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrulu.i sănătăţii, elaborată de Casa Naţiona l ă de
Asigurări de Sănătate , şi metoda de calcul pentru sublistele A, B, D şi C - secţiunile C I şi C3 din
subListă, aprobată prin ordin al preşedinte!t1i Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, se publică pe
pagina web a Casei Naţional e de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro., şi se actual izează în
următoarele condiţii:

a) la actualizarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală pe bază de prescripţie
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile co111une i nternaţionale
corespunzătoare 1nedicamentelor care se acordă în cadrul progra1nelor naţionale de sănătate, aprobată
prin hotărâre a Guvernului ;
b) ca urmare a actualizării CANAMED prin completarea/modificarea listei de medicamente denwniri comerciale; lista se elaborează de Casa Naţională de Asigurări de Să.nătate în termen de 15
zile de la actualizarea CANAMED şi intră în vigoare .la data de 1 a lunii wmătoare celei în care a fost
elaborată;

c) Pentn1 situaţiile prevăzute la lit. a) - b) se au în vedere prevederile art. 155 alin. (5) - (8) din anexa
nr. 2 la H.G. 11r. 140/2018.
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(2) Fannaciile vor elibera medicamentele la preţurile de referinţă stabilite în condiţij l e prevăzute la
alin. ( 1), indiferent de data la care a fost con1pletată. prescripţia medicală de către medi.c, cu respectarea
prevederilor art. 2 alin. (5).
ART. 15 Eliberarea şi decontarea medicamentelor cu sat1 fără contribuţie persona l ă din partea
asiguraţilor se fac în limita fondului aprobat cu această destinaţie.
ART. L6 (1) Decontarea -pentn1 activitatea curentă a anului 2018 se efectuează în ordine crono l ogică
până la 60 de zile calendaristice de la data verificări i presc1ipţiilor 1nedicale eliberate asiguraţilor şi
acordării vizei "bun de plată" facturilor care le însoţesc, de către casa de asigurări de sănătate, în limita
fondurilor aprobate cu această destinaţie.
(2) Pentn1 contractele cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei necesare acordării tratamentului
şi a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul contractelor, casele de asigurări
de sănătate decontează. medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepţia celor prevăzute
la a1t. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/ 201 l , privind stabilirea unor
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, în
termen de 60 de zile de la validarea factt1rii.
(3) Durata n1axi1nă de verificare a prescripţiilor 1nedicale prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi 30 de
zile calenda ristice de la data transmiterii/depunerii acestora de cătTe far1nacie la casa de asigurări de
sănătate. In si tuaţia u1 care, 1u·mare a verifică1ii de către casa de as i gurări de sănătate, se constată unele
erori 1nateriale în centralizatoarele de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor
erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigw·ări de sănătate în format electronic.
(4) Pentru contractele cost-volum-rezultat durata maxitnă de verificare a prescripţiilor medjcale
prevăzute la alin. (2) nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii
acestora, după caz, de către fa1macie la casa de asigurări de sănătate. Presc1ipţii le medicale on-line se
păstrează de către far1nacii ş i se vor prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.
în situaţia în care, ca urmare a verificării de cătTc casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori
materiale în borderolrrile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de furruzor Îl1 tern,en de
n1aximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor
eroii constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electromc.
(5) 1n cazul Îl1 care o factură nu este validată în sensul în care nu se acordă viza "bun de plată", casa
de asigt1rări de sănătate este ob l igată ca în termen de 5 zi le lucrătoare de la constatare să comunice
furn izon1lu i, în scris, motivele neav izării , acordând furnizorului un tern1en de 5 zile lucrătoare pentru
remedierea eventualelor eroii, fără a se depăşi termentLI prevăzut la alin. (3).
ART. 17 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial ş i
ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea organizaţiilor judeţene ale furnizorilor Îlltâlniri cu
furnizorii de 1nedica1nente pentru a anal iza aspecte privind eliberarea 1nedica1nentelor cu ş i fără
contribuţie personală din partea asiguraţil or în tratamentul ambulatoriu, precum şi respectarea
prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţtrrile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor
fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior
datei mtâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publ i că vor informa asupra
modificărilor apărute Îl1 actele normative ş i vor stabili împreună cu furnizorii de medicamente măsw·ile
ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi
exonerează de răspunderea nerespectări i hotărârilor luate cu acest prilej.
ART. 18 Formularele pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor
terapeutice pentn1 medicamentele notate cu (**) 1, (**) 1Q , ş i (**) 1p în Lista cuprinzând denu1nirile
comune internaţionale corespunzătoare medica1nentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală pe bază de prescripţie 111edi cală, în siste1nul de asigurări social.e de sănătate,
precwn şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă Îl1 cadrul
programelor naţionale de sănătate, aprobată prin hotărâre a Gt1ven1ului, şi a metodologiei de
transmitere a acestora în PIAS se aproba prin ordin al preşedintelui CNAS şi se publică pe pagina web
a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Ja adresa www.cnas.ro.
A

A

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

416

ANEXA37
- model -

CONTRACT
de furnizare de medica1nente cu şi fără co ntribuţie person ală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul
sistemului de asigurări de sănătate

I. Părţile contractante:
Casa de asigurări de sănătate ............................. , cu sediul în municipiul/oraşul ...................... , str.
........ .............. nr. .. .. , judeţul/sectorul .......................... , telefon/fax .................... , e-mail ............ .. .
reprezentată prin preşedjnte - director general ....................... ,
Şl

- Societatea farmaceutică ........................... , reprezentată prin ..................................... .
- Farmaciile care funcţi onează în structura unor unită~ sanitare din ambulato1iul de specialitate
apar~nând rninisterelor şi instituţii lor din domeniul apărării , ordinii publice, siguranţei naţionale şi
autorităţii judecătoreşti .................................. , reprezentată prin ........................,
având sediul în municipiul/oraşul ...................................... , str...................................... nr.... , bl. ... , sc.
... , et. ... , ap..... , judeţul/sectorul ............................ , telefon .......... fax ............. e-mail ............... , şi punctul
~

.m comuna ..................................., str. ................................. nr. ............ .

II. Obiectul contractului :
ART. l Obiectul prezentului contract îl constituie ftu11izarea de 1nedicamente cu
personală în tratamenhtl ambulatoriu, conform reglementări l or legale în vigoare.

şi fără contribuţie

TI]. Furnizarea medicamentelor cu şi fără contribuţie p ersonală în tratamentul ambulatoriu:
ART. 2 Fu1nizarea 1nedicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se face
cu respectarea regle1nentărilor legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumjrile comune
internaţionale corespunzătoare medica1nentelor de care beneficiază as.igiu·aţii , cu sau fără contribuţie
persona lă pe bază de prescripţie medicală, în siste1nul de asigurări sociale de sănătate, precun1 şi
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor
naţionale de sănătate, aprobată prin hotărâre a Guvernului, a reglen1entărilor Hotărfuii Guvernului nr.
140/20 l 8 pentru aprobarea pachetelor de servicii n1edicale şi a Contractului-cadn1 care reglelnentează
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrlli sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 cu modificările şi co1npletările ulterioare, şi a
regleiuentărilor Ordinului min istrului sănătăţii şi al p reşedintelui Casei Naţional e de Asigurări de Sănătate
nr. .... ./..... ./2018 pentru aprobarea Nom1elor metodologice de aplicare în anul 20 l 8 a H.G. nr. 140/20 18.
ART. 3 Furnizarea 1uedicamentelor şi 1naterialelor sanitare se va desfăşura prin intermediul
următoarelor fannacii aflate în structura societăţii:
l . ................. din ..................... , str. ................... nr . ... , bl. ... , se.... , sectorul/judeţul ............... ,
telefon/fax ................... , cu autorizaţia de funcţionare nr . ....../ ............. , eliberată de .. ........ .. ........ .. , dovada
de evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr........ ./.. ......, farmacist ..... .. ............... ;
2. ................. din ................... , str. .................... nr. ... , bi. ... , se. ..., sectorul/j udeţul ............... ,
telefon/fax ....... ..... ....... , c u autorizaţia de funcţionare nr....../ .............. , eliberată de ...................... , dovada
de evaluare în s istemul as igt1rărilor sociale de sănătate nr......./ ......... , farmacist ...................... ;
3................... din .................. , str. ..................... nr. ... , bl. ... , se.... , sectorul/j udeţul ............... ,
telefon/fax ................... , cu autorizaţia de ftmcţionare nr........./ ............. , eliberată de ...................... , dovada
de evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănăta te nr..... ./.......... , farmacist ............. ...... ..
NOTA: Se vor menţiona şi oficinele locale de distribuţie cu informaţiile solicitate anterior.
~

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

4 17

IV. Durata contractuJui:
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 20 l 8.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate
a H.G. nr. 140/2018.
V. Obliga ţiile părţilor:
A. Obligaţiil e casei de asigurări de să nătate
ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să încheie contracte de fumizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentu l
ambulatoriu numai cu furnizorii de 1nedicamente autorizaţi şi evaluaţi conform reglen1entărilor legale în
vigoare şi să facă publice, în tern1en de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin
afişare pe pagina web, lista acestora, pentru informarea asiguraţilor; să actualizeze pe pe1ioada derulării
contTactelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, n1odifică1ile intervenite
în lista acestora, în te11nen de 1naximu1n 5 zile lucrătoare de la data încheierii actelor adiţionale;
b) să nu deconteze contravaloarea prescripţiilor n1edicale care nu conţin datele obligatorii privind
prescrierea şi eliberarea acestora;
c) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte contravaloarea
medicamentelor eliberate cu şi fără contribuţie personală, la termenele prevăzute în prezentul contract, în
condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr ......... / ........ /2018 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.
140/2018;
d) să urmărească lunar, în cadrul aceleiaşi DCI, raportul dintre cons1unul de 1nedicamente, al căror preţ
pe unitate terapeutică/preţ de vânzare cu amănuntul, după caz, este n1ai mic sau egal cu preţul de referinţă,
şi tota] conslun medicamente; să urmărească lunar evoluţia consU1nului de medicamente cu şi fără
contribuţie personală în tratamenhtl ambulatoriu, comparativ cu fondul al.ocat cu această destinaţie, luând
măsurile ce se impun;
e) să infonneze furnizorii de medicamente în prealabil, în tern1enul prevăzut la art. 196 alin. (I) din
Anexa rll'. 2 la H.G. nT. 140/2018, cu privire la condiţiile de acordare a medicamentelor, şi cu privire la
orice inte11~e de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de
asigurări de sănătate, precum şi prin poşta electronică la adresele comunicate oficial de către furnizori , cu
excepţia situaţji l or impuse de actele nonnative;
t) să informeze fui11izorii de medicamente cu privire la docttmentele co1nunitare în vigoare, precum şi
despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul
sănătăţii, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate şi prin poşta electronică;
g) să înmâneze, la data fina l izării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de
control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de medica1nente, precum şi infom1aţ ii le despre
termenele de contestare, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la nom1ele 1netodologice
privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare;
în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea
acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite funlizoru lui de către casele de asigurări de
sănătate în tern1en de maximum 10 zile calendaristice de la data pri1nirii rapo1tului de control de la Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
h) să aducă la cunoştinţa fun1izorilor de medicamente nu1nele şi codul de parafă ale tnedicilor care nu
mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asig11rări de sănătate, cel mai târziu la data încetării relaţii l or
contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi medicii respectivi; să publice şi să actualizeze în timp
real, pe site-ul casei de asigură1i de sănătate, numele şi codul de parată a le medicilor care sunt în relaţie
contractuală cu casa de asigurări de sănătate; să aducă la ctrnoştinţa furnizorilor de 1nedica1nente, în tin1p
real , numele şi codul de parată ale 1nedicilor care înlocuiesc un alt medic;
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i) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţijle în care se constată neconformitatea
documentelor depuse de către fu.mizeri, penttu a căror corectitudine furnizoru depun declaraţii pe propria
răspundere;

publice pe pagina web proprie lista farmaciilor cu care se află în relaţie contractuală şi care
participă la sistemul organizat pentru asigurarea continu ităţii privind furnizarea medican1entelor cu şi fără
contribuţie personal ă în trata1nentul ambulatoriu în zilele de sâ1nbătă, duminică şi de sărbători legale,
precum şi pe timpul nopţii ;
k) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de medican1ente, prin publicare zilnică pe pagina web proprie,
situaţia fondurilor lunare aprobate şi a fondurilor rnsponibile de la data publicării până la sfârşitul lunii în
curs pentru eliberarea medicamentelor;
I) să publice ltmar, pe pagina "veb proprie, totalul plăţilor efectuate în luna anterioară către fu111izorii de
medicamente;
n1) să recupereze de la fun1izorii care au acordat 1nedica1nentele cu ş i fără contribuţie personală în
tratamentul a1nbulatoriu su1nele reprezentând contravaloarea acestora în situaţia în care asiguraţi i nu erau
în drept şi nu erau îndeplinite condiţiile să beneficieze de medicamente la data eliberării de către farmacii
şi furnizoru l a ignorat avertismentele emise de Platforma infonnatică a asigurărilor sociale de sănătate;
n) până la data de 1 iulie 2018, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordillii Publice, Siguranţei
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti este obligată să încheie contracte cu cel puţit1 o farmacie în
localităţile în care aceasta are contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel încât să se
asigure accesul asif,'1.Iraţilor la medicamente.
B. Obligaţiile furnizorilor de 1nedica1neute
ART. 7 Furnizorii de medica1nente au unnătoare l e obligaţii:
a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute î.n l istă, cu
prioritate cu medicamentele al căror preţ pe unitatea terapeutică este n1ai mic sau egal cu preţlLI de
referinţă - pentn1 medicamentele din sublistele A, B, C - secţittnile CI şi C3 şi din sublista D;
b) să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiaşi DCI, cu prioritate la preţurile cele
mai mici drn lista cu denu1nirile comerciale ale medica1nentelor; să se aprovizioneze, îu 1naximum 24 de
ore pennu bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/n1edicamentele din
lista cu denmniri co1nerciale ale 1nernca1nentelor, dacă acesta/acestea nu există la momenttLI solicitării în
fa1macie; solicitarea de către asigurat se face în scris, iar farmacia trebuie să facă dovada demersurilor
efectuate în acest sens în condjţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 269/2017 privind obligatia de a
asigura stocuri adecvate şi continue de 1nedicamente;
c) să deţină documente justificative privind intrările şi ieşirile pentru medican1entele şi materialele
sanitare eliberate în baza prescripţiilor 1nedicale raportate spre decontare; să pună la dispoziţia organelor
de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate docun1entele
justificative cu p1ivire la tipul şi cantitatea medicamentelor şi 1naterialelor sanitare achiziţionate ş i
evidenţiate în gesti11nea cantitativ-valo1ică a fannaciei şi care au fost e liberate în perioada pentru care se
efectuează controlul; refuzul furnizorului de a pune la djspoziţia organelor de control ale caselor de
asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documente le justificative ante1ior
menţionate se sancţionează conform legii şi conduce la rezilierea de plin drept a contractului de fumizare
de medicamente .
•
In situaţia în care casa de asigurări de sănătate ses i zează neconcordanţe între medicamentele/n1aterialele
sanjtare eliberate în perioada verificată şi cantitatea de 1uedican1ente/inateriale sanitare achiziţionate, se
sesizează instituţiile abilitate de lege să efectueze controlul unităţii respective; în situaţia în care, ca
urmare a controlului desfăşurat de către Îl1stituţiile abilitate, se stab ileşte vinovăţia furnizorului, potrivit
legii, contractul în dentlare se reziliază de plin drept de la data luării la cunoştinţă a notificării privind
rezilierea contractului, emisă în baza deciziei executorii rnspuse în cauza respectivă, cu recuperarea
rntegrală a contravalorii tuturor 1nedicamentelor eliberate de furnizor în perioada verificată de instituţiile
j)

să
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abilitate şi decontată de casa de asigurări de sănătate şi care depăşesc valoarea achiziţiilor pentru care
există documente justificative;
d) să verifice prescripţiile medicale off-line şi cele pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi
stupefiante în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, în vederea eliberării
acestora şi a decontării contravalorii medicamentelor; medicamentele cuprinse în prescripţiile n1edicale
electronice off-line/prescriptiile cu regim special pentru substanţel e şi preparatele psihotrope ş i
stupefiante, care nu conţin toate datele obligatorii a fi co1npletate de medic, prevăzute în fonnularul de
prescripţi e 1nedicală, nu se eliberează de către farmacii şi nu se decontează de casele de asigurări de
sănătate;

verifice dacă au fost respectate condiţiile prevăzute în Ordinul minish·tilui sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr ....... ./........ ./2018 pentn1 aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nT. 140/2018 referitoare la numărul de medicame11te,
cantitatea şi durata terapiei în ftLncţie de tipul de afecţiune: acut, subacut, cronic pentru prescripţiile
medicale off-line ş i cele pentru substanţel e şi preparatele psihotrope şi stupefiante;
f) să h·ansmită caselor de asigură1i de sănătate datele solicitate, utilizând platfo1ma informatică din
asigurările de sănătate. ln situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie
co1npatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care
furnizorii sunt ob ti gaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;
g) să întocn1ească şi să prezinte/transmită caselor de asigurări de sănătate documentele necesare, în
vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţi e personală în trata1nenhll ambulatoriu, conforrn ş i
în condiţiile stabil ite prin Ordinul ministrului sănătătii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr ..... ./.... ./2018 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.
l 40/20 I 8, datele din documentele necesare prezentate/transmise caselor de asigurări de sănătate în
vederea decontării trebuie să fie corecte şi complete şi să corespundă cu datele aferente cons1unului de
medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu raportate în SJUI;
h) să respecte modul de eliberare a medica1nentelor cu sau fără contributie personală în tratamentul
ambulatoriu, în condiţiile stabilite prin Ordi11ul 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr ....... / .... ./2018 pentru aprobarea Noimelor metodologice de api icare în anul 2018
a B.G. nr. 140/20 18;
i) să funcţioneze cu personal farmaceutic autorizat confom1 legii;
j) să informeze asiguraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asigurat privind
eliberarea medicamentelor, precum şi la 1nodul de utilizare a acestora, conform prescripţiei medicale; să
afişeze la loc vizibil n1aterialele informative realizate sub egida Casei Naţiona le de Asigurări de Sănătate
şi puse la dispoziţie de către aceasta;
k) să îşi stab il ească progran1ul de funcţionare, pe care să îl afişeze la loc vizibil în farmac ie, să pru1icipe
la siste1nul organizat pentru asigurarea continuitătii privind fumizarea n1edicamentelor cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în zilele de sâ1nbătă, duminică şi de sărbători. legale,
precum şi pe timpul nopţii, şi să afişeze la loc vizibil lista farmaciilor care asigură continuitatea ftLrnizării
de medica1nente, publicată pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Acest program se stabileşte în
conformitate cu prevederile legale în vigoare; progra1nul poate fi modificat prin act adiţional la contractul
încheiat cu casa de asigw·ări de sănătate;
I) să elibereze medica1nentele din prescripţiile 1nedicale asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de
sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigură1i de Sănătate nr. .. ../ ..... ./20 l 8 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018, indiferent dacă medicul care a emis prescripţia
medicală se află sau nu în re laţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în
relaţie contractuală farmacia; fac excepţie 1nedicamentele care fac obiectul contractelor cost-volumrezultat care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă
e)

să
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asiguratul, cu condiţia ca fumizonil de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de as igurări de
sănătate cu care se află şi n1edicul care a emis prescripţia medicală.
Până la data de 1 iuLie 2018, farmacia eliberează medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor
numai în baza prescripţiilor medicale eliberate de medicul care se află în relaţie contractuală cu aceeaşi
casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie conlTactuală şi farn1acia. Incepând cu data de l iulie
2018, farmacia eliberează medicamente asiguraţilor pe baza prescripţi ilor medicale indiferent de casa de
asigu rări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală n1edicul care le-a eliberat;
m) să anuleze, prin tăiere cu o linie sau prin înscrierea menţiunii „anulat", DCl-uri le/medicamentele
care nu au fost eliberate, în faţa primitorului, pe exemplarele prescripţiei medicale electronice off-line şi
pentru prescripţiile medicale eliberate pentru substanţele şi preparatele psiliotrope şi stupefiante, în
condiţiile stabilite prin Ordinul 1ninistruluj sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr ..... ./...... /2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.
140/2018, nefiind pennisă eliberarea altor medicao,ente din farmacie în cadrul sumei respective;
n) să nu elibereze medicamentele din prescripţii le medicale care şi -au încetat valabilitatea;
o) să păstreze la loc vizibil în fannacie condica de sugestii şi reclamaţii ; condica va fi nun1erotată de
faimacie şi stan1pi1ată de casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul se află în rel aţie contractuală;
p) să asigure prezenţa unui farmacist în farmacie şi la oficinele locale de distribuţie pe toată. durata
progra1nului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
q) să depună , în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu şi fără contribuţie
persona l ă în trata1neotul a1nbulatoriu, inclus iv pentru Lnedican1entele ce fac obiectul contractelor costvolum, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în
contractul de furni zare de medicamente; pentru n1edica1nentele aferente contractelor cost - volum reZltltat furnizorii au obligaţia să depttnă, în luna unnătoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele
respective, numai borderourile centraLizatoare şi prescripţiile medicale off-line, urmând ca facturile să se
transmită/depună la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării până la termenul prevăZt1t în
contract, în luna următoare celei în care s-a finaLizat evaluarea rezultatului medical; facturile se vor
întoctni numai pentru prescripţiile medicale aferente pacienţilor pentru care s-a obţinut rezultatul medical,
conform datelor puse la dispoziţie de casa de asigurări de sănătate;
1-) să nu utilizeze, în campaniile publicitare ale fannaciilor aflate în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate, referinţe la medica1nentele compensate şi gratuite sau la sistemul asigurări lor
sociale de sănătate, cu excepţia infonnării asupra faptului că fannacia eliberează n,edicamente co1npensate
şi gratuite;
s) să elibereze tnedicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile CI şi C3 şi din sublista D, din
Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror preţuri pe unitatea
terapeutică suut 1nai n1ici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care 1nedicul presc1ie
1nedica1.nentele pe denumire con1ercială sau la cererea asiguratului. In cazul în care 1nedicamentele
eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, fannac ia trebuie să obţină
acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe prescripţie - componenta eliberare. în caZttl în
care rnedicamentele eliberate în cadrul aceleiaşi DCl au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât
preţul de referinţă, far1nacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe
prescripţie - componenta eliberare;
ş) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţi ile care au stat la
baza încheierii contractului de fumizare de medicamente cu şi fără conh·ibuţie personală în tratamentul
ambulatoriu, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndepli nească în permanenţă aceste
condiţii pe durata derulării contractelor; notificarea se face confonn reglen1entărilor privind corespondenţa
între părţi prevăzute în contract;
t) să acorde medicamentele prevăzute în lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără
contribuţie personală, caTe se aprobă pri11 hotărâre a Guvernului, şi să nu în.c aseze cont:Jibuţie personală
pentn1 1nedicamentele la care nu sunt prevăZltte astfel de plăţi ;
~

A
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ţ) să transmită

zilnic caselor de asigurări de sănătate, în fom1at electronic, fonnat pus la dispoziţie de
Casa Naţiona lă de Asigurări de Sănătate, situaţia consumului de 1uedicame11te corespunzătoare
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope eliberate de farmacii;
u) să nu elibereze prescripţiile medicale care nu conţin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie să
le cuprindă;
v) să utilizeze sisten1ul de raportare în ti:inp real începând cu data la care acesta este pus în funcţiune;
siste,nul de raportare în ti,np real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate confonn contTactelor de
fumizare de n1edicamente cu şi fără contribuţie personală, fără a n1ai fi necesară o raportare lunară, în
vederea decontă1ii medicamentelor de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face
electronic în for1natul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordÎ11 a l
preşedrntelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
în situaţii justificate în care nu se poate realiza con1urricaţia cu sistemul infor1natic, raportarea activităţii se
realizează în maxin1u1n 3 zile lucrătoare de la data eliberă1ii medicamentelor. La stabilirea acestui termen
nu se ia în calcul ziua eli berării medicamentelor ş i acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această
dată ·

w)'

să

e libereze medicamentele din prescripţiile medicale eliberate de medicii aflaţi în relaţie
contractual ă cu casele de asigurări de sănătate tihilarilor cardului european de asigurări sociale de sănătate
emis de unul dintre statele membre a le Uniunii Europene/Spaţiului Econo1nic European/Confederaţia
Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/docun1entelor
europene eLnise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate
în cadrul siste,nului de asigurări sociale de sănătate din România; să elibereze Lnedicamentele dÎll
prescripţiil e 1nedica\e eliberate de 1nedjcii aflaţi în relaţie contrachtală cu casele de asigurări de sănătate
pacienţilor din alte state cu care Ron1ânia a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii , în condiţiile prevăzute de respectivele docun1ente
internaţionale ;

x) să întocmească evidenţe distÎllcte pentru medican1entele acordate şi decontate din bugetul Fondului
pentru pacienţii dÎll statele men1bre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia
Elveţiană, titu lari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficia,i ai
fonnularelor/documentelor europene e1nisc în baza Regula1nentului CE nr. 883 al Parlamentulu.i European
şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi să transmită
caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale, odată cu raportarea lunară confonu
lit. q), copii ale docu,nentelor care au deschis dreptul la rnedican1ente;
y) să întocmească evidenţe distÎllcte pentru medicamentele acordate şi decontate din bugetul Fondului
pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi benefic iază de medica,nente cu sau
fără contribuţie personală acordate pe teritoriul României, şi să transn1ită caselor de asigurări de sănătate
cu care se află în relaţii contractuale, odată cu raportarea lunară conform lit. q), copii ale documentelor
care au deschis dreptul la n1edicamente;
z) să nu elibereze 1nedica1nente cu sau fără contribuţie personală în cadrul sistemului asigurărilor
sociale de sănătate, prm farmaciile/oficmele Locale de distribuţie excluse din contractele încheiate între
societăţile farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate, după data excluderii acestora dm contract, sau
prin alte puncte de desfacere de 1nedicamente, far1nacii/ofic.i ne locale de di stribuţie decât cele prevăzute în
contract;
. aa) să verifice calitatea de asigurat a benefician1lui prescripţiei, în confonnitate cu prevederile legale în
vigoare;
ab) să folosească sistemtLI naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma
mformatică a asigurărilor de sănătate; asumarea eliberării medicamentelor se face prin se1nnătura
electro11ică extinsă/calificată a farmacistului , iar asumarea transtniterii celorlalte documente aferente

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

422

den1lării

contractului se va face prin semnătura electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei
naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere;
ac) să elibereze conform prevederilor legale în vigoare şi să întocmească evidenţe distincte, în
condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr ....... ./........ ./2018 pentxu aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H .G. nr.
140/2018, pentru medica1nentele care fac obiectul. contractelor cost - volum/cost - volu1n - rezu.ltat.

VI. Modalităţi de plată
ART. 8 (1) Decontarea medica1nentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate se face pe baza
următoarelor documente: facturi şi borderourile centralizatoare în for1nat electronic cu senmătură
electronică extinsă/calificată, co1nponenta prescriere şi eliberare pentru prescripţi ile electronice off-line,
precum şi prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante. In situaţia în
care în acelaşi fonnular de prescripţie se înscriu 1nedican1ente din mai inuite subliste, farmaci ile întocmesc
borderou centralizator cu ev idenţă distinctă pentru fi ecare sublistă, în care sunt ev idenţiate distinct:
a) n1edicamenteJe corespunzătoare DCl-urilor notate cu (**)l prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care medicul utilizează formulare de
prescripţie distincte;
b) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de card european;
c) medicamentele din reţetele eliberate pentn1 pacienţii din statele cu care R o1nânia a încheiat acorduri,
înţelege1i , convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii;
d) medica1uentele din reţe tele eliberate pentru titularii de forn,ulare europene.
Borderoul centralizator nu cuprinde medica1nentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost
încheiate contracte cost-voltun/cost-volum-rezultat şi medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din
sublistă B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţ ii în condiţiile prevăzute la art. 155 alin. (3) din
anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/20 I 8, în condiţii l e prevăzute în Ordinul n1inistrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..... ./ ....../2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018, pentru care tnedicul utilizează formulare de prescripţie
distincte, iar farmacia completează borderouri distincte.
Borderoul centralizator pentru 1nedica1nentele corespu11zătoare DCJ-urilor pentru care au fost încheiate
contracte cost-voltun , precum şi borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor
pentru care au fost încheiate contracte cost-volu1n-rezultat cuprind distinct medican,entele pentru fiecare
sublistă, cu evidenţierea medica1nentelor din reţetele e liberate pentru titttlarii de card european,
medican1entelor din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri,
înţelegeri , convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi medicamentelor
din reţetele eliberate pentru titularii de forn,ulare europene, precum şi a nJedica1uentelor corespunzătoare
DCI-urilor din sublistă B pentru pensionarii care benefic iază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art.
155 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. ni:. 140/2018, după caz.
în vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu,
inclusiv pentru tnedicrunentele ce fac obiectul contractelor cost-volwn, farmaciile transmit caselor de
asigurări de sănătate, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele pâ11ă la data
prevăzută în contractul de furnizare de medica1nente încheiat cu casa de asigurări de sănătate, facturile ş i
borderourile centralizatoare în fom1at electronic cu se1nnătură electronică extinsă/calificată ş i înaintează
componenta prescriere şi eliberare penau prescripţiil e electro11ice off-line, precum şi prescripţiile
medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante. Pentru medicamentele aferente
contractelor cost-volun,-rezultat furnizorii au obligaţia să depună , în luna urn,ătoare celei pentru care s-au
eliberat medicamentele respective, nt1rnai borderourile centralizatoare şi prescripţiile 1nedicale off-line,
urmând ca factt1rile să se tx·ansmită/depună la casa de asigurări de sănăta te în vederea decontării până la
termenul prevăzut în contract, în luna următoare celei în care s-a finalizat evaluarea rezultatului medical;
~
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facturi le se vor întocmi numai pentn1 prescripţijJe 1uedicale aferente pacienţilor pentru care s-a obţinut
rezultatul medical, conform datelor puse la dispoziţie de casa de asigurări de sănătate.
Pentru furnizorii de medicamente care au în structură mai 1nulte farmacii/oficine locale de distribuţie,
documentele mai sus menţionate se întocmesc distinct pentru fiecare dintre acestea.
(2) Casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea medican1entelor cu şi fără
contribuţie personală eliberate de farmaciile cu care se află în rela~e contractuală, în li1nita fondurilor
aprobate cu această destinaţie.
Su1nele aprobate la nivelul casei de asigurări de să nătate cu această destinaţie se defalchează pe
trimestre şi luni.
(3) Casele de asigurări de sănătate vor încheia acte adiţionale lunare pentru sumele reprezentând
contravaloarea medicamentelor eliberate cu sau fără contribuţie personală de către fiecare fartnacie în
parte, în limita fondurilor lunare aprobate cu această destinaţie, la nivelul casei de asigw·ăii de sănătate.
ART. 9 (1) Documentele pe baza cărora se face decontarea se depun/transmit la casele de asigurări de
sănătate până la data de ................ a lunii unnătoare celei pentru care s-au e liberat 1nedicamentele.
(2) Documentele 11ecesare decontării , respectiv factu1ile şi borderourile centralizatoare în format
electronic, se ce11ifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura electronică
extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
ART. 10 (1) în cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie,
în mod nejustificat a programului de lucru co1nunicat casei de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract,
precum ş i în cazul nerespectării obligaţiei de la art. 7 lit p) se ap1ică ur1nătoarele sancţiuni:
a) la pruna constatare di1ninuarea cu 5% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au îru·egistrat aceste
situaţii ;

b) la a doua constatare, diminuarea cu l 0% a sumei cuvenite pentn1 Juna în care s-au înregistrat aceste
situaţii ;

c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste
situaţii.

(2) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficiJ1ă locală de distribuţie a
obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a) - f), h), j) - o), q) - u), w) - y), aa) şi ac) se aplică următoarele
sancţiun i:

a) la prima constatare avertisn,ent scris;
b) Ia a doua constatare, din,inuarea cu I0% a sun1ei cuvenite pentnt luna în care s-au înregistrat aceste
situaţii;

c) la a treia constatare, di,ninuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru Juna în care s-au înregistrat aceste
situaţii.

Pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. b) nu se aplică sancţiuni , dacă vina nu este
exclusiv a fannaciei, fapt adus la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate printr-o declaraţie scrisă.
(3) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie a obl.igaţiei
prevăzute la art. 7 lit. g) privind raportarea incorectă/incompletă a datelor referitoare la constuuul de
medica1nente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu din documentele necesare
prezentate/transmise caselor de asigurări de sănătate în vederea decontării pentru unul sau mai multe
medica,nente, precwn şi în cazul în care se constată eliberarea şi raportarea de medicamente expirate,
tri1nestrial se reţin e o s1m1ă echival entă cu contravaloarea medica1nentului/medica1nentelor respective, la
nivelul raportării tritnestriale.
(4) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. ( I) - (3) pentn1 furn izorii de medicamente care sunt în
relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare silită în situaţi a
în care recuperarea nu se face prin plată directă.
Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, casa de asigurări
de sănătate notifică furnizorul de medica1nente în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data
stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de 1nedicamente are dreptul ca în termen de
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maximum 1O zile calendaristice de la data prin1irii notificării cu confirmare de pnm1re, să conteste
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 1uaximum l O zile lucrătoare. În situaţia în care,
casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de 1nedicamente, aduce la
cunoştinţa furnizorului de medicamente faptul că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data
primirii răspunsului La contestaţie, stm1a se recuperează prin plată directă. In situaţia în care recuperarea
nu se face prin plată directă, swna se recuperează prin executare silită.
Pentru recuperarea su1nelor care sunt stabilite ca unnare a unor acţiuni de control, su1na se recuperează
în termen de maxi1num I O zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de n,edicamente, prin plată
directă. In situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare
A

-

silită.

(5) Recuperarea su1nei potrivit prevederilor alin. (1) - (3) se face prin plată directă sau executare si lită,
pentru fwnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(6) Sutnele încasate La nivelul caselor de asigură1i de sănătate în condiţiil e alin. (1) - (3) se utili zează
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
(7) Casele de asigurări de sănătate infonnează Colegiul Fa1maciştilor din Ro1nânia, precum ş i
Ministerul Sănătăţii sau ANMDM, după caz, cu privire la aplicarea fiecărei sancţiuni pentnt nerespectarea
obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. i) ş i p ), în vederea aplicării măsurilor pe domeniul de competenţă.
ART. 11 (1) D econtarea pentru activitatea curentă a anului 2018 se efectuează în ordine crono logică,
până la 60 de zile calendaristice de La data verificării prescripţiilor 1nedicale eliberate asiguraţi lor şi
acordări i vizei "bun de plată" facturilor care le însoţesc, de către casa de asigurări de sănătate, în limita
fondurilor aprobate cu această destinaţie.
(2) Pentru contractele cost-voluin-rezultat, după expirarea pe1ioadei necesare acordă1ii tratamentult1i şi
a celei pentn1 evaluarea rezultatului 1ned.ical prevăzute în cuprinsul contractelor, casele de asigurări de
sănătate decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepţia celor prevăzute la art.
12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/201 l , privind stabilirea unor contribu ţii pentnt
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii , aprobată prin Legea nr. 184/2015, în termen de 60 de z ile
de la validarea facturii.
(3) Durata maxin1ă de verificare a prescripţiilor medicale prevăzută la alin. ( l ) nu poate depăşi 30 de
zile calendaristice de la data depunerii/trans1niterii acestora, după caz, de către farrnacie la casa de
asigw·ări de sănătate. Prescripţiile medicale on-line se păstrează de către farmacii şi se vor prezenta casei
•
de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. Tn situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa
de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în borderourile centralizatoare de raportare,
acestea pot fi corectate de furnizor în ter1nen de maximum 5 zile lucrătoare de la data con1unicării de către
casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; coinunicarea se face de către casa de
asigurări de sănătate în format electro11ic.
(4) Pentru contractele cost-volum-rezultat durata n,aximă de verificare a prescripţiilor medicale
prevăzute la alin. (2) nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de Ia data depunerii/transmiterii acestora,
după caz, de către farmacie la casa de asigurări de sănătate . Prescripţiile medicale on-line se păstrează de
•
către farmaci.i şi se vor prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. ln situaţia în
care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în
borderourile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximun1 5 zile
lucrătoare de la data co1n1Lnicării de către casa de as igurări de sănătate a respectivelor erori constatate;
comunicarea se face de către casa de asigură1i de sănătate în format elech·ouic .
•
(5) In cazul în care o factură nu este va lidată în sensul în care nu se acordă viza "bun de plată" , casa de
asigurări de sănătate este obligată ca în tern1en de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la
alin. (3) să co.m unice fumizorulu.i , în scris, motivele neavizării , acordând furnizorului un termen de 5 zile
lucrătoare pentru remedierea eventualelor erori.
ART. 12 Plata se face în contul nr...... ...................... , deschis la Trezoreria Statului.
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Vll. Răspunderea contractuală
ART. 13 Pentnt neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daw1e-interese.
ART. 14 Farmacia este direct răspunzătoare de corectitudinea datelor cuprinse în decont şi în actele
justificative, iar casele de asigurări de sănătate de legalitatea plăţilor.
VIII. Cl auză sp ecială
ART. 15 (I) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării
contractului, şi care în1piedică executarea acestuia este considerată forţă majoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca:
război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
(2) Pa1tea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în tennen de 5 zile calendaristice de
la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confinnativ eliberat de autoritatea
co1npetentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea ş i
exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore ş i , de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
(3) Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de
forţă majoră , partea care-l invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în
tern1en.
(4) ln cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă n1ai 1nare de 6 luni, fiecare pa1ie poate cere rezilierea contractului.
A

IX. Rezil.ierea, încetarea ş i suspendarea contractului
ART. 16 (1) Contractu] de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul
ambulatoriu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în tertnen
de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor
situaţii:

farmacia evaluată nu începe activitatea în terLnen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
sexnnării contractului;
b) dacă, din motive imputabile farmaciei evaluate, aceasta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă 1nai
mare de 30 de zile calendaristice;
c) în cazul încetă rii , i11diferent de motiv, a valabilităţii autorizaţiei de funcţionare.
d) la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezij
de evaluare a farmaciei;
e) dacă farmacia evaluată înlocuieşte 1nedicamentele şi/sau materialele sanitare neeliberate din
prescripţia 1nedicală cu orice alte medicamente sau produse din farroacie;
t) odată cu prin1a constatare, după aplicarea măsurilor prevăzute la art. l O alin. ( 1); pentru societăţil e
farmaceutice în cadrul cărora funcţionează mai rntllte farmaci i/oficine locale de distribuţie, odată cu prima
constatare, după aplicarea la nivelul societăţii a măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru
nerespectarea progran1ului de lucru de către fiecare farmacie/oficină locală de distribuţie din stn1ctura
societăţii farmaceutice; dacă la nivelul societăţii se aplică măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru
nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi far1nacie/aceeaşi oficină locală de distribuţie din
structura sa, Ia prima constatare rezilierea contractului operează numai pentru farn1acia/oficina locală de
distribuţie la care se înregistrează aceste situaţii ş i se modifică corespunzător contractul;
g) odată cu prima constatare, dt1pă aplicarea măsurilor prevăzute la art. I O alin. (2); pentru
nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. b) nu se reziliază contractul în situaţia în care vina nu este
exclusiv a farmaciei, fapt adus la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate de către aceasta printr-o
a)

dacă

declaraţie scrisă;

h) in cazul refuzului furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate ş i ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contab ilă a
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medica1nentelor şi/sau materialelor sanitare eliberate confom, contractelor încheiate şi documentele
justificative privind stm1ele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative
existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control;
i) la prima constatare în cazul nerespectării obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. z).
(2) Pentru societăţile farmaceutice în cadrul cărora funcţionează n1ai multe farmacii/oficine locale de
distribuţie, condiţiile de rezi liere a contractelor prevăzute la alin. (1) lit. f) , g) şi i) - pentru nerespectarea
prevederilor art. 7 lit. f), g), q), ş) , ţ) şi z) - se aplică la nivel de societate; restul condiţii l or de reziliere
prevăzute la alin. (I) se aplică corespunzător pentnt fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distribuţie
la care se înregistrează aceste situaţ.ii, prin excluderea lor din contract şi modificarea contractului în mod
corespunzător.

ART. 17 (1) Contractul de furnizare de 1nedicamente cu şi rară contribuţie personală în tratainentul
ambulatoriu încetează în urrnătoarele situaţii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urn1ătoarele situaţii:
a I) furnizorul de medicamente se mută din raza adn1inistrati v-teritoria lă a casei de asigurări de sănătate
cu care se află în relaţie contractuală ;
a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a fun1izoru lui de medicamente;
a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănăta te ;
b) din motive imputabile furnizorului prin reziliere;
c) acordul de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unil ateral ă a contractului de către reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de
asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă şi moti vată, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile
calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului;
e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificai·e scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. l 8
alin. (L) lit. a), cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizon1lui.
(2) Prevederile referitoare la condiţiile de încetare se aplică societăţii farmaceutice sau farmaciilor,
respectiv oficinelor locale de distribuţie, după caz.
(3) In cazul în care conh·actul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat pri11 reziliere ca
urmare a nerespectării obligaţiilor contracn1ale asun1ate de furnizori prin contracn1I încheiat, casele de
asigw·ări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizo rii respectivi până la următorul
termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.
(4) 1n cazul în care contractul dintre furnizori şi casel.e de asigurări de sănătate se modifică prin
excluderea din contract a uneia sau mai 1uultor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu
casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizotii respectivi, din
motive i1nputabile acestora ş i care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor,
casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contTact de acelaş i tip a
persoanei/persoanelor respective până la t1rmătonu tern1en de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la
data modificării contractului.
(5) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se 1nodifică, în
condiţiile alin. (3) şi (4), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (4) în contractele de
acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor
au condus la rezilierea/modificarea contractului .
•
(6) ln cazul în care furn izorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru
mai n,ulte farmacii/oficine locale de distribuţie, non1inalizate în contract, prevederile alin. (3), (4) şi (5) se
aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre acestea.
ART. l 8 (1) Contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul
ambulatoriu se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
A

A
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a) încetarea valabiJităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricărui act dintre documentele
prevăzute la att. 151 alin. (1) lit. a) - f) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018 cu condiţia ca fumizon1l să
facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea/dobândirea acestora; suspendarea operează
pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de La data încetărij valabilităţii/retragerii/revocării
acestora; pentru încetarea valabilităţii dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru
personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor, suspendarea operează fie prin suspendarea din
contract a personalului aflat în această situaţie , fie prin suspendarea conlTactului pentru situaţiile în care
furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile de desfăşurare a activităţii în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate
b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de
forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până La data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau La constatarea casei de asigurări de săJ.1ătate, pentru motive obiective,
independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii fu1nizorului pe
o pe,ioadă limitată de ti1np, după caz pe bază de documente justificative;
(2) Prevederile referitoare la condiţiile de suspendare se aplică societăţii farmaceutice sau farmaciilor,
respectiv oficinelor locale de distribuţie, după caz.
ART. 19 lu situaţia în care prin fannaciile/oficinele locale de distribuţie excluse din contractele
încheiate între societăţile farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate continuă să se elibereze
medicamente cu sau fără contribuţie personală în cadrul sisten1ului asigurărilor sociale de sănătate, casa de
asigurări de sănătate va rezilia contractele încheiate cu societăţile respective pentru toate
farmaciile/oficinele locale de distribuţie cuprinse în aceste contracte.
ART. 20 (1) Situaţii l e prevăzute la art. 16 şi la art. 17 alin. (l) lit. a) - subpct. a2, a3 şi lit. c) se constată,
din oficiu, de către casa de asigurări de sănătate prin organele sale abi litate sau la sesizarea oricărei
persoane interesate.
(2) Situaţiile prevăzute la art. l 7 alin. ( I) lit. a) - subpct. al şi lit. d) se notifică casei de asigurări de
sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
~

X. Corespond e nţa
ART. 21 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori
recomandate cu con-finnare de p,imire, prin fax, prin corespondentă electronică sau la sediul părţilor sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul farmaciei declarat în contract.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce
figurează în prezentul contract să notifice celeilalte păJ.·\i contractante scbi1nbarea survenită cel târziu în
ziua în care tnodificarea produce efecte.

XI. M odificarea contractului
ART. 22 (I) Prezentul contract se poate 1nodifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa ori căre i
părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu
cel puţin ........ zile înaintea datei de La care se doreşte 111odificarea.
(2) Modificarea se va face printr-un act adiţional sen1nat de ambele părţi care va constitui anexă la
prezentul contract.
A RT. 23 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modi'fica şi se vor completa în mod corespunzător.
ART. 24 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor
fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocujtă printr-o altă
clauză care să corespundă cât 1nai bine cu putinţă spiritului contractului.
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XII.

Soluţionarea

litigiilor
ART. 25 (I) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentltlui contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform
alin. (1 ) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe l ângă Casa Naţională de
A sigttrări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instantele de
judecată, după caz.

Xlli. Alte clauze

..........................................................................
PTezentul contract de fuTnizare de medicamente cu şi fără conlTibutie personală în tratamentul
a1nbLLlato1iu, în cadrul siste,nului de asigurări de sănătate, a fost încheiat astăzi ...... .. .......... în două
exemplare a câte .............. pagini fi ecare, câte unul pentru fi ecare parte contractantă .
CASA DE

ASIGURĂRI

Pre şed inte

DE

SĂNĂTATE

- director general,

Dir ector executiv a l
Di rec ţ i e i Economice ,
Director executiv a l
Direcţi e i re laţ i i contractuale,
Vizat
J urid ic , Contencios
. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . ... ..

FURNIZOR DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE
SANITARE
Reprezentant l egal ,
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ANEXA38
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ PENTRU DISPOZITIVE MEDICAI ,E

DESTINATE :RECUPERĂRil UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN
AMBULATORIU
A. PACHET DE BAZĂ PENTR U DISPOZITIVELE MEDICALE DESTINATE
RECUPERARrr UNOR DEFI CIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONAL.E IN
AMBULATORIU
~

A

1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.
NR .
CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI
MEDICAL

Cl

C2

l

Proteză auditivă

2

Proteză

3

TIPUL

Protez ă

fonatorie

traheal ă

TERMEN DE
ÎNLOCUIRE

C3

C4
5 ani

al Vibrator laringian

5 ani

b) Buton fonator (shunt ventile)

2/an

al

Canul ă

traheal ă

simpl ă

4/an

b)

Canul ă

traheal ă

Montgomery

2/an

1.1 . Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se pot acorda 2 proteze auditive
specialitate recomandă protezare bi laterală.

dacă.

1nedicii de

1.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani , se poate acorda o altă proteză auditi vă înainte de
termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de speciaJitate, ca urmare a
modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.
2. Dispozitive pentru protezare stomii
NR.
CRT.
Cl
l

DENUMIREA DISPOZITIVULUI
MEDICAL
C2
A. Sistem stomic unitar
sac stomic de unică
utilizare) **** )

TERMEN DE
ÎNLOCUIRE

TIPUL

C4

C3
al) sac colector pentru
colostornie/ileostornie
a2) sac colector pentru
colostornie/ileostornie
f ără evacuare
a3)sac colector pentru
colostornie/ileostomie cu
evacuare
a4)sac colector special pentru
colostornie/ileostomie cu
evacuare
a5)sac colector pentru
colostornie/ileostomie f ără
evacuare cu adezi v convex
a6)sac colector pentru
colostornie/ileostomie cu

l

set/lună

(30
1

set/lună

(35
1

bucă ţ i)
bucă ţ i)

set/lună

(20

bucă ţ i)

1 set * )/lună

(40

bucă ţ i)

lset * * )/lună

(40
1

bucăţi)

set ** )/lună

(25

buc ăţ i )
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e vacua r e c u adeziv c onv e x
a 7 ) s ac colector p e ntru
col o s t omie/ileos t o mie f ără
e v acu a re c u diame tru l mai
mare de 60 mm
a 8 ) s a c c o l e ctor p e ntru
colos t omie/ i l eost o mie cu
e v acuare c u diame trul mai
mare de 6 0 mm

I

11 s e t** )/lună
I (40 buc ăţ i )
I

I

11
I

I
I

b )sac c olector pentru
u rost o mie

B. Sistem stomic cu

2

două

componente

se t** )/ l ună
( 2 5 buc ăţ i )

1

se t /lună

(1 5

buc ăţ i )

l ls e t*** )/l ună
a ) p entru c olostomie /
i l eos t omie ( f l anşă - s upo r t ş i I
s ac cole ctor)
I

_______________ I_______
b ) p ent ru u rostomie ( f l anşă s u p ort ş i sac c olect o r )

l lse t *** ) / lună

I

- - - - - - - - - - - - - - - ________________ I _______
*) Se acordă pentru copiii cu vârsta până la 5 ani.
**) Se acordă pentru pacienţii care prezintă situaţii particulare sau complicaţii ale stomei - retracţia
stomei, cicatrici peristomale, pliu abdominal voluminos, stomie pe baghetă, defecte parietale
peristo1nale.
***) Un set de referinţă este alcătuit din 4 flanşe suport şi 15 saci colectori. ln situaţii speciale, la
recomandarea n1edicului de specialitate, componenţa setului de referinţă poate fi modificată în limita
preţului de referinţă decontat lunar pentru un set de Ieferinţă.
****) în situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupatia, gradul de mobilitate a asiguratului şi
complexitatea dispozitivului, Ia recomandarea medicultLi de specialitate şi cu acordul asiguratului
consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exen1plarul depus la casa de asigurări de sănătate , cât ş i pe
exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în
limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.
2.1. Se va prescrie doar unul dintre tipurile de dispozitive de la sistemele A sau B , pentru fiecare
tip (colostomie/ileostomie, respectiv urosto1nie).
2.2. Până la intrarea în vigoare a preţurilor de referinţă pentru dispozitivele prevăzute la poz. I pct.
a2 - a.8, se prescrie numai tipul de dispozitiv prevăzut la poz. 1 pct. al, pentru care preţul de referinţă
este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 803/20 l 6 pentru
aprobarea 1netodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a su1nelor de închiriere corespunzătoare
categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperărij unor d eficienţe organice sau
funcţionale Îll ambulatoriu, în cadrul sistetnului de asigurări sociale de sănătate.
Incepând cu data de intrării în vigoare a preţurilor de referinţă pentru dispozitivele prevăzute la
poz. l pct. a2 - a.8, nu se mai reco1nandă dispozitivul de la poz. l pct. al.
2.3. Pentru asiguraţii cu urosto1nie cutanată dublă, la recomandarea 1nedicilor de specialitate se pot
acorda două seturi/lună de sisteme sto1nice pentTu urostomie.
2.4. Pentru asiguraţii cu colostomie/ ileostomie dublă, la recomandarea n1edicilor de specialitate se
pot acorda două setuti/lună de sisteme stomice pentru colostomie/ileostomie.
2.5. Durata prescripţiei - pentru maximum 90/91 /92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia
afecţiunii pentru pacienţii care nu au stome pe1manente şi de n1aximum 12 luni pentru pacienţii care au
ston1e permanente.
~

A

3. Dispozitive pentru
INR.
I CRT.

I
I

I

I

incontin en ţă urinară

DENUMIREA DIS POZITIVULUI
MEDI CAL

TIPUL

TERMEN DE
Î NLOCUIRE

1 _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cl

C2

C3

C4

431
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Condom urinar

1

1

set * )/lună

(30
Sac colector de

2

buc ăţ i)

1 set * )/lună

urină *** )

(6 buc ăţ i}

1 set*)/ lună

Sonda Foley

3

( 4 buc ăţ i )
4

Cateter urinar** )

5

Banda pentru

1 set * )/lună
( 1 20 bucăţ i )

incont inenţă

ur inară **** )
~

*) In situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului ş i
complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului
consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exe,nplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe
exemplarul predat furnizon1lui de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi 1nodificată în
limita preţului de referinţă decontat lunar pentnt un set.
**) Se reco1nandă ntunai pentru retenţie urinară, pentru vezică neurogenă şi obstrucţi e canal uretral
la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică şi de
reabilitare, oncologie şi chinrrgie pediatrică, urologie, cu precizarea că pentru vezi că nettrogenă
recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie ş i neurologie pediatrică.
***) Pentn1 asiguraţii cu uroston1ie cutanată dublă şi nefrostomie bilaterală, la recomandarea
medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/lun ă de saci colectori de urină.
****) Se acordă o singură dată în v iaţă.
3.1. Pentru dispozitivele prevăzute la poz. l - 4, durata prescripţiei este pentn1 maximum 90/91/92
de zile, în funcţie de starea c linică şi evoluţia afecţiunii pentru pacienţii care nu au incontinenţă urinară
permanentă şi de maximum 12 lt1ni pentru pacienţii care au incontin enţă urinară permanentă.

4. Proteze pentru membrul inferior
NR .
CRT.

DENUMIREA DISPOZI TIVULUI
MEDICAL

Cl
1

2

C2
Prote z ă

• •
p1c1or

Protez ă

Proteză

de

pentru
de

Proteză

de

gambă

pentru

dezarticulaţia

genunchi

C4

a) LI SEFRANC

2

ani

b) CHOPART

2

ani

c) PIROGOFF

2

ani

SYME

2

ani

a) convenţională, din material
plastic , cu contact total

2

ani

b)

geriatrică

2

ani

c)

modulară

4

ani

gleznă

dl modulară cu
silicon
4

TERMEN DE
ÎNLOCUIRE

C3

par ţ ial ă

dezarticulaţia

3

TIPUL

modulară

de

manşon

de

4 ani
4 ani
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5

Protez ă

de

al

coapsă

2 ani•

comb i nată

bl din plastic

2 ani•

el cu vacuum

2 ani

.
.

dl

geriatric ă

2 ani

el

modulară

4

ani

fl

modulară

4

ani

4

ani

cu vacuum

gl modulară cu
silicon
6

7

Proteză

de

ş old

Proteză parţial ă

de bazin

man ş on

de

.
.
.
.

al

convenţional ă

2 ani

bl

modulară

4

a)

convenţională

2 ani

bl

modulară

4

.

ani

.

hemipelvectomie

.

ani

4. 1. Termenul de înlocuire de 2, respectiv 4 ani se consideră de la momentul în care asiguratul a
intrat în posesia protezei defirutive, dacă acesta a beneficiat şi de proteză provizorie.
4.2. Pentru copiij în vârstă de până la l 8 a11i, se poate acorda o altă proteză înainte de te1menul de
înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea rnedicului de specialitate, ca urn1are a modificări i
datelor avute în vedere la ultima protezare.
4.3. Pentru t1n asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta);
termenul de înlocuire pentru fiecare ruspozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în
coloana C4.
4.4 Proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon şi proteza de gambă modulară cu manşon de
si]jcon se acordă pentru a1nputa~e ca unnare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urLnare a
afecţiw1ilor neoplazice la nivelul me111bn1lui inferior, la recomandarea medicului de specialitate
ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, cbrrurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie
pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

5. Proteze pentru membrul superior
NR.
CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI
MEDICAL

Cl
1

TIPUL

C2
Protez ă

TERMEN DE
ÎNLOCUIRE

C3

parţial ă

de

mână

al

funcţională

bl

funcţională

c) de deget

C4

2 ani

simplă

2

ani

2

ani

2

ani

pasiv

2

ani

prin

2 ani

funcţională

simplă*)

2

Protez ă

de

de

dezarticula ţ ie

încheietură

al

funcţională

bl

funcţională acţionată

simplă

a mâinii
c) funcţională
cablu

acţionată

dl funcţională
mioelectric

acţionată

.

8 ani
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Protez ă

de

antebraţ

433

2 ani•

al

funcţional ă

simplă

bl

funcţ i onală

acţionat ă

•
pasiv

el funcţională
cablu

acţionată

prin

dl funcţ ională
mioelectric cu

acţ ionată

.

2 ani•

.

2 ani

.

8 a ni

pro-supinaţie

pasivă

el funcţional ă
mioe lectric cu

.

8 ani

acţ ionată

pro-supinaţie

activă

4

Prote z ă

de

dezarticulaţ ie

.

2 a ni

al

funcţională

simplă

bl

funcţ ională

acţiona tă

pasiv

c) funcţională
cablu

acţionat ă

prin

de cot

5

6

Protez ă

Proteză

de

7

de

de

braţ

dezarticula ţ ie

.

.

.

2 ani

.

2 ani

dl

funcţională

atipic electric

8 ani

el

funcţională

mioelectrică

8 ani

al

funcţ i onală

s i mplă

2 a ni

bl

funcţională

ac ţionat ă

pasiv

2 ani

el funcţională
cablu

ac ţionat ă

prin

2 ani

dl

funcţională

atipic electric

8 ani

el

funcţională

mioelectrică

8 ani•

al

funcţ ională

simplă

2 ani

bl

funcţională acţionată

.
.

.

.

umăr

Proteză

pentru

amputaţ ie

pasiv

2 ani

prin

2 ani

cl f uncţională
cablu

ac ţionat ă

dl

funcţională

atipic electric

8 ani

e)

funcţională

mioelectric ă

8 ani

al

funcţională

simplă

2 ani

bl

funcţională acţionată

inter-scapulo -toracică

pasiv

2 ani

prin

2 ani

c) func ţ ională
cablu

ac ţionat ă

dl

atipic electric

func ţ ională

8 ani

*) se acordă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 - 18 ani cu malfor1naţii congenitale.
5.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de
înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării
datelor avute în vedere la ultima protezare.
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5.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta);
termenul de înlocuire pentru fi ecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în
coloana C4.

6. Orteze
6.1 pentru coloana
NR .
CRT .
Cl
1

vertebrală

DENUMIREA DISPOZITIVULUI
MEDICAL

TIPUL

A

C2
Orteze cervical e

TERMEN DE
INLOCUIRE

C3

C4

a) col ar

12 luni

b) Philadelphia/Minerva

I 12 luni

J

el Schanz

12 l uni

2

•
•
Orteze cervicotoracice

12 luni

3

Orteze toracice

12 l uni

4

Orteze toracolombosacrale

5

Orteze lombosacrale

a)

orteză

toracolombosacral ă

b)corset Cheneau

12 l uni

c)corset Boston

12 luni

dl corset Euroboston

12 luni

e)corset Hessing

12 luni

f)corset de hiperextensie

12 luni

g) corset Lyonnais

12 l uni

h)corset de hiperextensie în
trei puncte ptr . scolioză

12 l uni

a)orteză

12 luni

lombosacrală

b)lombostat
6

Orteze sacro - iliace

7

Orteze cervicotoracolombosacrale

12 luni

12 luni
12 luni

al corset Stagnara

2 ani

bl corset Mi l waukee

12 luni

Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de
înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea n,edicului de specialitate, ca urmare a modificării
datelor avute în vedere la ultima ortezare.

6.2. pentru membrul superior

INR. I
ICRT. I
I
I
I Cl I
I
I
I 1 I
I
I

DENUMI REA DISPOZI TIVULUI
MEDICAL
C2
Orteze de deget

TIPUL

TERMEN DE
INLOCUIRE
~

C3

C4
12 luni
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Orteze de mana
A

a) cu mobili tatea/fixarea
degetului mare

V

435

12 luni

b)

d inamic ă

12 luni

a)

fixă

12 luni

b)

dinamic ă

12 luni

Orteze de încheietura
..
mainii - man a - deget

f ixă/mobilă

1 2 luni

5

Orteze de cot

cu

6

Orteze de cot ..
încheietura mainii - mana

12 luni

7

Orteze de

1 2 luni

8

Orteze de umar - cot

9

Orteze de umar - cot ..
înche ietura mainii - mană

3

Orteze de închei etura
..
mainii - mana
A

4

A

A

'

'

A

V

V

o

A

A

atel ă/ f ă ră ate l ă

12 luni

V

umăr

12 luni

V

V

o

A

a)

fixă

1 2 luni

b)

d inami că

12 luni

A

6.2. 1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani , se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de
înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificăTii
datelor avute în vedere la ultima ortezare.
6.2.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dTeapta);
termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col.
C4.
6.3. pent.ru membrul inferior
NR.

CRT.

DENUMIREA DISPOZI TIVULUI
MEDICAL

Cl

TIPUL

TERMEN DE
INLOCUIRE
A

C2

C3

1

Orteze de picior

2

Orteze pentru
picior

3

Orteze de genunchi

C4
12 l uni

gleznă

-

fixă/mobilă

12 luni

a)

fixă

12 l uni

b)

mobil ă

12 luni

c) Balant
4

Orteze de genunchi
gleznă

-

a)

de genunchigleznă picior

orteză

- picior
b) pentru scurtarea membrului
pelvin

5

Orteze de

şol d

6

Orteze de

şol d

7

Orteze de

ş old

I

a) orteză de şold - genunchi

12 luni

I

I

I 2 ani
I
I
I 12 luni
I

I

- genunchi
-

2 ani

12 luni

I
I 1 2 luni
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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genunchi -

gleznă

- gleznă - picior

-

pici or

b)

coxalgieră

c) Hessing
8

Ortez e pentru luxa ţ ii de
şol d congenitale la copii

2 ani

(aparat)

(aparat)

2 ani

a) ham Pavlik

*

b) de

*

abduc ţ ie

c) Dr . Fettwies

*

dl Dr. Behrens

*

I *

e) Becker

________________ J_______
f) Dr. Bernau
I *

- - - - - - - - - - - - - - - ________________ I _______
a) sus ţ ină tori plantari cu nr . I 6 1 uni
9
Orteze corectoare de
statică a piciorului
până la 23 inclusiv
_______________ II_______
b) sus ţ ină tori plantari cu nr. I 6 luni
mai mare de 23,5
_______________ !I_______
I

c) Pes Var/Valg

12 luni

- - - - - - - - - - - - - - - ________________ !_______
6.3.1. Pentru ortezele corectoare de statică a piciorului, tipurile a), b) şic) se prescrit1 numai perechi.
6.3.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de
înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării
datelor avute în vedere la ultima ortezare.
6.3.3. Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii (*) se pot acorda, oii de câte ori este nevoie,
la recomandarea medicului de specialitate, ca tu·mare a modificării datelor avute î11 vedere la ttltima
ortezare.
6.3.4. Pentru w1 asigurat se pot acorda două dispozitive n1edicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), cu
excepţia celor prevăzute la pct. 6.3.1; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două
(stânga-dreapta) este cel prevăzut î.n col. C4.
~

7. In că lţă minte ortopedică
NR.
CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI
MEDICAL

Cl
1

TIPUL

C2
Ghete

TERMEN DE
ÎNLOCUI RE
C4

C3

a) diformit ăţ i cu numere
la 23 inclusiv

până

.

b) diformităţ i cu numere mai
mari de 23,5
c) cu arc cu numere
inclusiv

până

la 23

6 luni

6 luni

6 luni

dl cu arc cu numere mai mari
de 23,5

6 luni

e) amputa ţ ii de metatars ş i
falange cu numere până la 23
inclusiv

6 luni

f)

6 luni

amputa ţ ii

de metatars

şi
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falange cu numere mai mari de
23,5

Pantofi

2

g) scurtări de până la 10 cm,
cu numere până la 23 inclusiv

6 luni

h) scurt ă ri de până la 10 cm,
cu numere mai mari de 23,5

6

luni

i) scurtări peste 10 cm, cu
numere până la 23 inclusiv

6

luni

j) scurtă r i peste 10 cm, cu
numere mai mari de 23,5

6

luni

a) diformită ţ i cu numere
la 23 inclusiv

6

luni

cu numere mai

6

luni

c) amputa ţ ii de metatars şi
falange cu numere până la 23
inclus i v

6

luni

d) amputa ţ ii de metatars ş i
falange cu numere mai mari de

6

luni

e) scurtă ri de până la 8 cm,
cu numere până la 23 inclusiv

6

luni

f) scurtări de până la 8 cm,
cu numere mai mari de 23,5

6

luni

g) scurtări peste 8 cm, cu
numere până la 23 inclusiv

6

luni

h) scurtări peste 8 cm, cu
numere mai mari de 23,5

6

luni

b)

diformităţ i

până

.

mari de 23 , 5

23,5

7. 1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă pereche de încălţăm inte înainte
de termenul de îDlocttire prevăzut î11 col. C4, la recomandarea medicului de specialitate ca urtnare a
modificării datelor avute în vedere la acordarea ultimei perechi .
7.2. Se prescrie o pereche de gbete sau o pereche de pantofi.
7.3. Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric.

8. Dispozitive pentru deficiente vizuale
TERMEN DE
TIPUL
INR. I DENUMIREA DISPOZI TIVULUI I
ÎNLOCUIRE
I
I CRT. I MEDICAL
I_ I
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I

Cl

I

C2

I

C4

C3

I_
I
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
I a) ptr. camera anterioară
I 1 I Lentile intraoculare * )
I_
I
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
I
I
I b) ptr. camera posterioară
I
I_ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ __

*) Se poate acorda o

lentilă intraoculară

pentru celălalt ochi

după cel puţin

6 luni.
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9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi
NR.
CRT .

DENUMIREA DISPOZITIVULUI
MEDICAL* )

Cl
l

2

ventilaţie noninvazivă

C2
Apar at pentru
administrarea
oxigen** )
Aparat de

TERMEN DE
ÎNLOCUIRE

TIPUL

C4

C3
concentrator de oxigen
cont inuă

vent il a ţ ie

cu

aparat de

ventilaţ ie

noninvazivă *** )

*) Aparatele se acordă numai prin închiriere.
**) Aparatele de administrare con tinuă cu oxigen se

acordă

numai prin închiriere pentru

următoarele afecţiuni:

Oxigenoterapie de

lungă durată

- durata adn1inistrării cotidiene este>/- 15 ore/zi

Indicaţii:

a. pacienţi cu i11suficienţă respiratorie cronică, cu hipoxie severă/gravă în repaos pentru:
a.I BPOC - definit prin spirometrie cu VEMS/CVF mai inică de 70% - cu una din condiţiile:
- Pa02 < 55 rn1nHG (sau Sat 02 </ 88%), măsurată la distanţă de un episod acut
- Pa02 55 - 59 m,nHG (sau Sat 02 < 90%) măsurată la distanţă de t10 episod acut ş i unul din
senmele clinice de cord plllmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poligloblllie (Ht >
55%)
Durata prescripţiei este de maxi1nu1n 90/9 1/92 de zile, în funcţie de starea clini că şi evo luţia
afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru
persoanele care s11nt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.
Medici curanţi care fac reco1uandarea:
- pneumologi care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru fumizarea de servicii
medicale
a.2 alte afecţiuni cu insuficienţă respiratorie cronică obstructivă sau res trictivă, cu una din
condiţiil e:

- pentru sindromul obstructiv Pa02 < 60 llllnHG (sau sat 0 2 < 90%)
- pentn1 sindron1ul restrictiv, capacitatea puln1onară totală </= 60% din valoarea prezisă sau facto rul
de transfer gazos prin me1nbrana alveolo-capilară (Dlco < 40% din val oarea prezisă şi Pa02 < 60
mmHG (sau sat 02 < 90%) în repaus sau la efort
Durata prescripţiei este de max imum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia
afecţiunij pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximu111 12 luni pentru
persoanele care Sllllt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.
Medici Cltranţi care fac recon\andarea
- pneumologi, cardiologi, oncologi ş i pediatri, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate
pentru furnizarea de servicii medicale.
***) Aparatele de ventilaţie nonin vazivă se acordă numai prin Închiriere pentru ur1nătoarele
afecţiuni :

- boală
torace în

toracică restri cti vă
carenă,

(scolioza gravă, pectus excavatum - stern înfundat, pectus carinatum boala Bechterew, defonnarea postoperato1ie sau posttraumatică, boala p leurală

restrictivă)

- boală neuron1usculară
- fibroza chistică
Pentru boala toracică restrictivă. şi boala neuromusculară, a l ătw·i de simptomele de insuficienţă
respirato1ie şi alterarea ca lităţii vieţii, trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre crite1iile de n1ai jos:
- hipercapnie croni că diurnă cu PaC02 >/= 45 mtn Hg
- hipercapnie noctu1nă cu PaC02 >/= 50 mm Hg
demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după mo.m entul trezirii
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normocapnie diurnă cu creşterea nivelului PTC02 cu >/= 1O 1nm Hg pe tin1p de noapte,
comparativ cu valoarea diurnă, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie
Pentru fibroza chistică, alături de sunptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţ i i vieţii,
la pacient trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:
- hipercapnie cronică diurnă cu P aC02 >/= 60 mm Hg
- hipercapnie nocturnă cu PaC02 >/= 65 rrun 1-lg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat
după momentul trezirii
- hipercapnie cronică diurnă cu PaC02 >/= 60 mm Hg şi creşterea nocturnă a nivelului PTC02 cu
>/= lO mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea de la culcare, demonstrată prin capnometrie
transcutanată sau respiratorie
- hipercapoie cronică diurnă cu PaC02 >/- 55 - 60 m1n Hg şi cel puţin 2 exacerbări acute cu acidoză
respiratorie care au necesitat spitalizare în ultiinele 12 luni
- ca urmare directă a unei exacerbări acute care necesită ventilaţie invazivă sau Deinvazivă, dacă
valoarea PaC02 > 55 1nn1 Hg persistă chiar şi după stabilizarea stării.
Durata prescripţiei este de maxin1um 90/91 /92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia
afecţiunii pentru persoanele care nu StLnt încadrate în grad de handicap ş i de max imu1n 12 luni pentru
persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.
Medici curanţi care fac recon1andarea:
- medici pneumologi cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor
respiratorii din timpul somnului - So1nnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic aJ
tulburărilor respiratoru din tirnpul so1nnuJui - Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare
CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilaţie
non-invazivă, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servici i
medicale;
- medici cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă care sunt în contract cu casele de asigurări de
sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli
NR.
CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI
MEDICAL

Cl

TIPUL

C2

1.

TERMEN DE
ÎNLOCUI RE

C3

C4

I nhalator salin particulei
u scate de sare c u f lux
I
a u tomat de aer sau
I
oxigen* )
I

2.

Nebuliza tor** )

I
I
I

1 2 luni

Nebul izato r c u compres or** )

5 an i

*) Se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronşită astmatiformă/bronşiolită, la recomandarea
medicului pediatru. D ispozitivtLI include şi sistemul de eliberare autouJată.
**) Se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani, la recomandarea medicului
pneumolog şi pediatru;

11. Dispozitive de mers
INR.
I CRT.

I
I

DENUMIREA DISPOZITIVULUI
MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE
Î NLOCUI RE

1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I Cl

I

C2

C3

C4

1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I

1

I

Baston

3

1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I

2

I

Baston

cu trei/ patru p icioa re

ani

_ _ _ _ _ __

3

ani

1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

MON ITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

440
Cârjă

3

a) cu sprijin subaxilar din
lemn

1 an

b) cu sprijin subaxilar

3 ani

metalică

c) cu sprijin pe

antebra ţ

3 ani

metalică

4

Cadru de mers

5

Fotoliu rulant

3 ani
perioadă nedeterminat ă ** )

a) cu antrenare

manual ă /

electr i că

3 ani

b) triciclu pentru copii

3 ani

perioadă determinat ă * )

a) cu antrenare

manuală/

electrică

b) triciclu pentru copii
acordă

*) se

prin închiriere

Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de ace l aşi tip (stânga-dreapta) din cele
prevăzute la pct. 1, 2 şi 3; te1menuJ de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stângadreapta) este ce.I prevăzut în col. C4.

12.

Proteză externă

INR. I
ICRT. I
I
I
I Cl I
I
I
I 1 I
I
I
I
I

de sân
TIPUL

DENUMIREA DISPOZITIVULUI
MEDICAL

A

C2
Protez ă

externă de
accesori' i' (sutien)

TERMEN DE
INLOCUIRE

C3
san ş il
A

C4
3 ani'

I

I

NOTĂ:
Se aco rdă pentru femei care au suferit intervenţii chirurgicale - mastectomie totală; se pot acorda
două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), după caz; termenul de înlocuire pentru
:fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.
Medici curanţi care fac recomandarea: chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi 1nicrochirurgie
reconstructivă şi oncologie medicală.

B. Pachetul de servicii pentru p aci en ţii din statele membre ale Uniunii Eu rop en e/Spaţiului
economic european/Confederaţia Elveţiană, benefi ciari ai formularelor/documentelor europene
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi
pentru paci enţii din statele cu care România a încheiat acorduri, în ţel ege ri, con venţii sau
protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul să nă tăţii
I . Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Econo1nic
European/Confederaţia El veţ iană, beneficiari ai forrnularelor/documentelor europene emise î n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului se acordă dispozitive
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medicale în aceleaşi condiţi i ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemulu i de asigurări sociale de
sănătate din România, respectiv dispozitivele prevăzute la lit. A din prezenta anexă.
2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau
protocoale internaţionale cu prevederi în domeni ul sănătăţii , se acordă dispozitive medicale în aceleaşi
condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din Ron1ânia,
respectiv dispozitivele medicale prevăzute la Lit. A din prezenta anexă, în condi ţiile prevăzute de
respectivele doctLmente internaţiona le.
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ANEXA39

MODALITATEA
de prescriere, procurare şi decontare a dispozitivelor medicale destinate
deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

recuperării

unor

A RT. 1 (I) D ispozitivele medicale destinate recuperării unor d.eficienţe organice sau funcţionale în
ambulatoriu se acordă asiguraţilor pentru o pe1ioadă detenninată ori nedetenninată, în baza unei
prescripţii medicale sub forma unei recomandări 1nedicale tipizate conforn1 1nodelului de la anexa nr.
39 D la prezentul ordin, el iberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, în condiţiile prezentelor norme, numai ca o
consecinţă a unei consultaţii raportate la casa de asigurăli de sănătate.
(2) Prescripţia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar răn1âne la 1nedic, un
exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi u11 exemplar rămâne la
asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a
dispozitivului 1nedical eliberată de casa de asigurări de sănătate. Prescripţia medicală trebuie să conţină
denumirea şi tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale din anexa nr. 38 la ordin.
Prescripţia 1nedica lă va conţine în inod obligatoriu num.e le casei de asigurări de sănătate cu care
medicul care eliberează prescripţia 1nedicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului.
Prescripţia medicală va fi întocmită în limita competenţei medicului prescriptor.
(3) Prescripţia medicală pentru protezarea auditivă trebuie să fie însoţită de audiograma tonală
li1ninară şi audiograma vocală, eliberate de un furnizor de servicii medicale sau de dispozitive
medicale autorizat şi evaluat care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Pentru
copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiogra1na vocală se poate excepta. Audiograinele
conţin numele şi prenu1nele asigt1ratului, CNP-ul/coqul unic de asigurare al acestuia, data şi locul
efectuă1ii, dovada calibră1ii/etalonării anuale a audiometrelor utilizate.
(4) Prescripţia medicală pentn1 protezarea vizuală - implant cu lentile intraoculare - trebuie să fie
însoţită de biometria eliberată de un fu1nizor de servicii medicale autorizat şi evaluat, aflat în relaţi e
contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Biometriile conţin numele şi prenumele asiguratului,
CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării.
'
(5) ln
cazul protezării membrului inferior, după o intervenţie
chirurgicală, un asigurat poate
'
beneficia înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie. 111 această s ituaţie 1nedicul care face
reco1uandarea va n1enţiona pe prescripţia medicală modul de protezare şi tipul protezei definitive. 1n
situaţii speciale, pentru acel aşi segn1ent anatomic 1nedic11l specialist poate prescrie o altă protezare care
să cuprindă atât proteză provizorie cât şi proteză defmitivă sau direct proteză defmitivă.
(6) Pentru dispozitivele de protezare sto1nii în cazul pacienţilor cu stome permanente şi pentru
dispozitive penh·u inconti11enţă urinară, în cazul pacienţilor cu incontinenţă urinară pern1anentă,
medicul va menţiona pe prescripţia n1edicală "stornă permanentă" respectiv "incontinenţă tlrinară
.

permanentă".

(7) Pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă uriJ1ară, cu excepţia cateterultti urinar,
recomandarea se poate face şi de către 1nedicul de familie pe lista căruia se află înscris asiguratul, aflat
în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigură1i de sănătate unde este în evidenţă şi asiguratul, în
baza scrisorii n1edicale/bilet de ieşire din spital transmisă de către medicul de specialitate aflat în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
Prescripţia medicală va conţine în mod obligatoriu în acest caz şi numele casei de asigurări de
sănătate cu care medicul de specialitate, care a transmis scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital,
se află în relaţie contractua lă şi numărul contractului încheiat de către acesta sau reprezentantul legal ;
biletu] de ieşire din spital va conţine obligatoriu şi explicit toate elementele prevăzute în modelul de
scrisoare medicală.
(8) Prescripţii l e .m edicale pentn1 echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă
trebuie să fie însoţite de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea co11diţiilor pentru
reco1nai1darea acestor dispozitive medicale, condiţii prevăzute la punctul 9 din anexa nr. 38 la ordin.
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(9) în prescripţia medicală se va menţiona obligatoriu că deficienţa organică sau funcţională nu este
•
ca urmare a ttnei boli profesionale sau a unui accident de 1nuncă ori sportiv. In acest sens, se solicită o
declaraţie a asigurattLlui pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau
funcţională nu a apăn1t în t1rma unei boli profesionale, a unui accident de n1uncă sau sportiv; declaraţia
rămâne la medicul care întocmeşte prescriptia.
ART. 2 (1) Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, w1ul dintre mernbrii de familie cu
grad de rudenie I şi IT, soţ/soţie, o persoană ÎJJ1puternicită legal în acest sens de acesta - prin act
notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa
de asigttrări de sănătate în evidenţele căreia se află asigttratul beneficiar al dispozitivului, actul de
identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare, prescripţia ,nedicală pentru
dispozitivul medical, şi certificattil de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echiparnentele pentru
oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează
prescripţia n1edicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea don1iciliului copilului, ş i
certificatul de naştere (în copie), codul numeric personal - CNP/cod u11ic de asigurare. D0cun1entele se
pot transmite casei de asigurări de sănătate şi prin poştă.
(2) Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigt1rări de sănătate
în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Nu sunt acceptate presc1iptiile medicale în
care este nominalizat fttrnizonll de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de
specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care reprezintă interesele
unui furnizor de dispozitive medicale evaluat (reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau
persoană care îşi desfăşoară activitatea într-o fo1mă legală de exercitare a profesiei la furnizor).
(3) In situaţia pacienţi l or cu stome pern,anente pentn1 obţinerea dispozitivelor de protezare stomii,
prescripţia medicală pe care este completată menţiunea "stornă permanentă" se depune unpreună cu
cererea la casa de asigurări de sănătate o singură dată pentru un interval de maximum 12 luni
•
consecutive. In situaţia pacienţi lor cu incontinenţă urÎ.l)ară pertnanentă pentru obţi nerea dispozitivelor
de incontinenţă urinară, prescripţia medicală pe care este completată menţiw1ea incontinenţă u1inară
permanentă se dep1me împreună cu cererea la casa de as i gttrări de sănătate o singt1ră dată, pentru un
interval de maximt1m 12 lu11i consecutive.
ART. 3 (1) Casa de asigură1i de sănătate , în termen de cel n1ult 3 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii.
Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris şi 1notivat, cu indicarea
temeiului legal.
(2) În cazul acceptării, cererile sunt Sl1puse aprobării şi, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare
pentrll procurarea/ închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinaţie.
Decizia se ridică de la casa de as igtu·ări de sănătate de către beneficiar, unul dintre membrii de familie
cu grad de rudenie 1 şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta - prin act
notarial/act de reprezentare p1in avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, sau se expediază p1in
poştă în maximum 2 zile de la emitere în cazul în care asiguratttl solicită prin cerere. ln situaţia în care
cererile pentru dispozitive medicale conduc la depăşirea fondului lunar aprobat se întocmesc liste de
•
prioritate pentru asig11raţi , pe categorii de dispoziti·ve medicale. In acest caz decizia se ernite în
momentul în care fondu l aprobat cu această destinaţie permite decontarea dispozitivului medical, în
ordinea listei de prio1itate, casa de asigurări de sănătate :fiind obligată să transmită asiguratului prin
adresă scrisă, expediată prin poştă, decizia în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia
sau necesitatea revizuirii prescripţiei medicale - numai pentru situaţiile în care se impune revizuirea
prescripţiei. Modelul unic de decizie pentru aprobarea proc1Lrării 11nui dispozitiv medical este prevăzut
în anexa nr. 39 A la ordin.
(3) Fiecare decizie, se eJnite pentrtL un singur dispozitiv medical şi se eliberează în două exemplare,
dintre care un exemplar pentru asigt1rat, transmis de casa de asigurări de sănătate prin poştă. sau care se
ridica direct de la casa de asigurări de sănătate şi uu exemplar rămâne La casa de asigt1rări de sănătate.
La decizia care se transmite asiguratului sau care se ridică de către acesta se ataşează o copie a
reco1nandării medicale.
(4) Decizia de aprobare pentru procttrarea dispozitivelor de protezare storni i şi incontinenţă urinară
este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, care 11u poate fi mai mare de 90/91/92
A

A
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de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz. Decizia de aprobare pentru
procurarea dispozitivelor de protezare stotnii şi incontinenţă urinară este însoţită de o anexă cu 3
taloane sau 12 taloane, după caz, corespunzător perioadelor lunare, pentru perioada prevăzută în
prescripţia medicală, conforn, 1nodelului prezentat în anexa nr. 39 B la ordin.
(5) 1n cazul protezelor pentru membrul inferior, casele de asigurări de sănătate pentru un singur
dispozitiv medical en1it decizii distincte pentru ace l aş i tip de proteză pentru an,bele etape de protezare
(proteza provizorie şi proteza definitivă). Decizia pentru proteza defmitivă, se emite, La solicitarea
asiguratului, după minimum 3 luni de la data la care acesta a beneficiat de proteza provizorie.
(6) 1n cazul fotoliilor n1lante, acestea se vor acorda asiguraţilor pe o perioadă nedeterminată sau
detenninată - p1in închiriere, iar echipamentele pentru oxigenoterapie şi ven ti l aţi e noninvazivă se vor
acorda pe o perioadă determinată prin închiriere, pe baza deciziilor de aprobare pentru
procurarea/închirierea dispozitivelor medicale. Perioada de închiriere nu poate depăşi data la care
încetează valabilitatea contractelor de fi.u11i zare de d.ispozitive medicale încheiate între casa de
asigurări de sănătate şi fun1izori . La încheierea contractelor, pentru dispozitivele medicale ce se acordă
pentru o perioadă determin ată , furnizori i prezintă lista cuprinzând tipu1ile de dispozitive şi nu1nănJI
acestora pe fiecare tip.
(7) Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante este valabilă pentru perioada prevăzută
în prescripţia tnedicală care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice. Pentru
echipamentele penttu oxigenoterapie decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în
prescripţia medicală, respectiv 1naxin1um 90/91/92 de zile calendaristice salt maxi1num 12 luni
consecutive, după caz. Pentru aparatele de ventilaţie noninvazivă decizia de aprobare este valabilă
pentru perioada prevăzută în prescripţia 1nedicală şi nu poate fi mai mare de 90/91 /92 de zile de zile
calendaristice sau 1naximum 12 luni consecutive, după caz. Decizia de aprobare pentru închirierea
fotoliilor rulante, aparatelor pentru administrarea continuă cu oxigen şi ventilaţie noninvazivă , este
însoţită de o anexă cu 3 sau 12 taloane, după caz, corespunzător perioadelor lunare, pent1u perioada
prevăzută în prescripţia medicală, conform modelului prezentat în anexa nr. 39 D la ordin.
(8) Tertnenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru proc11rarea dispozitivului medical este de
30 de zile calendaristice de la data e1nite1ii acesteia de către casa de asigurări de sănătate, cu excepţi a
•
situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (7). 1n cazul dispozitivului efectuat la comandă , furnizorul de
dispozitive medicale înştiinţează casa de asigurări de sănătate despre pri1nirea deciziilor de aprobare a
acestor dispozitive medicale, în termen de rnaxi1n11m 10 zile lucrătoare de la data primi1ii acestora.
ART. 4 (1) Pentru procurarea dispozitivului 1nedical, asiguratul, în cazul dispozitivelor la comandă
(inclusiv pentru protezele auditive), sau, în cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comandă,
asiguratul sau unul dintre men1brii de fatniJie cu grad de rudenie I ş i II, soţ/soţie, o persoană
împuternicită legal în acest sens de către asigurat - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau
reprezentantltl legal al asiguratltlui se adresează , în perioada de valabilitate a deciziei, 11nuia dintre
funuzorii dil1 lista ftunizo1iloJ de dispozitive medicale evaluaţi, cu care casa de asigură1i de sănătate a
încheiat contract, cu următoarele docu1nente: decizia e1nisă de casa de asigurări de sănătate ş i
A

A

prescripţia medicală.

(2) Asiguraţii care au decizii cu valabilitate pentru maximum 12 luni consecutive se pot adresa t1nui
alt fun1izor autorizat şi evaluat aflat în relaţie contractuală cu casa de asigt1rări de sănătate, reluând
întreaga procedură de obţinere a unei noi decizii , cu menţiunea că noua decizie anulează decizia
anterioară. Asigt1raţii vor menţiona în cererea înaintată. casei de asigt1rări de sănătate că doresc
schin1barea fur11izorului de dispozitive medicale, cu precizarea denun1irii furnizoru lui de dispozitive
medicale la care vor să renunţe. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăs i în
perioada acoperită de un talon al deciziei anterioare.
(3) ln cazul dispozitivelor de protezare ston1ii, incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipamente
pentru oxigenoterapie ş i ventilaţie noninvazivă decizia va fi însoţită de talonul corespunzător perioadei
lunare aferente, urn1ând ca pentn1 fiecare perioadă lunară să predea aceluiaşi furnizor şi celelalte
taloane, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2).
(4) Asiguraţii care au decizii pentru procurare dispozitive de protezare stomii (sistem stomic unitar
sac stomic de unică. utilizare) corespunzătoare poz. 1, pct. a 1 de la categoria „2. Dispozitive pentn1
protezare stomii" de la anexa nr. 38 la ordin, după intrarea în vigoare a preţurilor de referinţă pentru
A
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dispozitivele prevăzute la poz. 1, pct. a2 - a.8, pot beneficia de un alt tip de dispozitiv, cu excepţia
celui de la poz. I, pct. al, reluând întreaga procedură de obţinere a unei noi decizii, cu menţiunea că
noua decizie anulează decizia anterioară. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate
regăsi în perioada acoperită de un talon al deciziei anterioare, care, după expirarea perioadei lunare
aferente, va fi facturat la nivelul preţului de referinţă valabil în mo1nentul emiterii deciziei anterioare
de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, şi anttme cu preţul de referinţă prevăzut în
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 803/2016.
ART. 5 Lista dispozitivelor medicale destinate recuperării deficienţelor organice sau funcţionale în
a1nbulatoriu, prevăzută în anexa nr. 38 la ordin, confortn pachetului de servicii de bază, cuprinde
termenele de î1tlocuire ale dispozitivelor 1nedicale. Term.enul de înlocuire începe să curgă din
mo1nentul în care asiguratul a beneficiat de dispozitivul n1edical.
ART . 6 (1) Decontarea dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă nedeterminată se face
de către casele de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul
emiterii deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de
furnizorii cu care au încheiat contracte de fumizare de dispozitive medicale.
(2) Decontarea dispozitivelor n1edicale care se acordă pe o perioadă dete1minată se face de către
casele de asigurări de sănătate, :fu1nizorilor, la nivelul sumei de închitiere va labilă în momentul
enuterii deciziei de aprobare pentru închirierea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de
furnizorii cu care au încheiat contracte de fumizare de dispozitive medicale.
(3) 1n vederea decontă.rii furnizorul de dispozitive 1nedicale depune la casa de asigurări de sănătate,
facturile însoţite, după caz, de:
- copia certificatului de garanţie - cu excepţia dispozitivelor 1nedicale care se acordă pe o peri oadă
determinată (prin închiriere) şi a dispozitivelor pentru caJ'e nu se emit certificate de garanţie dar au
termen de valabilitate;
- declaraţie privind dispozitivele cu scopuri speciale pentru dispozitivele fabricate la con1andă, după
caz, conform prevederilor legale în vigoare,
- audiogramele efectuate după protezarea auditivă de că tre tm furnizor de servicii medicale sau de
dispozitive 1uedicale autorizat şi evaluat. Audiogramele conţin nu1nele şi prenumele asiguratului,
CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării , dovada calibrării/etalonării anuale a
audio1netrelor utilizate;
- taloanele corespunzătoare perioadelor lunare, în original, pentn1 dispozitivele de protezare stomii,
incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipa1nente penh1.1 oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă,
după caz,
- dovada verificării tehnice, după caz, în cazul închirierii unor dispozitive medicale care au fost
utilizate, respectiv fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă.
- confin11area primirii dispozitivului medical expediat de către furnizor prin poştă, curierat, transpott
propriu ori închiriat şi primirea la domiciliu, se face sub semnătuTa beneficiarului sau a unuia dintre
membri i de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, în1puternicit legal prin act notarial/act de
reprezentare p1in avocat, reprezentant legal - cu specificarea domiciliului la care s-a fa.c ut livrarea, a
actului de identitate - serie şi număr - sau, după caz, a paşaportului persoanei care semnează de
pri1nire, situaţii în care nu este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;
:furnizorul poate transmite casei de asigurări de sănătate confrrmarea de p111nire a dispozitivului
medical, primită de furn izor în format electronic - printată şi certificată de către furnizor cu sintagma
"conform cu originalul"; pentru dispozitivele medicale acordate prin închiiiere, conftrmarea priinirii
dispozitivultti medical se depune /se transn1ite electronic (confirmarea prin tată ş i cert i ficată de către
fun1izor cu sintagma "conform cu 01iginalul") la casa de asigurări de sănătate numai la acordarea
d.ispozitivului medical, împreuoă cu prim11l talon corespunzător pri1nei perioade lunare.
1n situaţia în care dispozitivul medical se ridică de la fu1nizor de către beneficiar, confirmarea
primirii dispozitivului 111edical în vederea decontării acestuia se face utilizând cardtll naţional de
asigurări sociale de sănătate al benefician1lui/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data
emiterii pentru cei care re·fuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa
înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional dupLicat sau, după caz, documentele
A
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prevăzute

la art. 223 alin. (l) din Legea nr. 95/2006, repub l i cată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul.
In situaţia în care ridicarea dispozitivului medical de la fu1nizor se face de către unul dintre n1embrii
de familie cu grad de n1denie I şi IT, soţ/soţie, împuten1icit legal - prin act notarial/act de reprezentare
prin avocat, reprezentant legal -, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, sau cartea
de identitate/buletinul de identitate/paşaportul acestt1ia.
•
In situaţia în care beneficiarul dispozitivului n1edical este titular de formular european/pacient din
statele cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, convenţii sa11 protocoale intemationale cu
prevederi în doineniul sănătăţii, la ridicarea dispozitivului medical de la furnizor va prezenta actul de
identitate/paşaportul , după caz.
(4) Decontarea în cazul protezărilor pentru membrul superior şi/sau inferior se face după deptmerea
de către asigurat, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană
împuternicită legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al
asigt1ratului, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validată (confir1nată) de
•
medicul de specialitate. ln cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de fa1nilie cu grad de n1denie I
şi II, soţ/soţie, o persoană î1nputernicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin
avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest
docttment în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de
sănătate va valida (va confi11na) din oficiu protezarea respectivă.
(5) În cazul protezelor pentru membn1l inferior, după o intervenţie chirurgicală, dacă asiguratul
beneficiază înaintea protezării defmitive, de o proteză provizorie, decontarea se face pentru acelaşi
furnizor, cumulat pentru a1nbele etape de protezare, până la nivelul de 125% al preţului de referinţă al
protezei. Pentru proteza provizorie valoarea decontată va fi până la nivelul preţului de referi11ţă valabil
în momentul e1niterii deciziei de proctrrare, iar valoarea decontată pentru proteza defmitivă reprezintă
valoarea rămasă până la nivelul de 125% al preţulu i de referinţă al protezei respective valabil în
momentul emite1ii deciziei de procurare a protezei definitive. Prin excepţie, în situaţia în care
furnizorul care a efectuat protezarea provizorie nu se n1ai află în relaţ.ie contractua lă cu casa de
asigurări de sănătate la data emiterii deciziei de procurare a protezei definitive acesta se poate adresa
unui alt furnizor autorizat şi evaluat aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate ;
decontarea protezei defmitive se face în aceleaşi condiţii, respectiv până la nivelul de 125% al preţului
de referinţă al protezei.
(6) Decontarea, în cazul protezelor auditive, se face după depunerea de către asigurat, unul dintre
membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta - prin
act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, a unui document de
validare întocmit de către un n1edic de specialitate otorinolaringologie, pe baza raportului probei de
protezare. Rapo1tul probei de p rotezare cuprinde rezultate.le testelor audiometriei protetice, realizate
prin diferite metode (audiometrie tonală şi vocală în cfunp liber etc.), efectuate înainte şi după
protezare. În cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de fan1ilie cu grad de rudenie T şi TI,
soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau
reprezentaottll legal al asiguratului , nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest docu1nent în
tennen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea d.ispozitivului medical, casa de asigtrrări de sănătate va
valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.
(7) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru stunele decontate
reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale acordate beneficiarilor formularelor/documentelor
europene en1ise în baza Regi1lamentului (CE) nr. 883/2004, respectiv pacienţilor din statele cu care
Ro1nânia a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale inte1uaţiona le cu prevederi în
domeniul sănătăţii.
(8) In cazul dispozitivelor medicale expediate de către furnizor prin poştă, curierat, transport propriu
ori închiriat, factura în vederea decontării dispozitivt1lui medical se întoc1neşte în lw1a în care
furnizoru l a intrat în posesia documentului privind confirmarea de primire a dispozitivului medical.
•
(9) In cazul dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă detenninata, prin închiriere, factt1ra
se întocmeşte după expirarea perioadei de valabilitate a talonului facturat.
A

A
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ART . 7 ( L) Pe toată perioada de închiriere a dispozitivului medical, furnizorul, care ră1nâne

proprietarul dispozitivului 1nedical, va monitoriza utilizarea acesttLia, având obligaţia ca în cazul
recuperării dispozitivului după încetarea perioadei de închiriere la termen/înainte de te1men să anunţe
în termen de 5 zile lucrătoare casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract.
(2) Casele de asigurări de sănătate decontează pa1ţial stuna de închiriere a dispozitivului medical
(echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noni11vazivă) corespunzătoare perioadei lunare,
proporţional cu numărul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical, raportat la 30 de
zile calendaristice.
(3) Pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, în s ituaţia în care există continuitate a
termenelor de valabilitate a deciziilor şi a taloanelor corespunzătoare şi continuitate în utilizarea de
către asigttrat a dispozitivtLlui 111edical acordat prin închiriere de acelaşi furnizor, decontarea
dispozitivului medical se face începând cu data de valabilitate a deciziiilor ulterioare, respectiv a
primului talon aferent acestor decizii.
'
Incepând
cu cel de al doilea talon, decontarea dispozitivului medical acordat prin închiriere se face
ct1 prima zi de valabilitate a talonului având în vedere continuitatea dintre taloanele aceleiaşi decizii.
ART. 8 (l) Certificatul de garanţie predat de către furnizor asiguratului pentru dispozitivele care se
acordă pe perioadă nedeterminată, trebuie să precizeze: elementele de identificare a dispozitivului
medical (numele prodt1cătonilui, numele reprezentantului autorizat al producătorului sau numele
distribuitorului, după caz; tipul; nu1nărul lotului precedat de cuvântul "lot" sau nr. de serie, după caz);
data fabricaţiei şi , după caz, data expirării; termenul de garanţie.
•
(2) In cadrul termenului de garanţie asiguraţii pot sesiza fu1nizorul în legătură cu eventualele
deficienţe ale dispozitivului medical care conduc la lipsa de conformitate a acestuia, dacă aceasta nu s•
a produs din vina utilizatorului. ln acest caz repararea sau înlocuirea dispozitivului medical cu altul
coresptmzător va fi asigurată şi suportată de către furnizor.
ART. 9 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publ ică vor organiza trimestrial şi ori
de câte ori este nevoie sau la solicitarea organizaţiilor judeţene ale fu1nizorilor întâlniri cu futnizorii de
dispozitive medicale pentru a analiza aspecte privind acordarea dispozitivelor medical.e, precun, ş i
respectarea prevederilor actelor norn1ative în vigoare. Anunţurile p1ivind data ş i locul desfăşurări i
întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile
lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor
informa asupra modificărilor apăn1te în actele normative şi vor stabili î1npreună cu furn izorii de
dispozitive medicale măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea acti vităţii. Neparticiparea furnizorilor
la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest p1ilej.
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ANEXA39A
- model Casa de Asigu.rări de Sănătate ····················-···-·················
Decizia or. ........... d.io data ............................................ .
Preşedintele - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate ............. ..
A vând în vedere:
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind refonna în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
co1npletările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 140/20 18 pentlu aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medica1nentelor şi a dispozitivelor medicale,
în cadrul siste1nului de asigură ri sociale de sănătate pentru anii 20 18-2019, precum şi prevederile
Ordinului ministiului sănătăţii ş i al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ........ ./...... ./
2018 pentru aprobarea Nor1nelor metodologice de aplicare în anuJ 2018 a H.G. nr. 140/2018
Văzând

cererea nr................. înregi strată la Casa de Asigurări de Sănătate .................... în data de
........ ........ depusă de beneficiar, nume şi pren11n1e .................. sau de către tmul dintre membrii de fam ilie
cu grad de tudenie l şi U, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de către acesta (prin act
notarial / act de reprezentare prin avocat) sau reprezentantul legal al asiguratului (NuLne, prenutne,
CNP/cod unic de asigurare, Adresă completă, telefon) ..................... beneficiar domiciliat în
............................. CNP/cod unic de asigtLrare .............. .... ., prescripţia 1nedicală pentru acordarea de
dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţional e eliberată de 1nedicul de
specialitate dr.........................., din unitatea sanitară ................................... ;
A

ln temeiul prevederilor Ordinului pentru nutnirea

preşedintelui

- director general al Casei de Asigurări

de Sănătate nr.................. ..

DECIDE
ART. I Se aprobă procurarea/închirierea
deficienţe organice sau funcţionale

um1ăton1lui

dispozitiv 1nedical destinat

recuperării

unei

...........................................................................
pe o perioadă de .............. tennen de înlocuire de .............. pentru numitul .............................................. .
ART. 2 Preţul de referinţă/suma de închiriere suportat(ă) de către Casa de Asigură1i de Sănătate ........ ..
este: ................ ..
ART. 3 Prezenta decizie are o valabilitate de ........... zile calendaristice de la data de .................. .
ART. 4 Prezenta decizie s-a întocmit în două exe1nplare, dintre care un exemplar pentn1 asigurat iar tln
exemplar rămâne la casa de asigtLrări de sănătate.

Preşedinte

- Director General,

••••• ••••••••••••••••• ••• •••••

DECIZIE VERSO
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LIST A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MED[CALE EVALUAŢI AFLAŢI ÎN RELAŢIE
CONTRACTUALĂ CU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ................................................. ..
CARE FURNIZEAZĂ/ÎNCHlRIAZĂ DISPOZITIVUL MEDICAL ....................... TIP ................. ..

I
I
I

Fur nizor de dispozitive
medicale

Adresă comp l etă

sediu social /

lucrativ
(adresă,

telefon, fax , pagină web)

I
I
I

Adresă completă

punc t de lucru

I
I
I

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ 1

I
I
I

II

1
2

I
I
I

I
I
I

I

II
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ANEXA39B
- model -

ANEXA I
LA DECIZIA DE PROCURARE DISPOZITIVE DE PROTEZARE STOMTI ŞI INCONTINENTĂ
U"R.IN"ARA :t\1R-. .........../ ................
~

- Prezenta anexă se predă î1npreună cu decizia;
- Casa de As igurări de
valabilă decizia;

Sănătate

va

şta1npila

n1br ica

aferentă fiecăre i

perioade lunare pentru care este

- Se începe completarea taloanelor de jos in sus;
- Asig uratul predă furnizorului decizia în1 preună cu talonul corespunzător pe1ioadei lunare aferente,
u1mând ca pentn1 fiecare perioadă l u nară. să predea acel uiaşi fun1izor şi cele lalte taloane .
•

- ln cazul expedierii prin poştă a talonului, coloana C6 nu se completează, luându-se în considerare
docun1e11tele ce confirmă expedierea prin poştă şi primirea la do1niciliu;

A. ACORDATE PENTRU 12 LUNI CONSECUTIVE
Nr.
Perioada
talon zi/lună/an

Cl
12

11

10

9

8

7

6

C2

Nume ş i prenume
CNP/cod unic de
asigurare

C3

Ac t
ident i tate

C4

Decizi e
nr . /data

cs

Data ş i semnă tura de
primire a dispozi t ivului
medical pe primul ta l o n
al deciz iei/semnă tura pe
cel elal te taloane
afe r ente deciziei
C6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

5

4

3

2

l

B. ACORDATE PENTR U 90/91/92 DE ZII.E
Nr .
!Perioada
tal onl zi/luna/an

I
I

Nume ş i prenume! Act
I Decizie
CNP/cod unic del ident itate! nr . / data
asigurare
I
I

I

I

Data şi semnătura de
primire a dispozitivului
medical pe primul talon
al deciziei/semnătura pe
celelalte t aloane
aferente deciziei

I
I
I
-- ----- -------'----~---- ----------Cl

C2

C3

I

C4

I

cs

C6

-3- - - - - - -------'---------- - - - - - - - - - - -

------1'

-- ----2

_______ ,_____ - - - - - - - - - - - - - - - !

------'

I
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ANEXA39C
- model -

ANEXA I
A

LA DECIZIA DE INCHIRIERE A FOTOLilLOR RULANTE ŞI A ECHIPAMENTELOR
PENTR U OXIGENOTERAPIE ŞI VENTILAŢIE NONINV AZIV Ă
NR. ....../ ............... .

- Prezenta anexă se predă î1npreună cu decizia;
- Casa de As igurări de Sănătate va şta1npila rubrica aferentă fiecărei perioade lunare pentru care este
va labilă decizia;
- Se începe completarea taloanelor de jos în sus;
- Asiguratul predă furnizorului dec.izia împreună cu talonul corespunzător perioadei lunare aferente,
urmând ca pentru fiecare perioadă lunară să predea aceluiaşi furnizor şi celelalte taloane.
PENTRU FOTOLII R ULANTE
Nr. !Perioada
talon I zi/lună /an

I
I
I

Nume şi prenume
CNP/cod unic de
asigurare

Act
I Decizie
identitate I nr . /data

I
I

I

I
Cl
3

2

l

I
I
I
I

C2

C3

C4

lI

cs

Data şi semnătura de
I
p r imire a dispozitivului !
medical pe primul tal on I
al deciziei/semnătura pel
celelalte taloane
I
aferente deciziei
C6
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PENTRU ECH[PAMENTE PENTRU OXIGENOTERAPIE ŞJ VENTJLAŢfE NONTNVAZIVĂ
A. ACORDATE PENTRU 12 LUNI CONSECUTIVE
Nr.
Perioada I Nume şi prenume
ta l on z i / l ună/ ani CNP/cod uni c de
I a sigura r e

I
I
I

Act
i dent itate

Decizie
n r ./dat a

Data ş i semnătura de
pr i mir e a dispo zitivului
me dical pe primul tal o n
al deciziei/semnătura pel
cel elal te ta l oane
I
af e rente deciziei
I

-Cl- - C2
- - -'- - - - - 'I
I - - -C3- - - - - C4- - - - cs- - - - - - -C6
______ I
I
I
I
I
______ I
11
I
I_______
12

I

-10- ----'----------- - - - - ----------I
9

8

7

6

5

4

3

2

l

I
I
I
I
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B. ACORDATE PENTRU 90/91/92 DE ZILE
Nr.
Perioada I Nume şi prenume
ta l on z i / l ună/ ani CNP/cod unic de
I as igura r e

Act
i dentitate

Decizie
nr./data

I
I
I

-Cl

_____
,I
C2

C3

______ I
3
I
I
I
______ I
2
I
I_______
I

C4

----

cs

Data ş i semnătura de
pr i mir e a dispo zitivului
medical pe primul tal o n
al deciziei/semnătura pel
cel elal te ta l oane
I
aferente deciziei
I

-----------'I
C6

-1- -----'----------- - - - - ----------I

I
I
I
I
I
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ANEXA39D
- model PRESCRIPŢIE MEDICALĂ- RECOMANDARE PRIVIND ACORDAREA
DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE

ORGANICE SAU .FUNCŢIONALE
Nr . . . . . . . . / ........... *)
Unitatea medicală . . .. .. . ....... ... ... ... .. . .
Adresa .... . ... . . . ... . . ... ....... . . .• ..

I_I

MF

I_I

Ambulatoriu

I_I

Spital

Stat membru: ROMÂNIA
COI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr.

contract

încheia t

. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cu

Casa

de

de

Asigurări

Sănătate

(pentru medicul car e întocme ş te prescripţ ia medical ă - recomandarea)
Nr.
contract
. .... .... .... ..
încheiat
cu
Casa
de
Asigurări
de
Sănătate
. . ... . ... . ... . ... . ... . ... se completează cu datele medicului de specialitate, care a
transmis scrisoarea medical ă /biletul de ie ş ire din spital (numai pentru situaţiile în care
medicul de familie pe lista căruia se afl ă înscr is asiguratul, întocme ş te prescrip ţ ie
medical ă - recomandare )
Nume, prenume medic ............................. . ... . .. .
Cod paraf ă medic .................... .
Specialitatea medicului prescriptor ..... • ... • ... • ... • ...
Date contact medic prescriptor:
- telefon/fax medic prescriptor .. .. ... . .. ... . ... . .. .. .
(se va completa inclusiv prefixul de ţ ară)
- e-mail medic prescriptor .. . ... . ... . ................ .
l. Numele ş i prenumele asiguratului . . ... . ....... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . .
(se va completa în întregime numele ş i prenumele asiguratului)
2. Data Naş terii ....................................... .
3. Domiciliul ... . ........................... . .......... .
4. Codul numeric personal/ cod unic de asigurare al asiguratului .. ··· • ··· • ··· • ··· • ·
5. Diagnosticul medical ş i diagnostic boli asociate: . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .
6. Deficienţ a organic ă sau func ţ ional ă
- nu este ca urmare a unei boli profesionale

J_ I (se

- nu este ca urmare a unui accident de munc ă ori sportiv.
7. Pentru stomii ş i incontinen ţă urinară se bifeaz ă una din

1:=1

I_I

permanent ă

J:=I

temporară

bifeaz ă că suţa)

(se bifeaz ă

că suţa)

c ă suţele:

J_I set modificat
Sunt de acord cu
modificarea setului
Semnatur a as i gur at

8. Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie
dintre că suţ ele:

şi

ventilaţie

noninvazivă

se

- cu cert ificat de încadrare in grad de handicap grav sau accentuat
-

fă ră

certificat de încadrare în grad de handi cap grav sau accentuat

9. Denumirea ş i tipul dispozitivului medical recomandat:
(din anexa nr . 38 la ordin„1)

............................. .... .... .... .... .... .... ............ ...... ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ..

Data emiterii
Semnă tura

prescripţ iei

(olograf ă

sau

.. .. .. .. .. .. .. .. ... . . . . . . . .

electronic ă ,

după

caz)

şi

parafa medicului

bifează

J_I
J_I

una
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*) Se va completa cu n1unăn1J din registrul de consultaţii/foaie de observaţie
**) Ordinul n1inistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr .
.... ./...... .1 2018 privind aprobarea Normelor 1netodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii n1edicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei n1edicale, a med.icamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentn1 anii 2018-2019.
Notă:

Recomandarea se eliberează în 3 exemplare.
Recon1andarea se eliberează nwnai dacă deficienţa organică sau funcţională nu este ca urmare a unei
boli profesionale sau a unui accident de muncă ori spottiv.
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ANEXA40
- model -

CONTRACT
de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau
funcţionale în ambulatoriu
I. Părţile contractante
Casa de asigurări de sănătate .............................. , cu sediul în municipiu l/oraşul .......................... , str.
................. nr.... , judeţul/secton1l ................. , telefon/fax ................. , e-mail ........ , reprezentată prin
preşedinte - director general .. .......... .................. .

.

Şl

Furnizorul de dispozitive medicale ................... , prin reprezentantul legal ................. sau
împuternicitul legal al acestuia ................. , după. caz,
- având sediul social în localitatea .................................... , judeţuVsectonll .................. str.
........ .................. nr...... , telefon ............. , fax .............. , e-mail. ........... ,
- se va menţiona şi punctul/punctele de lucru din judeţ cu infor1naţiile solicitate anterior, după caz.

ll. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furn izarea de dispozitive 1nedicale destinate
recuperării unor deficiente organice sau funcţionale în ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr.
140/2018 pentru aprobarea pac betelor de servicii medicale ş i a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medi.cale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul
sistemului de asigtu·ări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 şi Ordinulu.i min.istrulu.i sănătăţii ş i
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .. ...... ./.. ... ../ 2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de apl icare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.
m. Dispozitive medicale furnizate
ART. 2 Dispozitivele medicale fun,izate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt prevăzute
în anexa nr. 38 la Ordinul 1ninistrului sănătăţi i ş i al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr ........ / ........ ./ 20 l 8 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a
I-1.G. nr. 140/20 18 şi constau în:

a) ......................................................................;
b) ...................................................................... ;
C) ..................................................................... .
Lista de dispozitive .m edicale se va detalia pe categorii, denumiri şi tipuri .

TV. Durata contractului
ART. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 dece1nbrie 2018.
ART. 4 Durata prezentului contract se poate prelungi. prin acordul părţilor pe toată durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 140/2018.
V. Obligaţiile părţilor
A. Obligaţiile casei de asi gurări de sănătate
ART. 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obl i gaţii:
a) să încheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale autorizaţi ş i evaluaţi, astfel încât să se
asigure punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 140/2018, şi să facă pub l ică în termen de maximum
1O zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, inclusiv pe site-ul casei de asigurări de sănătate,
lista, în ordine alfabetică, a acestora, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social lucrativ ş i
punctul de lucru, pentn1 informarea asiguratului; să actualizeze toate n1odificările făcute la contracte
prin acte adiţionale, pe perioada derulării contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de
asigttrări de sănătate a listei acestora ş i a datelor de contact, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de
la data încheierii actelor adiţionale;
b) să infor1neze în prealabil, în termenul prevăzut la art. J96 alin. (J) din Anexa 2 la H .G. nr.
140/2018, furnizorii de dispozitive medicale asupra condiţiilor de contractare, precum şi în cazul
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modificărilor apărute

ulterior ca urmare a modificării actelor normative, prin intennediul paginii web a
casei de asig1n·ări de sănătate, precwn şi prin poşta electronică la adresele comunicate oficial de către
furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;
c) să informeze furnizorii de dispozitive medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare,
precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii , prin intennediul paginii web a casei de asigură1i de sănătate şi prin poşta
electronică;

d) să emită decizii privind aprobarea procurăriirmchirierii dispozitivului medical, conform
prevederilor legale şi în limita bugetului aprobat, la care anexează I exemplar al recomaL1dări i
medicale; modelul deciziei pentru aprobarea procurării/închirierii de dispozitive 1nedicale este
prevăzut în anexa l1J. 39 A la Ordinul ministntlui sănătăţii ş i al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr . ...... ./........ ./ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2018 a H.G. nr. 140/2018;
e) să precizeze în decizia de procurare/închiriere a dispozitivului medical preţul de referinţă/stuna de
închiriere suportat/suportată de casa de asigurări de sănătate din Fond pentnt dispozitivul medical şi să
specifice pe versoul deciziei, în ordine a l fabetică, lista furnizorilor de dispozitive medicale care
furnizează dispozitivul medical aprobat Îl1 decizie cu care casa de asigurări de sănătate se află Îl1 relaţii
contractuale, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social lucrativ şi punctul de lucn1 pentru
informarea asiguratului;
f) să respecte dreptul asiguratului de a-şi alege furnizorul de dispozitive medicale;
g) să efectueze decontarea dispozitivelor n1edicale pentru care au fost validate docu111entele
justificative, pe baza facturilor e1nise de către furnizor şi a documentelor obligatorii care le însoţesc.
Validarea documentelor justificative se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii
documentelor;
h) să verifice dacă emitentul prescripţiei medicale se află în relaţii contractuale cu o casă de
asigură1i de sănătate. Prin emitent se înţelege furnizontl de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive
medicale;
i) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconforrnitatea
documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizo1ii depun declaraţii pe
propria răspundere;
j) să înmâneze la data ·finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de
control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de dispozitive medicale, prectun şi informaţiile
despre tern1enele de contestare, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele
metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistenJului de asigurări sociale de
sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind 1năsuri le dispuse se transmite furnizorului de
către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data prin1irii
raportului de control de la Casa Naţională de .Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;
k) să publice pe pagina \veb proprie fondul anual alocat la nivelul casei de asigurări de sănătate cu
destinaţia dispozitive n1edicale în ambulatoriu, precum şi orice modificare a acestuia pe parcursul
anului;
I) să actualizeze toate modificările făcute la contracte p1in acte adiţionale, pe perioada derulării
contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate a listei acestora şi a
datelor de contact, Îl1 termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data rn.cheierii actelor adiţionale.
m) să publice pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii ş i tipt1ri de dispozitive
medicale;
n) să comunice, în format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare şi
refuzu.I decontării anumitor dispozitive medicale, cu respectarea confidenţia l ităţii datelor personale, Îl1
termen de maximum 1O zile lucrătoare de la data refuzului.

B. Obligaţiile furnizorului de dispozitive medicale
ART. 6 Furnizonll de dispozitive medicale are unnătoarele obligaţii:
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a) să respecte prevederile Legale privind condiţiile de introducere pe piaţă, de comercializare şi de
punere în funcţiune a dispozitivelor 1nedicale;
b) să Livreze dispozitivul medical în conformitate cu recomandarea medicului ş i să asigure service
pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul dispozitivelor
medicale caTe necesită service;
c) să Livreze dispozitivele medicale şi să desfăşoare activităţi de protezare numai la sediul social
lucrativ sau la punctttl/punctele de lucru pentru care deţin dovada de evaluare;
d) să verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea şi buna funcţionare a dispozitivului medical;
e) să livreze dispozitivul n1edical comandat la termenul speci.ficat în nota de comandă, astfel încât
datele avute în vedere de către medicul specialist la emiterea reco,nandăTii medicale să nu sufere
modificări, în condiţi ile în care asiguratul respectă progran1area pentru probă şi predarea dispozitivului
medical la comandă;
f) să trans 1nită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vederea calculării preţurilor de referinţă
şi a sumelor de închiriere, preţurile de vânzare cu amănuntul şi sun1ele de închiriere ale dispozitivelor
medicale, care trebuie să fie aceleaşi cu cele prevăzute la art. 163 alin. (l) lit. g) din Anexa 2 la 1:-I.G.
nr. 140/2018, însoţite de certificatele de înregistrare a dispozitivelor n1edicale emise de Ministerul
Sănătăţii/Agenţ-ia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ori de documentele de
înregistrare dintr-un stat membn1 din Spaţiul Econot11ic European şi/sau de declaraţiile de conformitate
CE emise de producători., după caz;
g) să întocmească şi să depună la casa de asigurări de sănătate , până la data prevăzută în contractul
de fun1izare de d.ispozitive med.icale, facturile însoţite de doctunentele necesare în vederea decontări i
dispozitivelor medicale în ambulato1;u, conform şi în condiţiile stabilite în anexa m·. 39 la Ordinul
ministrttlui sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ......../ ......../ 2018
pentru aprobarea Nor1nelor metodologice de aplicare în anul 2018 a 1-I.G. nr. 140/20 18. Cheltuielile cu
transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de
sănătate; împuternicitttl legal al asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, ad1nin istrator,
angajat sau persoană care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală de exercitare a profesiei la
furnizorul de dispozitive medicale ori la furnizorul de servici i medicale la care îşi desfăşoară
activitatea medicul prescriptor;
h) să respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în inod
nedj scrimina tori u;
i) să anunţe casa de asigurări de sănătate, în cazul dispozitivelor medicale la co1nandă, despre
prim.irea deciziilor de aprobare, în tennen de maximun1 10 zile lucrătoare de la data prunirii acestora;
j) să utilizeze platfotma informatică din asigt1rările de sănătate. In situaţia în care se utilizează un alt
sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platfo1ma infor111atică
din asigurări l e de sănătate, caz în care fumizo.1ii sunt obligaţi să asigure confidenţ ialitatea în procesul
de transmitere a datelor. Incepând cu data i1nplementării sistemului de raportare în timp real, acesta va
fi utilizat de fttmizorii de dispozitive medicale evaluaţi peonu îndeplin.irea acestei obligaţii; sistemul
de raportare în timp real se referă la raportaTea activităţii zilnice realizate conform contractelor de
furn.izare de dispozitive medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării
dispozitivelor medicale contractate ş i validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în
timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit
prin ordin al preşedinte lui Casei Naţionale de AsigLtrări de Sănătate; în s ituaţii jt1stificate în care nu se
poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, rapo1tarea activităţii se realizează în maximum 3 zile
lucrătoare de la data e liberării/expedierii dispozitivelor medicale. La stabilirea acestui tem1en nu se ia
în calcul ziua eliberării/expedierii dispozitivelor medicale şi acesta se îtnplineşte în a 3-a zi lucrătoare
de la această dată.
k) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăre i a dintre condiţiile care au stat
la baza încheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, cel târziu în ziua în care
modificarea produce efecte ş i să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării
contractelor; notificarea se face confo1m reglementăTilor privind corespondenţa înlTe părţi prevăzute în
contract;
A

A
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I) să respecte toate prevederile legale în vigoare privind certificarea dispozitivelor medicale,
prezentând în acest sens casei de asigurări de sănătate cu care încheie contract documentele
justificative;
m) să asigure acordarea dispozitivelor medicale beneficiarilor formularelor/documentelor europene
emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în
cadrul sistemului de asigi1rări sociale de sănătate din România; să asigure, după caz, acordarea
dispozitivelor medicale, în baza prescripţiei medicale eliberate de 1nedicii de specialitate aflaţi în
relaţie contractuală cu casele de asigiirări de sănătate, pacienţilor din alte state cu care România a
încheiat acordi1ri, înţelegeri , convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în donJeni:ul sănătăţii,
în condiţiile prevăzute de respectivele documente inte1naţionale;
n) să întocmească evidenţe distincte pentn1 dispozitivele n1edicale acordate şi decontate din bugetul
Fondului pentru pacienţii din statele 1ne1nbre ale Uniunii Ew·op·ene/Spaţiului Econo1nic
European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise î.n baza
Regi1lamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului Eiiropean şi al Consiliului, şi să raporteze
lunar/trin1estrial, în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii
contractttale, facturi le, însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la dispozitive
n1edicale şi, după caz, de docu1nentele justificative/docurnentele însoţitoare, la preţurile de
referinţă/sumele de închiriere stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi ;
o) să întocmească evidenţe distincte pentru dispozitivele medicale acordate şi decontate din bugetul
Fondului pentru pacienţii din statele cu care Românja a încheiat acorduri, înţelegeri , convenţii sau
protocoale internaţionale cu prevederi în do1neniuJ sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii
medicale acordate pe teritoriul României, şi să rapo1teze lunar/trimestrial, în vederea decontării caselor
de asigi1rări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, facturile, însoţite de copii ale
documentelor care au deschis dreptul la dispozitive 1nedicale şi , după caz, de documentele
justificative/documentele însoţitoare, la preţurile de referinţă/sun1ele de închiriere stabil ite pentru
cetăţenii români asiguraţi;
p) să anunţe în ten11en de 5 zile lucrătoare casa de asigitrări de sănătate cu care au încheiat contract
recuperarea de la asigurat a dispozitivului medical după perioada de închiriere la tennen/înainte de
ten11en;
q) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma
inforn1atică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu
siste1nul informatic, se utilizează sistc1nuJ off-line; asumarea dispozitivelor medicale eliberate se face
prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind
serviciile de încredere;
Dispozitivele medicale eliberate off-line se trans1nit în platforn1a informatică a asigurărilor de
sănătate în maximmn 3 zile lucrătoare de la data eliberării, pentru dispozitivele eliberate în luna pentru
care se face raportarea; în situaţia î11 care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, cirrierat,
transport propriu ori în.chi1iat, în maxin1um 3 zile lucrătoare de la data expedie1ii dispozitivului
tnedical; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua eliberării/expedieri i dispozitivului 1nedical
şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.
Dispozitivele medicale din pachehd de bază eliberate în alte condiţii decât cele menţionate anterior
nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile su11t valabile şi în
situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigtrrat cu valabilitate de 3 li1ni de la data emiterii pentru
cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru
cei cărora li se va en,ite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute Ia art. 223 alin.
(I) din Legea m·. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele
cărora nu le-a fost emis cardul în vederea eliberării dispozitivelor medicale;
r) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate dispozitivele medicale din
pachetul de bază eliberate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de
sănătate în condiţiile lit. q), în tnaximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării dispozitivi1lui medical de
la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale beneficiarului sau unuia
dintre niembrii de fa1ni lie cu grad de rudenie l şi IT, soţ/soţie, unei persoane împuternicită legal în acest
sens de către asigurat - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantului legal al
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asiguratului pentru dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea; în situaţia în care
dispozitivttl medical se eliberează prin poştă , curierat, transport propriu ori închiriat, în maximum 3
zile lucrătoare de la data expedierii dispozitivului medical ; la stabilirea acestui termen, nu se ia în
calcul ziua eliberăiii/expedierii dispozitivului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de
la această dată.
Asumarea dispozitivelor medicale eliberate se face prin seinnătură electronică extinsă/calificată
potrivit l egis l aţiei naţiona l e/europene în vigoare privind servicii le de încredere. In situaţia nerespectări i
acestei obligaţii dispozitivele medicale nu se decontează furnizorilor de căh·e casele de asigurări de
A

sănătate;

s) să livreze în baza contractului u1cheiat cu casa de asigurări de sănătate, nun,ai dispozitivele
medicale care corespund denumirii şi tipului de dispozitiv prevăzut Îl1 pachetul de bază şi respectă
condiţiile de acordare prevăzute î11 I-1.G. nr. 140/2018 şi Ordinul ministrului să11ătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .. ....../ ......../2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. 1u·. 140/2018; nerespectarea acestei obligaţii conduce la
rezilierea contractului şi recuperarea de către casa de asigurări de sănătate a sumelor decontate pentru
dispozitivele tnedicale care nu au îndeplinit aceste cerinţe.

Vl.

Modalităţi

de

plată

A RT. 7 (1) Documentele în baza cărora se face decontarea se depun/se trans1nit la casa de asigurări
de sănătate până la data de ................. a fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea.
(2) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor
raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.
ART. 8 (l) Casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare ct1 an1ănuntul al
dispozitivului 1nedical, dacă acesta este mai mic decât preţul de refe1inţă. Dacă preţul de vânzare cu
amănuntul al dispozitivului medical este 1nai mare decât preţul de referinţă, diferenţa se suportă de
asigurat prin contribuţie personală şi se achită direct furnizorului, care eliberează chitanţă sau bon
fiscal ori, la cererea asiguratului, şi factură.
(2) Casele de asigurări de sănătate decoutează iutegral suma de încliiriere a dispozitivului medical,
dacă aceasta este mai mică decât sun1a de închiriere stabilită conform n1etodologiei aprobate prin ordin
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Dacă suma de închiriere a dispozitivului
medical este mai mare decât su1na de închiriere stabilită conform 1netodologiei aprobate prin ordin al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigttrări de Sănătate, diferenţa se suportă de asigtu·at prin contribuţie
personală şi se achită direct furnizorului, care eliberează chitanţă sau bon fiscal ori, la cererea
asiguratului, şi factură.
(3) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fond în condiţiile
prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv 1nedical preţurile de vânzare cu
amănuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi u, relaţie contractuală cu aceeaşi casă
de asigurări de sănătate sunt mai mari decât preţul de referinţă al acestui dispozitiv medical, casa de
asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivttlui medical Ia preţul cel mai mic de vânzare
cu amănuntu l. 1n s ituaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu a1nănuntul ale
tuturor furnizori lor de dispozitive 1nedicale aflaţi în relaţie contractua lă cu aceeaşi casă de as igurări de
sănătate sunt mai n,ici sau tnai inari decât preţul de referinţă , casele de asigură1i de sănătate
decontează integral preţu l de vânzare ctt amănuntul al dispozitivului n1edical dacă acesta este mai inic
decât preţul de referinţă, respectiv preţul de referinţă , dacă preţul de vânzru·e cu amă11untu l al
dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţă.
(4) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate di11 Fond în condiţiile
prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv medical sun1ele de închiriere ale
tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi Îl1 relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de
sănătate sunt mai mari decât suma de închiriere a acestui dispozitiv medical, stabilită conforn1
metodologiei aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casa de
asigurări de sănătate decontează suma de închiriere cea mai mică. 1J1 situaţia Îl1 care pentru un
dispozitiv medical sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie
contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate Sllllt mai mici sau mai mari decât suma de
A

A
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conform m.etodologiei aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate decontează integral stima de închiriere a
dispozitivului medical, dacă aceasta este 1nai mică decât sun1a de închiriere stabilită conform
metodologiei aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv
sun1a de încruriere stabilită conform metodologiei aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate, dacă suma de închiriere a dispozitivului medical este mai mare.
(5) Casele de asigurări de sănătate decontează parţial sunJa de închiriere a dispozitivului 1nedical,
proporţional cu numă1ul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical din luna respectivă.
ART. 9 (1) Decontarea dispozitivelor 1nedicale care se acordă pe o perioadă nedeterminată se face
de către casele de asigurări de sănătate, furnizorullti, la nivelul preţului de referiuţă valabil în
momentl1l emiterii deciziei de aprobare pentn1 procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor
emise de furruzor.
Factura emisă de furnizor este însotită după caz, de:
- copia certificatului de garauţie cu excepţia dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă
deter@nată ( prin închiriere) şi a dispozitivelor pentru care nu se e1nit certificate de garanţie dar au
tennen de valabilitate;
- declaraţie privind dispozitivele cu scopuri speciale pentru dispozitivele fabricate la comandă, după
caz, conform prevederilor legale în v igoare,
- audiogramele efectuate după protezarea auditivă de către un furnizor de servici i medicale sau de
dispozitive medicale, autorizat şi evaluat. Audiogramele conţin numele şi prenumele asiguratului,
CNP-ul/codul unic de asigurare al acesruia, data ş i locu.I efectuă1ii, dovada ca.librării/etalon ării anuale a
audiometrelor utilizate.
- taloanele corespunzătoare perioadelor lunare, în origina], pentru dispozitivele de protezare stomii,
incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipan1ente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă,
după caz,
- dovada verificării tehnice, după caz, în cazul închirierii unor dispozitive medicale care au fost
utilizate, respectiv fotolii n1lante ş i echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă.
- confmnarea priJnirii dispozitivului 111edical expediat de catre furnizor prin poştă, curierat, transpo1t
propriu ori închiriat şi primirea la domiciliu, se face sub semnătura beneficiarului sau a unuia dintre
1nembrii de familie cu grad de rudenie I şi IT, soţ/soţie, împuternicit legal - prin act notarial/act de
reprezentare prin avocat, reprezentant legal cu specificarea domiciliului la care s-a făcut Livrarea, a
actului de identitate - serie şi număr - sau după caz a paşaportului persoanei care semnează de prirnire,
situaţii pentru în care nu este necesară utilizarea cardului naţional de asigurărj sociale de sănătate;
Furnizorul poate transn1ite casei de asigurări de sănătate confirmarea de prin,ire a dispozitivului
medical, primită de ftrrnizor în format electronic - printată şi ce1tificată de către fu1nizor cu sintagn1a
"conform cu originalt1l".
Pentru dispozitivele 1nedicale acordate prin încbj1·iere, confirmarea pri1nirii dispozitivului medical se
depune /se transmite electronic (confinnarea printată şi certificată de către furnizor cu sintagma
"conform cu originalul") la casa de asigurări de sănătate numai la acordarea dispozitivului medical,
împreună cu primul talon corespunzător primei perioade lunare.
închiriere

~

stabi ljtă

Jn situaţia în care dispozitivul medical se 1idică de la furnizor de către beneficiar, confirmarea
primirii dispozitivului n1edical în vederea decontării ace.stuia se face utilizând cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate al beneficiarului / adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data
emiterii penhu cei care refuză cardt1l naţional din motive religioase sau. de conşti inţă/adeverinţa
înlocuitoare pentru cei cărora li se va e@te card national duplicat sau, după caz, documentele
prevăzute la a1t 223 alin. ( 1) din Legea m·. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost e1nis cardul.
În situaţia în care, ridicarea dispozitivului medical de la furnizor se face de către unul dintre
memb1ii de familie cu grad de rudenie l şi II, soţ/soţie, împuternicit legal prin act notarial/act de
repreze11tare prin avocat, reprezentant legal, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate,
sau cartea de ideutitate/ buletiottl de identitate/paşaportul acestuia.
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ln situaţia în care beneficiarul dispozitivului medical este titular de fortnular european/pacient din
statele cu care România a încheiat acord1rri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu
prevederi în domeniul sănătăţii , la ridicarea dispozitivului medical de la furnizor va prezenta actul de
identi tate/paşaportul, după caz.
(2) Decontarea în cazul protezărilor pentru metnbrul superior şi/sau inferior se face după depunerea
de către asigurat, a unuia dintre me.mbrii de familje cu grad de rudenie l ş i II, soţ/soţie, o persoană
îrnputernicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal
al asiguratului, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validată (confirmată) de
medicul de specialitate. 1n cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie 1
şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin
avocat sau reprezentantul legal al asiguratltlui, nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest
document în termen de 15 zile l ucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de
sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.
(3) lu cazul protezelor pentru membrul inferior, după o intervenţie chinrrgicală, dacă asiguratul
beneficiază înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie, decontarea se face pentru acelaşi
furni zor, ct1n1ulat pentru ambele etape de protezare, până la nivelul de 125% al preţu l ui de referinţă al
protezei. Pentru proteza provizorie valoarea decontată va fi până la nivelul preţului de referinţă valabil
în momentul emiterii deciziei de procurare, iar valoarea decontată pent111 p roteza definit i vă reprezintă
valoarea răn1asă până la nivelul de 125% al preţului de referinţă al protezei respective valabil în
momentt1l emiterii deciziei de procurare a protezei defirutive. Prin excepţie , în s ituaţia în care
fun1izorul care a efectl1at protezarea provizorie nu se n1ai află în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate la data emiterii deciziei de procurare a protezei deftnitive acesta se poate adresa
unui alt furnizor autorizat şi evaluat aflat în relaţie contractua l ă cu casa de asigtrrări de sănătate;
decontarea protezei definitive se face în aceleaşi condiţii, respectiv până la nivelul de 125% al preţului
de referinţă al protezei.
(4) Decontarea, în cazu] protezelor auditive, se face după depunerea de către asigurat, a unuia dintre
membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/so ţie, o persoană În1putemici tă legal de acesta - prin
act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, a unui docun1ent de
validare întocmit de către un 1nedic de specialitate otorinola1ingologie, pe baza raportl1lui probei de
protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiornetriei protetice, realizate
prin diferite metode (altdio1netrie tonală ş i vocală în câmp liber etc.), efectuate înainte şi după
protezare. în cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de n1denie I şi II ,
soţ/soţie, o persoană î1nputemicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau
reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezintă la casa de asigLrrări de sănătate cu acest document în
termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va
valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.
(5) D econtarea dispozitivelor rnedicale care se acordă pe o perioadă detenninată se face de către
casele de asigurări de sănătate, la nivelul stimei de închiriere va labilă în 1nomentul emiterii deciziei de
aprobare pentru închirierea dispozitivului medical pe baza facturilor e1nise de furnizorii cu care au
încheiat contracte de funuzare de dispozitive medicale.
(6) Pe toată perioada de închiriere a dispozitivului n1edical, furnizorul, care rămâne proprietarul
dispozitivului medical, va monitoriza utilizarea acestl1ia, având obligaţia ca în cazu] recuperări i
dispozitivului după încetarea perioadei de închiriere la termen/înainte de ter111en să anunţe în termen de
5 zile lucrătoare casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract.
(7) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale ş i asigtrrarea
accesului as i gUJ·aţi lor la toate categoriile de dispozitive 1nedicale, casele de asigurări de sănătate vor
analiza lunar nun1ărul de cereri, respectiv nun1ărul de decizii privind aprobarea procurării/închirierii
dispozitivelor medicale emise în luna anterioară, alcătuind, după caz, liste de prioritate pentru
asiguraţi, pe categorii de dispozitive medicale.
(8) Criteriile de prioritate, precum ş i cele pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data
înregistrării cererilor la casa de asigurări de să11ătate şi de nivelul de urgenţă, se stabilesc de către
serviciul rnedical al casei de asigurări de sănătate, cu avizul consi liului de admin i straţie, se aprobă prin
A

A

.
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către preşedi ntele-director

general

şi

se

publică

pe pagina web a casei de

asigurări

de

sănătate.
~

(9) 1n cazul dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă determinată, prin închiriere,
factura se întocmeşte după expirarea perioadei de valabilitate a talonului facturat.
ART. 10 Plata ruspozitivelor rnedjcale se face în contul furnizorului de dispozitive meilicale nr.
......................... deschis la Trezoreria statului/bancă.
ART. 11 DecontaJ"ea dispozitivelor rnedicale se face în termen de 30 de zile de la data validări i
documentelor necesare a fi depuse în vederea decontării.
Validarea documentelor de către casele de asigurări de sănătate se face în tennen de 1O zile
lucrătoare de la data depunerii acestora.
VII. Răspunderea contra ctuală
ART. 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în
daune-interese.
VIll.

culpă datorează

celeilalte

părţi

C lauză specială

ART. 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data se111nării
contractului, şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrej urări ca:
război , revoluţie, cutremur, marile inundaţii , ernbargo.
(2) Partea care invocă forţa n1ajoră trebuie să anunţe cea lal tă pa1te în termen de 5 zile calendaristice
de la data apariţ"iei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte u11 act confirmativ eliberat de
autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv Murucipiul Bucureşti prin care să se certifice
realitatea ş i exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de
asemenea, de la încetarea acesh1i caz.
Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de
forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin n eanunţarea în
ter1nen.
(3) 1n cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc pe o perioadă 1nai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractuluj,
~

IX. Încetarea, rezilierea şi suspendarea contractului
ART. 14 Contractul de fu1nizare de dispozitive medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare
scrisă a casei de asigttrări de sănătate, în termen de 1naxi1nun1 5 zile calendaristice de la data aprobării
acestei 1uăsuri ca u1mare a constatării următoarelor situaţii:
a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de către organele în drept a
avizului de funcţionare a furn izorultti de dispozitive medicale;
b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a
dovezii de evaluare a ftu·nizorului;
c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care furnizorul nu deţine certificat de înregistrare a
dispozitivul.ui medical, emis de Mjnisterul Sănătăţii/ANMDM, şi/sau declaraţia de conformitate CE
emisă de producător, după caz;
d) la prima constatare după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 18 alin. (I};
e) refttzul furruzorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate doct11nentele justificative şi pe cele de evidenţă
financiar-contabilă privind livrarea, punerea în ftrncţiune şi service-ul dispozitivelor medicale furnizate
conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind decontarea din Fond, precum şi
documentele medicale şi administrative existente la ruvelul entităţii controlate ş i necesare actului de
control·
' din 1notive imputabile furnizorului de dispozitive rnedicale acesta îşi întrerupe activitatea pe
t) dacă
o perioadă mai 1nare de 30 de zile calendaristice.
ART. 15 (l) Contrachd de furnizare de dispozitive 1nedicale încetează în următoarele s ituaţii:
a) de drept, la data la care a interverut trna dintre următoarele situaţ"ii:
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al) încetarea prin faliment, dizolvare cu Lichidare, lichidare, a fumizo1ului de dispozitive medicale;
a2) încetarea definitivă a activităţii caselor de asigurări de sănătate;
b) din motive imputabile furnizorului prin reziliere;
c) acordul de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unilaterală a contractultti de către reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive
medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă şi motivată, în care se va
preciza t.en1eiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea
contractului;
e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate
printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 16
lit. c), ctt excepţi a revocării dovezii de evaluare a furnizoiului şi a retragerii avizului de funcţionare a
furnizorului .
•
(2) In cazul în care contractu] dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin
reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
încheiat, casete de asigurări de sănătate ou vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi
până la ur1uătorul terinen de contractare, dar nu 111ai puţin de 6 luni de la data încetări i contractului.
(3) ln cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin
excluderea din contract a uneia sau mai n1ultor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat
cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii
respectivi, din motive imputabile acestora, şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale
de către fun1izor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de
acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai
puţin de 6 luni de la data modificării contractttlui.
(4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se 1nodifică potrivit
prevederilor alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele
de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) ln cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate
pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, notninalizate în contract, prevederile alin. (2), (3) şi
(4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru.
ART. 16 Contractul de furnizare de dispozitive medicale se suspendă începând cu data la care a
intervenit una dintre următoarele situaţii :
a) pentru caztLrile de fo11ă majoră conftnnate de autorităţile publice competente, până la încetarea
cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;
b) la solicitarea furnizorulu i sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru n1otive
obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care deter1nină i1nposibilitatea desfăşurării activităţii
furnizorului pe o perioadă litnitată de titnp, după caz, pe bază de docu1nente justificative;
c) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre
documentele prevăzute la art. 163 alin. (1) lit. a) - c), t) şi i) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018 cu
condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentnt actualizarea/dobândirea acestora;
suspendarea operează pentru o perioadă de nJaximum 30 de zile calendaristice de la data încetării
val abil i tăţi i/retragerii/revocării acestora; pentru încetarea valabilităţii dovezii asigtLrări1 de răspundere
civilă în domeniul medical pentru personalul medico - sanitar care îşi desfăşoară activitatea la
fu.r nizor, suspendarea operează prin suspendarea din contract a personalului aflat în această situa~e.
ART. 17 Situaţiile prevăzute la art. 14 şi art. 15 alin. (1) lit. a) se constată din oficiu de către casa de
asigurări de sănătate prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţia
prevăzută de art. 15 alin. ( 1) lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile
calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 18 (1) In cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 lit. a) - e), h) p) se aplică următoarele măsuri:
a) la prima constatare, avertisment scris;
A

A

A
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b) la a doua constatare, din:iinuarea cu 10% a sun1ei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat
aceste situaţii ;
c) la a treia constatare, di1ninuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat
aceste situaţii.
(2) Recuperarea swnei potrivit prevederilor alin. (1) penhu furnizorii de dispozitive medicale care
sunt in rel aţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare
si lită în s ituaţia în care recuperarea nu se face prin plată. directă.
Pentru recuperarea su1nelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acţi uni de control, casa de
asigurări de sănătate notifică furnizorul de dispozitive 1nedicale în termen de maximum JO zile
calendaristice de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; fua:iizoru l de dispozitive medicale
are dreptul ca î11 termen de maxi1nmn l O zile calendaristice de la data prin:iirii notificării cu confirmare
de primire, să conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în terinen de maximum I O zile
•
lucrătoare. 1n situaţia în care, casa de asigw·ări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizontlui de
dispozitive medicale, aduce la ctmoştinţa furnizorului de dispozitive medicale faptu l că Î11 termen de
maximum 1O } ile lucrătoare de la data prin:iirii răspunsului la contestaţie, suma se recuperează prin
p l ată di1·ectă. Tn situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, su1na se recuperează prin
executare silită.
(3) Recuperarea sumei potrivit prevederi lor alin. ( l ) se face prin plată directă sau executare silită,
pentru fttmizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(4) Su1nele încasate la nivelul caselor de asigttrări de sănătate în condiţiile alin. ( 1) se uti lizează
co11fonn prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie.

X. Corespondenţa
ART. l9 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin
scrisori recon,andate cu confirmare de primire, prin f~x , prin corespondenţă. electronică sau direct la
sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul furnizorului de dispozitive medicale
declarat în contract.
(2) Fiecare parte co11tractantă este obligată ca în situaţia în care intervin 1nodificări ale datelor ce
figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schlmbarea survenită cel târziu
în ziua în care modificarea produce efecte.
XI. Modificarea contractului
ART. 20 Prezentul contract se poate 1nodifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei
părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a i.ntenţiei de 1nodificare şi a propunerilor de
modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se va face p1intr-un act adiţiona l semnat de ambele părţi care va constitui anexă la
prezentul contract.
ART. 21 ln condiţi ile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ş i se vor completa în mod
A

corespunzător.

ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o
altă clauză care să corespundă cât 111ai bine cu putinţă spiritului contractului.

XII. Soluţionarea litigiilor
ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea ş i încetarea prezentului contract vor fi supuse
unei procedu1i prealabile de soluţionare pe cale an1Îabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre ft.lfnizori şi casele de asigurări de sănătate conform
alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, organ izată conform regle1nentărilor legale în vigoare sau de către instanţele de
judecată, după caz.

XIII. Alte clauze:
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..........................................................................
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate a fost încheiat azi, .............. , îi1 două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.
CASA DE

ASIGURĂRI

P reşe d inte

DE SĂNĂTATE
- director general,

FURNIZOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
Reprezentant l egal,

Director executiv al

Direcţiei

economice ,

Director executiv al
contractuale ,

Direcţiei

relaţii

Vizat
Juridic , Contencios
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ANEXA41
- model CONVENŢIE*)

privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de
trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale
electronice pentru n1edicamente cu şi fără contribuţi e p ersonală
I. Pă rţile convenţiei
Casa de Asigurări de Sănătate ................................. , cu sediul în municipiul/oraşul ..................... , str.
................... nr. ..., judeţi.tl/sectorul .......................... , tel./fax .............. , adresă e-1nail: ........... ..
reprezentată prin preşedinte - director general .......................... ,
.
Şl

Medicul (nume, prenume) .... .. ..................... .. .......... CNP/cod llnic de asigurare ... .. .................... cod
parafă ......................... Autorizaţia de liberă practică/Certificatul de 1nen1bru al Colegiului Medicilor
din Ro1nânia/Colegiului Medicilor Dentişti din Rornânia nr..../ ......... din cabinetul medical/unitatea
sanitară ................... , având sediul în municipiul/oraşul/cotnuna .............................. , str. ................... .
nr.... , bi. ... , se .... , et. ... , ap .... , adresă e-mail: ............. judeţul/sectorul .............................. , telefon

Il. Obiectul convenţiei
Art. 1. - Obiectul prezentei convenţii îl constituie eliberarea biletelor de himitere pentru servicii
medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau
eliberarea prescri pţiilor medicale pentru medicamente ctt şi fără contribuţie personală, în vederea
recunoaşterii acestora în cadn1l sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii
Guvernului nr. 140/2018 şi a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr... ./.... ./20 I 8 pentn1 aprobarea Nonuelor metodologice de api icare în anul
2018 a H.G. nr. 140/2018.
Art. 2. - (1) Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice se face de către:
a) n1edicii din cabinetele rnedicale şco l are/studenţeşti numai pentru elevi, respectiv studenţi; cu
domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea de învăţăn1ânt respectivă;
b) medicii care acordă asistenţă medicală din instituţiile de asistenţă. socială pentru persoane adulte
cu handicap, aflate în coordonarea Autorităţij Naţionale pentru Persoanele cu Dizabiljtăţi; numai
pentru persoanele instituţionalizate şi numai în condiţiile în care acestea nu sunt înscrise pe lista unui
medic de familie;
c) 1nedicii care acordă asistenţă medicală din direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului sau organisme private acreditate, numai pentru copiii pentru care a fost stabilită o n1ăsură de
protecţie specială în condiţiile legii şi numai în condiţiile în care aceştia nu sunt înscrişi pe lista unui
medic de fami lie;
d) medicii care acordă asistenţă medicală din alte instituţii de ocrotire socială, nwnai pentru
persoanele instituţional izate şi numai în condiţiile în care acestea nu sunt înscrise pe Lista unui 1nedic
de familie;
e) 1nedicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală,
respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială,
cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigirrări de sănătate,
care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică;
f) medicii de medicină dentară şi dentiştii din cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti, numai
pentru elevi, respectiv studenţi, medicii de 1nedicină dentară, dentiştii din cabinetele stomatologice din
penitenciare, numai pentru persoanele private. de libertate;
(2) Eliberarea prescripţii l or medicale pentru 1nedica1nente cu şi fără contribuţie personal ă în
trata1nentul atnbulato1iu se face de către:
a) medicii/medicii de medicină dentară din cabinetele şcolare şi studenţeşti;
b) medicii care acordă asistenţă medicală din căm i nele pent1u persoanele vârstnice;
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c) medicii care acordă asistenţă 1nedicală din instituţiile de asistenţă socială pentru persoane adulte
cu handicap aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentn, Persoanele cu D i zabiJităţi;
d) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală,
respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială,
cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate,
care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică;
e) 1nedicii din unităţile şi cornpartimentele de primire a urgenţe l or din cadrul spitalelor ce sunt
finanţate din bugetul de stat.
(3) Eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii 1nedicale paraclinice se face de către:
a) tnedicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare T BC, Î11 laboratoare de sănătate mintală,
respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială,
cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate,
care se află în structw·a spitalului ca unităţi fară personalitate juridică ;
b) 1nedicii de medicină dentară şi dentiştii din cabinetele sto1natologice şcolare şi studenţeşti pentru
elevi, respectiv studenţi, medicii de medicină dentară şi dentişti i din cabinetele stomatologice din
penitenciare numai pentru persoanele private de libertate, pentru radiografie dentară retro-alveolară ş i
panoramică.

(4) Prin medicii/medici i dentişti din cabinete şcolare şi studenţeşti 1nenţionaţi la alin. ( 1) - (3) se
înţelege 1nedicii din cabinetele 1nedicale şi sto1natologice din şcoli şi un ităţi de învăţământ superior,
care sunt ftnanţate de la bugetul de stat.
m. Prezenta conven ţie este valabilă de la data încheierii p â n ă la 31 decembrie .2018.
IV. Obligaţiile părţilor
ART. 3 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să informeze 1nedicii cu care încheie convenţii asupra condiţii lor în care pot elibera bilete de
trin1itere pentru servicii medicale clinice, bi lete de trimitere pentru investigaţi i le n1edicale paraclinice
şi/sau prescripţii medicale electronice pentru n1edicamente cu şi fără contribuţie personală, în
trata1nentul ambulatoriu;
b) să controleze medicii privind 1nodul de desfăşurare a activităţii ce face obiectul prezentei
convenţii ;

c) să ţină evidenţe distincte ale prescripţiilor medicale electronice, eliberate de aceştia;
d) să monitorizeze lunar consu1nul de medicamente cu şi fără contribuţie personală, pe 1nedic şi pe
asigurat, pe baza raportărilor validate de casa de asigurări de sănătate conform criteriilor din platforma
informatică din asigurările de sănăta te;
e) să monitorizeze lunar serviciile medicale clinice acordate pe baza bi letelor de ttimitere el iberate
de medicii cu care a încheiat convenţii;
t) să monitorizeze l11nar investigaţiile medicale paraclinice acordate pe baza biletelor de trimitere
eliberate de medici i cu care a încheiat convenţii.
ART. 4 .Medicii care eliberează biletele de tri1nitere pentru servicii medicale clinice, bilete de
trinlÎtere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau care eliberează prescripţii medicale electronice
pentt·u medicamente cu şi fără contribuţie personală au w·mătoarele obligaţi i:
a) să respecte prevederi le actelor normative referitoare la eliberarea biletelor de trimitere pentru
servicii 111edicale clinice, eliberarea biletelor de tt·imitere pentru investigaţii 1nedicale paraclinice şi/sau
eliberarea prescripţii l or n1edicale electronice pent111 medicamente cu ş i fără contri buţie personală în
sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
b) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la as igttraţi , precum şi
demnitatea şi intimitatea acestora; să asigw·e secw·itatea datelor cu caracter personal;
c) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care att stat
la baza încheierii convenţiei, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească
în permanenţă aceste condiţii pe dttrata den1lării convenţiei ; notificarea se face conform
reglementărilor privind corespondenţa între pă 11i prevăzute în convenţie;
d) să pună la dispoziţie organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele 1nedicale
primare care au stat la baza eliberării biletelor de trimitere pentru servicii 1nedicale clinice, a eliberări i
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biletelor de hi1nitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau a eliberării prescripţiilor 1nedicale
pentn1 medicamente cu şi fără contribuţi e personală ;
e) să respecte dreptul la Libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului ;
f) să asigure utilizarea prescripţiei medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală, prescrierea medica1nentelor cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii se
face corespunzător denwnirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform
speciali zării , în concordanţă cu diagnosticul, infonnând în prealabil asiguratttl despre tipurile ş i
efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; să completeze presc1ipţia
medicală cu toate datele pe care aceasta trebttie să le cuprindă confonn prevederilor legale în vigoare;
g) să prescrie medicamente în următoarele condiţii:
- 111edicii din cabinetele n1edicale şco lare şi studenţeşti prescri11 1nedicamente în caz de urgenţă
medicală, numai pentru afecţituu acute, pentru maximum 7 zile, nu1nai pentru elevii şi studenţii care
urmează o formă de învăţă1nânt în altă localitate decât cea de reşedinţă; medicii respectivi au obligaţia
să trans1nită prin scrisoare tnedicală 1nedicuJui de familie la care este înscris elevul sau studentul
diagnosticul şi tratamentul prescris;
- 1nedicii de medicină dentară şi dentiştii din cabinetele ston,atologice şcolare şi studenţeşti pot
prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru n1aximun1 7 zile şi numai ca o consecinţă a
actului 1nedical propriu;
- medicii din căminele pentru persoanele vârstnice pot prescrie 1nedicamente numai pentru
maximum 7 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii , dacă nu sunt
înscrişi în Lista unui 1nedic de familie;
- medicii din instituţiile de asistenţă socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în
coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi pot prescrie medicatnente nu1nai
pentru maximu1n 7 zile pentru, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii,
în sihtaţia în care persoanele instituţionalizate nu sunt înscrise în lista unui n1edic de fami lie;
- medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate 1nintală, respectiv
centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare fan1ilială, cabinete de
tnediciuă dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în
structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, pot prescrie medicamente cu sau .fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător OCT-urilor prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medican1entelor de care beneficiază asiguraţii cu sau rară contribuţie personală pe
bază de prescripţie 1nedicală, în sisten1ul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi
completările ulterioare, conform specializării şi nun,ai ca o consecinţă a actului n1edical propriu,
pentru pe1ioadele prevăzute la art. 156 alin. (9) din anexa 2 la H.G. nr. 140/2018;
- medicii din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt
finanţate din bugeh1l de stat pot prescrie n1edicamente cu sau fără contribuţie personală, numai pentru
afecţiuni acute, pentru n1aximum 7 zile.
h) să asigure utilizarea for1n11larelor cu regi1n special unice pe ţară - bilet de trimitere pentru servicii
medicale clinice, bilet de tri1nitere pentru investigaţii paraclinice, să completeze formularele cu toate
datele pe care acestea trebuie să le cuprindă confortn prevederilor legale în vigoare. In cazul
nerespectării acestei ob li gaţii , casele de asigură1i de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea
serviciilor medical.e recomandate/ medica1nentelor cu şi fără contribuţ i e personală prescrise, ce au fost
efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigtrrări de
sănătate din fond; să asigure utilizarea formularelor electronice (bilete de tri1nitere pentru servicii
medicale clinice ş i paraclinice) de la data la care acestea se implementează;
i) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off- line în
termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
j) să verifice calitatea de asigiu·at, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k) să deţină semnăt1.1ră e l ectronică extinsă/ca lifi cată.
A
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A

ART. 5 (1) 1n cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la
art. 4 lit. i), se recuperează o sumă egală ct1 contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line
neintroduse în siste1nul informatic, prescrise şi eliberate.
(2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 lit. f) şi h) se face prin plată directă sau prin
executare silită atât pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigttrări de sănătate,
cât şi pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(3) Su1nele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) şi (2) se
utilizează conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe
fiecare medic.
(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (1) nerespectarea obligaţiei de la art. 4
lit.i), se constată de casele de asigurări d.e sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor
aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a compo11entei prescriere cu componenta
eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line.
A

V. lncetarea şi rezilierea convenţi ei
ART. 6 Prezenta convenţie se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigură1i
de sănătate, în termen de maximun1 5 zile calendaristice de la data aprobări i acestei măsuri ca urmare a
constatării următoarelor situaţii:

a) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei de liberă practică/certificatului de membru aJ
Colegiului Medicilor din Rotnânia/Colegiului Medicilor Dentişti din Rotnânia a medicului care
eliberează bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice, biJete de trimitere pentru investiga~i
medicale paraclinice şi/sau eliberează prescripţij n1edicale electronice pentn1 1nedicamente cu şi fără
contribuţie personală, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
b) nerespectarea ob l igaţiilor prevăzute la art. 4 lit. a) - h) asumate prin prezenta convenţie, constatată
cu ocazia controlului efectuat de casa de asigurări de sănătate;
c) neanunţarea casei de asigurări de sănătate cu privire la orice modificare în legătură cu condiţi i le
care au stat la baza încheierii convenţiei privind eliberarea biletelor de tri111itere pentru servicii
medicale clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea
prescripţiilor medicale electronice pentru medica1nente cu şi fără contribuţie persona lă, cel târziu în
ziua în care n1odificarea produce efecte;
d) refuzul medicului de a pune la dispoziţie organelor de control documentele medicale pritnare care
au stat la baza eliberării biletelor de tri1nitere pentru servicii 111edicale clinice, paraclinice şi/sau
eliberarea prescripţii l or medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală,
potiivit prezentei convenţii, conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte
docwnentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora;
e) constatarea de prescrieri de medica,nente cu sau fără contribuţie personală a asiguratilor în
trata1nentt1l ambulatoriu, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare în do1nen:iul
sănătăţii.

ART. 7 Prezenta convenţie încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
a) de drept la data la care a interven.it w1a dintre următoarel e situaţii;
al) medicul nu mai desfăşoară activitate în cabinetul medical/ unitatea sanitară din raza
administrativ-teritorial ă a casei de asigură1i de sănătate cu care a încheiat convenţie;
a2) încetare prin desfiinţare sau reprofilare, după caz, a cabinetului medical/unităţii sanitare în care
îşi desfăşoară activitatea medicul care a încheiat convenţia;
a3) încetarea def1nitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
a4) a survenit decesul medicului;
a5) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiultti Medicilor din
România/Colegiului Medicilor Dentişti din Româ,nia.
b) din motive imputabile furn izorului, prin rezil iere;
c) acordul de voinţă al pă1ţilor;
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d)

denunţarea ut1ilaterală

a convenţiei de către medic sau de către reprezentantul legal al casei de
printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se

asigurări

de sănătate,
doreşte încetarea convenţiei.
ART. 8 Situaţiile prevăzute la art. 6 şi la art. 7 lit. a) subpct. a2), a4) şi a5) se constată de către casa
de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate pentru efectuarea controlului sau la
sesizarea oricărei persoane interesate.
Situaţia prevăzută la art. 7 lit. a) subpct. a I), se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30
de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei.

VI. Corespondenţa
ART. 9 ( l) Corespondenţa l egată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris, prin scrisori
recomandate cu confumare de primire, prin fax, prin poşta electronică sau direct la sediul părţilor.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor
ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi schimbarea survenită cel târziu în ziua în
care modificarea produce efecte.
VII. Modificarea conv enţiei
ART. 10 In condiţiile apariţiei 11nor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod
h

corespunzător.

Prezenta convenţie a fost încheiată astăzi ........... , în
unul pentru fiecare parte din convenţie.

de Sănătate
Pre şedinte - director general,
. . . . . . . . . ' . . . . . .. ... . . . . . . . . . .
Casa de

două

exe1nplare a câte .. ....... pagini fiecare , câte

Asigurări

Medic
. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .

Director executiv al
Direc ţ iei Economice,
Director executiv al
Direc ţ iei relaţ ii contractuale ,
Vizat
Juridic, Contencios
. . . . . . . . .. . . . . . .. ... . . . . . . . . . .

*) Modelul de convenţie se va adapta în funcţie de obiectul convenţie i , respectiv eliberarea biletelor
de t1imitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentn1 investigaţii
medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale electronice pentru 1nedicamente cu şi fără
contTibuţie personală.

Pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de să nătate mintală,
respectiv centre de sănătate mÎ11tală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare fa1nilială,
cabinete de medi.cină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate,
care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, pentru medicii din unităţile şi
compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor de urgenţă ce sunt finanţate di n b11getul
de stat, modelul de convenţie se va adapta în sensul încheierii convenţiei între casa de asigurări de
sănătate şi unitatea sanitară în care îşi desfăşoară activitatea medicii din stiucturile anterior menţionate.
Pentru n1edicii din cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti finanţate de la bugeh1l de stat,
convenţia se încheie între casa de asigurări de sănătate şi medicii respectivi.
Medicii m.enţi onaţi în prezenta anexă încheie convenţie cu o s ingură casă de asigurări de sănătate,
respectiv cu cea în a cărei rază administrativ-teritoria lă se află cabinetul/unitatea în care îşi desfăşoară
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activitatea medicii respectivi, cu excepţia dentiştilor/medicilor de n1edicină dentară din cabinetele
stomatologice din penitenciare care încheie convenţie cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
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ANEXA 42
- model CONVENŢIE

privind eliberarea biletelor de internare
I. PĂRŢILE CONVENŢIEI
Casa de Asigurări de Sănătate ...................................... , cu sediul în municipiul/oraşul
.......................... , str. ................. nr..... , judeţul/sectorul ................ , telefon/ fax .................... adresă
e-mail ............... , reprezentată prin preşedinte-director general ........ .. ..................... ,

.

ŞI

.................................. , reprezentată prin ...... .......................... , cu
autorizaţie
sanitară
de funcţionare nr. ........... din .............. .......... , având sediul în
municipiul/oraşul/comuna ........................ , str....................... nr..... , judeţul/sectorul ....................... ,
telefon .................. adresă e-mail. .......... .
- Unitatea san itară cu paturi ................................. , cu sediul în .................................... , str.
...................... nr..... , telefon ............ , fax ............. adresă e-mail ............... , rep.rezentat prin
.................... , având actuJ de înfiinţare sau de organizare nr...... , autorizaţia sanitară de funcţionare nr.
............ , dovada de evaluare nr.............. ,codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare
................... şi contul nr............................ , deschis la Trezoreria Statului ............................ , dovada
asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentTu furnizor, cât şi pentru personalul
medico-sanitar angajat în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de
sănătate mintală şi staţ i onar de zi p sihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în re l aţie
contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără
personalitate juridică, valabilă pe toată durata derulării convenţiei nr. ............ ..
- Cabinet de medicina muncii - indiferent de forma de organizare - ........................... reprezentat prin
.................................. , cu autorizaţie sanitară de funcţionare nr............ din ........ ..................... , având
sediul în municipiul/oraşul/comuna ................ ........ , str. ...................... nr. .. .. , judeţu l/sectorul
............. ... , telefon ................ , adresă e-1nail. ....... .
- Centre de dializă privată aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de
sănătate ................................. , prin contractul nr. .. ................ , cu sediul în ....................... , str.
...................... nr. .. .. , telefon ............ , fax ............ , adresă e-n1aiJ............. reprezentat prin
.................... , codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare .......... .... ... .. şi contul m·.
......................., deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. .. ...................... , deschis la Banca
Unitatea

medico-socială

II. OBIECTUL CONVENŢJEI
Art. l. - Obiectul prezentei convenţii î l constituie eliberarea biletelor de internare conform Hotărârii
Guvernului nr. 140/2018 ş i a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigt1rări de Sănătate nr...... ./.. ... /20 I. 8 pentru aprobarea Nonnelor 1netodologice de aplicare în anul
2018 a H.G . nr. 140/2018.
Art. 2. - Eliberarea biletelor de internare pentru servicii medicale spitaliceşti se face de către
unnători i tnedici:
A. Medjcii din spital, respectiv:
a) medicii din dispensare T BC care se află în structura spitalelor ca unităţ i fără personalitate
juridică:

l. Medicul (nume, prenume) ........................... , CNP/cod unic de asigurare ...................... , cod parafă
........ .. .... .. ..... , Autorizaţ ia de liberă practică/Certificatu l de membru al Colegiului Medicilor din
România nr....... ./.................. ..
2. Medicul (nu1ne, prenu1ne) ............................ CNP/cod unic de asi.gurare ......................, cod parafă
............................, Autorizaţia de liberă practică/Certificatul de men1bru al Colegiului Medicilor din
Ron1ânia nr. ...... ./......... .......... .
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3 . ........................ .
b) medicii din laboratoarele de sănătate mintală, respectiv centrele de sănătate 1nintală şi staţionar de
zi psihiatrie care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate ju1id ică:
1. Medicul (nume, prenume) ................................ , CNP/cod unic de asigurare ....................... , cod
parafă ....................... , Autorizaţia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor
din România nr....... ./................. ..
2. Medicul (nu1ne, pren1une) ................................ CNP/cod uni.c de asigurare ....................... , cod
parafă ........................ , Autorizaţia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor
din România nr....... ./.................. ..
3 . ........................ .
c) medicii din cabinetele de 1nedjcină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi rară personalitate juridică:
1.
Medicul
(nume,
prenu1ue)
.............................................. ,
CNP/cod
unic
de
asigurare ................................ , cod parata ........ .................... , Autorizaţia de liberă practică/Certificatul
de me1ubru al Colegiului Medicilor Denti şti din România nr........ ./.................. .
2. MedictLI (nwne, prenun,e) ............................................... CNP/cod unic de asigurare
............................. ... , cod parafă ............................ , Autorizaţia de liberă practică/Certificatul de
membn1 al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr....... ./................... .
3 . ............. .
B. Medicii din unitatea medico-socia lă:
1.
Medicul
(11ume,
pre11ume)
.............................................. ,
CNP/cod
unic
de
asigurare ................................ , cod parafă ............................ , Autorizaţia de liberă practică/Cettificatul
de 1nembru al Colegiului Medicilor di11 România nr........ ./.................. .
2. Medicul (nume, prenun1e) ............................................... CNP/cod unic de asigurare
...................... .......... , cod parafă ...... ........... ..........., Autorizaţia de Iiberă practică/Certificatul de
membn1 al Colegiului Medicilor din România m ....... ./.................. ..
3.
Medicul
(nume,
prenume)
...............................................
CNP/cod
unic
de
asigttrare ................................ , cod parata ............................ , Autorizaţia de Liberă practică/Certificatul
de mc1nbru al Colegiului Medicilor din Ro1nânia nr........ / .................. ..
C. Medicii din cabinetul de medicina 1nuncii:
1.
Medicul
(nume,
prenu1ue)
.............................................. ,
CNP/cod
unic
de
asigurare........ ...... .................. , cod parafă ............................ , Autorizaţia de liberă practică/Certificatul
de membru al Colegiului Medicilor din Rotnânia nr........ ./................. ..
2. Medicul (nume, prenu111e) ............................................... CNP/cod unic de asigurare
................................ , cod parafă ...... ...................... , Autorizaţia de liberă practică/Certificatul de
me1nbru al Colegiului Medicilor din România nr....... ./............. ...... .
3.
Medicul
(11ume,
prenun1e)
........................ .......................
CNP/cod
unic
de
asigurare ................................, cod parafă ............................ , Autorizaţia de liberă practică/Certificatul
de 1nembru al Colegiului Medicilor din R omânia nr....... ./.................. ..
D. Medicii din centrele de di aliză privată aflate în rel aţie contractual ă cu casa de asigură ri de
să nătate

Medicul
(nume,
prenume)
.............................................. ,
CNP/cod
unic
de
asigttrare ................................ , cod parata ............................ , .Autorizaţia de liberă practică/Certificatul
de membru al Colegiului Medicilor din România m·........ ./................. ..
2. M'edicul (nume, prenun1e) ...... ................... ...................... CNP/cod unic de asigtlfare
................................ , cod parafă ............................ , Autorizaţia de liberă practică/Certificatul de
membru al Colegiului Medicilor din România nr ....... ./.................. ..
3.
Medicul
(nume,
prenume)
................................. ..............
CNP/cod
un.ic
de
asigmare ................................ , cod parafă ............................ , Autorizaţia de liberă practică/Certificatul
de membnt al Colegiul.ni Medicilor din România rtr....... ./.......... .... ..... .
1.

III. Prezenta

con ven ţie

este

valabilă

de la data încheierii

p â nă

la 31 dece1nbrie 2018.
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IV. Obligaţiile părţilor
Art. 3. - Casa de asigurări de sănătate are lumătoarele obligaţii:
a) să informeze spitalele, unităţile mecLico-sociale şi cabinetele de n1edicina muncii, centrele de
dializă private cu care încheie convenţii asupra condiţiilor în care medicii care îşi desfăşoară activitatea
în aceste unităţi pot elibera bilete de internare pentru servicii medicale spitaliceşti;
b) să monitorizeze lunar serviciile medicale spitaliceşti acordate pe baza biletelor de internare
eliberate de medicii din unităţile medico-sociale, de medicii din cabinetele de medicina muncii,
centrele de dializă private ş i de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare
de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de
medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în
structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, cu care a încheiat convenţii.
Art. 4. - Unităţile 1nedico-sociale, cabinetele de 1nedicina muncii, centrele d.e dializă private şi
furnizorii de servicii medicale spitaliceşti au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile actelor normative referitor la eliberarea biletelor de internare pentlu
servicii m.edicale spitaliceşti în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; să completeze fonnularele
electronice de bilete de internare, de la data la care acestea se imp l ementează;
b) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor ş i informaţiilor p1ivitoare la asiguraţi, precum şi
demnitatea şi intimitatea acestora; să asigure securitatea datelor cu caracter personal;
c) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat
la baza încheierii convenţiei , cel târziu în ziua în care 111odificarea produce efecte şi să îndeplinească în
permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei; notificarea se face conform reglementărilor
privind corespondenţa între părţi prevăzute în convenţie ;
d) să pună la dispoziţie organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele medicale
primare care au stat la baza eliberă1ii biletelor de internare pentlu servicii medicale spitaliceşti;
e) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a furnizorului;
f) să afişeze într-un loc vizibil nu1nele casei de asigurări de sănătate cu care a încheiat convenţie,
precu1n şi datele de contact al.e acesteia: adresă, telefon, fax , e-mail, pagină web.
g) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
A

V. Incetarea şi rezilierea conve nţiei
Art. 5. - Prezenta convenţie se rez iliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigură.Ii
de sănătate, în termen de maximun1 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca unnare a
constatării unnătoarelor situaţii:

a) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a fun1izorului, expirarea
termenului de valabilitate a acesteia;
b) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei de l iberă practică/certificatului de 1nembru al
Colegiului Medicilor din România a/al 1nedicului care eliberează bilete de internare pentru servicii
medicale spitaliceşti ; în situaţia în care convenţia cu unitatea medico-socială/cabinetul de 1nedicina
tnuncii/centrul de dializă privat/spitalul se încheie pentru mai mulţi medici, ridicarea de către organele
de drept a autorizaţiei de liberă practică/certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România
a/al unui 1nedic nu conduce la rezilierea convenţiei, ci doar la excluderea din convenţie a mecLicului
respectiv;
c) nerespectarea obl igaţiilor aslunate prin prezenta convenţie, constatată cu ocazia contro.lului
efectuat de casa de asigurări de sănătate;
d) neannnţarea casei de asigurări de sănătate cu privire la orice modificare în l egătură cu condiţii l e
care au stat la baza încheierii convenţiei privind eliberarea biletelor de internare pentru servicii
medicale spitaliceşti, cel târzilt în ziua în care modificarea produce efecte;
e) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţie organelor de control docun1entele medicale primare
care au stat la baza eliberării biletelor de internare potrivit prezentei convenţii , conform solicitării
scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a
acestora.
Art. 6. - Prezenta convenţie încetează cu data la care a intervenit una dintre unuătoarel e situaţii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele s ituaţii:
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al) furnizorul se n1ută din raza administrativ-teritoria lă a casei de asigurări de sănătate cu care a
încheiat convenţie;
a2) încetare prin desfiinţare sau reprofLlare, după caz;
a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate ;
a4) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România/Colegiului
Medicilor Dentişti din România.
b) din motive imputabile furnizorului , prin reziliere;
c) acordul de voinţă al păr\ilor;
d) denunţarea uni l aterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de serv1c11
medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice
anterior datei de la care se doreşte încetarea convenţiei.
A1t. 7. - Situaţiile prevăzute la art. 5 şi la art. 6 lit. a) subpct. a2) se constată de către casa de
asigură1i de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate pentru efectuarea controlului sau la
sesizarea oricărei persoane interesate.
Situaţia prevăzută la art. 6 lit. a) subpct. al), se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30
de zi le calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea conventiei.

Vl. Corespondenţa
Art. 8. - (1) Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris, prin
scrisori recomandate cu confrrmare de primire, prin fax , prin poştă electronică sau direct la sediul
părţil or.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor
ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte păiţi schimbarea survenită cel târziu în ziua în
care modificarea produce efecte.

VII. Modificarea convenţiei
ART. 9 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulări i prezentei convenţii , clauzele contrare se vor modjfica şi se vor completa ill inod
corespunzător.

Prezenta convenţie a fost încheiată astăzi ........... , în
câte unul pentru fiecare parte din conventie.
Casa de

de Sănătate
- d i r ect or general ,

Asigurări

Preşed in t e

Dir ector executi v al
D i recţ i e i Economi ce ,

două

exernplare a câte .... .. ..... pagini fiecare,

Unitatea medico - socială/
Uni t a t e sanitară cu paturi/
Cabinet de medi c i na munc i i/
Centrul d e dia liză p rivat
Repre z en tant l egal
......................

Direct or ex e cut iv a l
Direcţi e i re laţii contract uale ,
Vi zat
Jurid ic, contenci os

NOTĂ:

Modelul de convenţie se va adapta în funcţie de obiectul convenţiei, respectiv eliberarea biletelor de
internare de către medicii din unităţile medico-sociale sau de către medicii din cabinetele de medicina
m1u1cii sau de către medjcii din centrele de dializă private sau de către medicii din dispensare TBC,
laboratoare de sănătate nlÎnta lă, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psib iatrie,
cabinete de medicină dentară care ou se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate,
care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică.
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Pentru inedicij 1nenţionaţi în prezenta anexă se încheie convenţie cu o singură casă de asigurări de
sănătate, respectiv cu cea în a căre i rază admin istrativ-teritorială se află cabinetu.I/unitatea în care îş i
desfăşoară activitatea medicii respectivi.
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ANEXA 43
-MODELDenumire Furnizor

Medic ................................................. .
Coutract/conventie nr.
CAS

SCRISOARE MEDICALĂ*)

Stimate(ă) coleg(ă), vă informă1n că

............................. , născut la data de ................ , CNP/cod unic de
asigurare ..................... ' a fost consultat în serviciul nostru la data de .................. nr. F.0./nr. din Registrul
de consultaţii
Motivele prezentării:
o o o ' o o o o ' o o ' • o o • • o ' • • • o o • • • • I • o o • o o o • o o • o o • ' • • • o I • o o • o o

O

o o ' • o o o o • • • o o o o o o •

Diagnosticul:
...... ..... ..... ............. .. ........................ ' ................. .
• • • • • o • • o • • • • • • • • • + • • • • • • • • • I • • • • • • • o • • • • • o + • o • • + o • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • •

........... .....•..................•...................•..................
o o o o o o o o o o O o o o o o o o I o o o o o • 0 o • 0 o o o o o o • ' • • • • o • • • • • • o • O• • • • I • • • • o • • • • • • • • • Oo • '

Anamneză:

... ..... .. ................................. ...............................
- factori de risc
... ........ .. .............................................................
... ... .. ..... .......... ..... ....... ............ .. ............ .. .. . .. ....

.

.

Exa1nen clinic:
- general

...........................................................................
..........................................................................
- local
... .......................................................................
... ....... ... ... ................. ............ ... ..... .. ..................

.

Exa1nene de laborator:
- cu valori norn1ale

..........................................................................
- cu valori patologice
..........................................................................

Examene paraclinice:

EKG
..........................................................................
.ECO
o • o o o o o o ' o o o o o o o o o I o • ' o o o o o o

O

o ' o o • o o o o o o o • o o o o o •

O

o o o o o o Oo o o ' o o o o o

O

o o o o o o o •
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Rx

..........................................................................
Altele
...... .....••.................................•.... •...... •......... ......

Trata1nent efectuat:

..........................................................................
. ............... ....... .................. ..... ................. ...........
• • • • • • o • I • • I • • o • • o • o • • o • • • • • • • • • • • • o • o I • o • • o • • o • • • • o • • o • o • • o o • o • • • • • • • • • • •

Alte

informaţii

referitoare la starea de

sănătate

a asiguratului:

..........................................................................
. .. ............. ..... .. ... .. .......... .. ...... ..... .. ... .. ... .. ... .... ... .

................ ........ ................. ... ................... ........ ...

Trata1nent recomandat
• • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o• ' • • • • • ' • • • • • • • • • • o I oo • • • • • • • o• • • • '

..........................................................................
...... .......... ..... ........ ....... .. ... .. . .. .. ... ..... ..... .......... ...
. ............... ..... .. .. ........... ..... .......... .. ........ .. ...........
. ... ............ ... ....... ..... ... ....... ... .......... ....... .............
.... .......... ........................... ... ....... .......................
. ............... .................. ..... .. ... ......... ... ....... ...........
Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv
medicul de familie, fiecare dintre medicamenteJe recomandate.
Indicaţie

de revenire pentru internare

-I_I da, revine pentru internare în termen de ............. .
- IJ nu, nu este necesară revenirea pentru internare
Se comp letează obligatoriu una din cele trei

informaţii:

- IJ S-a eliberat prescripţie rnedicală, caz în care se va înscrie seria ş i nwnărul acesteia
-IJ Nu s-a eliberat prescripţie medicală deoarece nu a fost necesar
- IJ Nu s-a eliberat prescripţie 1nedicală

Se con1pletează obligatoriu una din cele trei

informaţii :
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- I_I S-a eliberat concediu medical la externare/consultaţia din ambulatoriu, caz în care se va înscrie
seria şi număntl acestuia

- IJ Nu s-a eliberat concediu tnedical la externare deoarece nu a fost necesar
- IJ Nu s-a eliberat concediu medical la externare
Se completează obligatoriu una din cele două informaţii:

- I_] S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la do1niciliu/paliative la domiciliu

- LI- Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri 1nedicale la do,niciliu / paliative Ia domiciliu, deoarece
nu a fost necesar
Se completează obligatoriu una din cele două informaţii:

- IJ S-a eliberat prescripţie medicală pentru dispozitive n1edicale în ambulatoriu
- 1_1Nu s-a eliberat prescriptie 1nedicală pentru dispoz itive 111edicale în a1nbulatoriu deoarece nu a fost
necesar
(cu viza Unităţii judeţene de implementare a programului, pentru diabet)
Unitate

jude ţeană

de diabet zaharat:

Nr. înregistrare a asiguratului:

Data ......................... .
Semnăttu·a şi

parafa 1nedicului

......................·, ..... .
Calea de transn1itere:
- prin asigurat
- prin poştă ........................ ..

*) Scrisoarea medicală se întocmeşte în două exe1nplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a
efectt1at consultaţia/serviciul în an1bulatoriul de specialitate, iar un exe1nplar este transmis medicului de
familie/Juedicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.
Scrisoarea 1nedicală sau biletul de i eşire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data
externării, într-un singur exemplar care este transn1is medicului de fatniliehnedicului de specialitate din
a1nbulato1iul de specialitate, direct ori prin intern1ediul asiguratului;
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ANEXA44
-MODELD enumirea furnizorului de îngr.ij iri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la
domiciliu
Sediul social/Adresa

fiscală

..................... ............ ........... .

. . . . . . . . ... . .. ... . .... .. .. . . . ... . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . . . ... . . . .. . . .. .. .. ..
DECLARAŢIE

DE PROGRAM

punct de I-u.cru ...... ............................... ............. .
. . . . . . ... . . . .... . . .. . . . . .. . . . . . . . ... . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .

St1bsemnatul(a), ................................. B .I./C.I. seria ......... , nr................ , în calitate de
reprezentant legal, cunoscând că falsul în dec l araţii se pedepseşte conform legii, declar
pe propria răspundere că programul de lucru în contract cu Casa de Asigurări de
Sănătate ....................... se desfăşoară astfel:
Locaţia

unde se

Adresa/
te l efon

Program de lucru în contract cu casa de

asigură ri

de

sănă tate

desfăşoară

Luni l Mar ţ ilMiercurilJoi Vineri Sâmbă tă Duminică S ă rbă tor i

activitatea

I _______________
legal e
__________ II__ II____,_
_
Sediu social
I
I
lucrativ
I
I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
I
I
I
I

Punct de
lucru/punct
secundar de
lucru* )

I
I
I
I

I
I
- - - - - - - - - - ___ I____ - - - - - - - - - - - - - - - - Domiciliu
beneficiari
Dispecerat

1

- - - - - - - - ~ - ~ - - I____ -- - - - - - - - - - - - - - - *) se va completa în ftincţie de nr. de puncte de lucru ale furn izorului, în s ituaţia în
care fi.unizorul are mai mt1lte puncte de lucru pentru care so licită încheierea contractului
cu casa de asigurări de sănătate, acestea se menţionează distinct cu programul de lt1c1u
aferent.

Data

Reprezentant legal:
nume şi prenume ....... .
semnătura . . . . . . . . . . . . . .
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ANEXA45
-MODELDenumirea furnizorului .................................................. .
. . . . . . . . . . . . .. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .
Sediul social/ Adresa fiscală ...... ......... ............................. .

punct de lt1cru ................................................... .
................ .. ..................... . . .... .. ...... ..... ........ ........
DECLARAŢIE

DE PROGRAM

S11bsemnatul(a), .................................... ...................... B.I./C.l. se1ia ......... , nr .
............... , în calitate de reprezentant legal, cunoscând că fals11l în declaraţii se
pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că programul de l11cru în
contract cu Casa de Asigurări de Sănătate ...................... . se desfăşoară astfel:
Locaţia

unde se

Adresa/
telefon
e-mail

Program de lucru în contract cu casa de

asigură ri

de

sănătate ** )

desf ăşoară

activitatea

Luni l Mar ţ ilMiercurilJoi lV inerilSâmbătă Duminică Sărbători

I

I

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ 1_ _ __.__

I
I

Sediu social
lucrativ

I
I

I

I

legale

_.__ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I
I

I
I

- - - - - - - - _ _ 1_ _ 1_ _ _ _ 1_ _ _ 1_ _ _ - - - - - - - - -

1

Punc t de
lucru/punct
secundar de
lucru* )

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
_____________._______ I ___ I_ _ _ _ _ _ _ _ __
I
I
- - - - - - - - __ .___,____ 1_1 ___ 1___ - - - - - - - *) se va completa în funcţ ie de nr. de p11ncte de lucru ale futnizorului, în situaţia în
care ft1rnizo rul are mai multe puncte de lucru pentru care s olicită încheierea contractului
cu casa de asigurări de s ănătate, acestea se menţionează distinct ClL programul de luciu
aferent.
**) pentru medicii de familie se co1npl etea.ză distinct progra1nt1l la cabinet şi
programul la domiciliu.

Data
.. . .. . .. . .. .

.. . .. .

Reprezentant legal:

nume

prenume ....... .
semnătura ....... .
şi
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ANEXA46
-MODEL CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................. ..
Localitatea: ...... .. .... ... ................... .............. .
str. .......................... nr..... tel./fax ............. ..
e-1nail. ........... pagină web ..... .

NOTIFICARE
Către:

Fur11izorul ............................, cu sedit1J. în ..................., str. ....................... ar . .... , bl. .... , se. ..... , et.
.... , ap ...... ,

sector/judeţ

..................... , înregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale/Registrul
Comerţului sub nr. .. .................. .. .. , având cod de înregistrare fiscală - cod 1mic de înregistrare
.................. , tel ./fax ......... ,e-mail ...... cont nr......................... deschis la Trezoreria statului şi sediul
punctului secundar de lucru în .................................... , str.................... .. nr..... , bi. .... , se...... , et. .... ,
ap ...... , sector/judeţ .................. , tel./fax .......... .......... ,e-mail .. .....reprezentat prin ....... .. ............ Î11
calitate de reprezentant legal.

Prin prezenta

vă notificăm:

rezilierea

încetarea

suspendarea

contractului/convenţ.iei

de
fumizare
de
serv1cu
1nedicale/111edica1nente/dispozitive
medicale ......................... cu nr. . .... .... ./................ începând cu data de .................. , având în vedere:
............................................. (descrierea pe scu1t a situaţiei de fapt) ş i în temei1tl di spoziţiilor art....... .. .
din anexa nr. 2 la Hotărârea Guve rnului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale
şi a Contractului-cadrt1 care reglen1 entează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor ş i
a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigw·ări sociale de sănătate pentru anii 2018-20 19 şi
dispoziţiilor art. ..... din anexa nr ....... a OrdinuJ ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr......./ ..... ./2018 pentru aprobarea Nortnelor 1uetodologice de aplicare în
anul 2018 a H .G. nr. 140/2018.

PRE Ş EDINTE

Director executiv al
Direcţiei economice ,

Vi zat
Juridic , contencios

- DIRECTOR GENERAL ,

Director executiv al
Direc ţ iei relaţii contrac t uale
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ANEXA 47
DISPOZIŢII

GENERALE

1. Formularele cu regim special care se întocmesc în 2 exemplare - bilete de trurutere pentru
an1bulatoriul de specialitate clinic, biletele de trimitere pentru investigatii medicale paracli11ice şi biletele
de internare.
2. Medicii care eliberează bilete de tri1nitere pentru a1nbulatoriul de specialitate clinic, bilete de
trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, bilete de internare, pot să aplice pe aceste formulare cod
de bare aferent CNP-ului/codului unic de asigurare al asiguratului beneficiar, codului de parafă al
medicului şi număn1l contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
3. Toţi furnizorii care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deţină contract
de service pentru aparatura din dotare, conform prevederilor legale în vigoare.
4. Docutnentele inten1e ale furn izorilor care atestă prezenţa la progra1n penlTu personalul de specialitate
care îşi des.tăşoară activitatea la aceştia, trebuie să fie în concordanţă cu programul de activitate depus la
casele de asigură1i de sănătate la momentul contractării, sau modificat ulterior prin act adiţional , după caz.
5. Modelul formularului de prescripţie medicală electronică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii
şi a l preşedinteli1i Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Modelele de formulare pentru prescripţiile de
preparate stupefiante şi psihotrope se aprobă conform prevederilor legale in vigoare.
6. Modelul de bilet de trimitere penh·u specialităţile clinice, paraclinice şi pentru internare se aprobă
prin ordin al 1ninistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
7. Fumizo1ii au obligaţia să co1npleteze corect şi la zi fo1mularele utilizate în sistemul asigurări l or
sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate.
8. Furnizorii de servicii medjcaJe au obligaţia să recomande asiguraţilor tratamentul cu respectarea
condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare.
9. Toţi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 1nedicale aflaţi în relaţii contractuale
cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să utilizeze platforma informatică din asigurările de
sănătate.

'

ln situaţia în care ft1.rnizorii utilizează un alt sistem infonnatic, acesta trebuie să fie co111patibil cu
sistemele info1matice din platforma informatică din asig1tră1ile de sănătate, caz în care furnizorii sunt
ob l igaţi să asigi1re confidenţialitatea şi securitatea în procesul de transn1.itere a datelor.
I O. Medicii care au specialitatea de medicină de familie şi o altă/alte specialitate/specialităţi
clinică/clinice sau competenţă/atestat de studii complementare - pentru îngrijiri paliative, pot opta pentru a
desfăşura activitate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza specialităţii de 1nedicină
de familie sau în baza specialităţii/specialităţilor clinice sau a co 1npetenţei/atestatului de studii
con1plementare - pentru îngrijiri paliative. Medicii care au o specialitate cli n ică şi o specialitate
pa racli11.ică pot opta pentru a desfăşura activitate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în
baza specialităţii clinice sau în baza specialităţii paraclinice.
11. Prezentarea ş i utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate la furnizorii de servicii
medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face la mo1nentul acordării serviciului, astfel:
11.1. In asistenţa medicală primară utilizarea cardul.ui naţiona l de asigurări sociale de sănătate se face
la n1omentul acordări i serviciilor 1nedicale prevăzute în pachetul de bază, cu excepţia serviciului
examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces
unui asigurat i1nui asigt1rat înscris sau nu pe lista n1edicul11i de familie, pentn, care nu este necesară
prezentarea cardului.
11.2. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru
planificare familială şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, utilizarea cardului naţiona l de asigurări
sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, cu
excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului.
A
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Pentru serviciile 1nedicale cu scop diagnostic - caz, utilizarea cardului naţional de asigtrrări sociale de
sănătate se face la finalizarea serviciului medical.
11.3. 1n asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de
reabilitare şi pentru acupu11ctură utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la
momentul acordării serviciilor 1nedicale prevăzute în pachetul de bază, astfel:
a) pentru consultaţii şi proceduri în cabinet la 1nomentul acordării
b) pentru procedurile acordate în baza de tratament prezentarea cardului se face în fiecare zi de
trata1nent/fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curei de trata1nent
11.4. ln asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară utilizarea cardului naţiona l
de asigurări sociale de sănătate se face la motnentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de
A

A

bază.

11.5. În asistenţa medicală a1nbulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice utilizarea
cardului naţional de asigurăii sociale de sănătate se face, astfel:
a) pentru serviciile 1nedicale paraclinice - analize de laborator - prezentarea cardului naţional de
asigurări sociale de sănătate se face la n101nentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale
furnizorilor de investigaţii paraclinice, cu excepţia serviciilor paraclinice de microbiologie, histopatologie
şi citologie, dacă probele nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice. Pentni. serviciile
paraclinice de tnicrobiologie - examene de urină şi examene de 111aterii fecale, dacă sunt singurele
investigaţii recomandate pe biletul de triJnitere, se utilizează cardul La 1nomentul depunerii probelor la
furnizorul de investigaţi i paraclinice; dacă acestea sunt recomandate pe bil.etul de trimitere împreună cu
alte analize de laborator se utili zează cardul la mo1nenttLI recoltării analjzelor de laborator. Pentru
exami nările de histopatologie, citologie şi n1icrobiologie care nu se recoltează la furnizorii de investigaţii
paraclinice, probele sunt transmise la furnizorii de servicii medicale paraclinice însoţite de biletele de
trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Pentru
investigaţii le paraclinice de laborator prevăzute în pachetul de bază care nu sunt recomandate pe biletul de
tritnitere de către medicul de specialitate din specialităţile clinice sau 1nedicul de fatnilie, după caz, şi care
se efectuează pe răspunderea medicului de laborator, nu este necesară prezentarea cardului naţional de
asigurări sociale de sănătate.
b) pentru serviciile medicale paraclinice - investigaţii de radiologie, i1nagi stică medicală şi n1edi cină
nucleară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării
investigaţiilor prevăzute în pachetul de bază.
11.6. În asistenţa n1edicală spitalicească utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se
face, astfel:
a) pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă utilizarea cardului naţional de
asigurări sociale de sănătate se face la internarea şi externarea din spital, cu excepţia următoarelor si tuaţii:
- la internare în spital dacă criteriul la internare este urgenţă 1nedico-chirurgicală
- la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la Îllternare ca şi caz transferat
- la externare pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului
- la internare şi la exte1nare pentru pacienţii din secţiile de psihiatrie, internaţi prin procedură de
internare nevoluntară - conseD1Dată în foaia de observaţie la motivele internării.
b) pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi prezentarea cardului naţional de
asigurăr i sociale de sănătate se face la fi ecare v i zi tă , cu excepţia s ituaţiilor în care criteriul de internare
este urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structu1ile de urgenţă (camera de
gardă/UPU/CPU) care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară
.
proprie.
l l. 7. Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu
utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri.
11.8. 1n asistenţa medicală de recuperare medicală, 1nedicină fizică şi de reabilitare, în sanatorii ş i
preventorii, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la internare şi exten,are.
A
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11.9. Pentru dispozitive medicale, este necesară utilizarea cardulu.i naţional de asigurări sociale de
sănătate dacă dispozitivuJ medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru a l
•
furn.izorului de dispozitive medicale. ln situaţia în care ridicarea d.ispozitivuJui medical de la sediul
lucrativ/punctul de lucn1 al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparţinătoru l
beneficiarului - membru al fam.iliei cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţe, Îlnputernicit legal - prin act
notarial/act de reprezentare prin avocat, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau
cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul acestuia.
În situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat
prezentarea cardului nu este necesară ; confmnarea primirii dispozitivului medical expediat de către
furn.izor prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat şi pri1nirea la domiciliu, se face sub se1nnătura
beneficiarului sau a aparţinătorului acestuia - me1nbru al familiei cu grad de rudenie I şi ll , soţ/soţie,
împutern.icit legal prin act notarial/act de reprezentare prin avocat, reprezentant legal - cu specificarea
don1iciliulu.i la care s-a făcut livrarea, seria şi numărul actului de identitate sau după caz, a paşaportului
persoanei care semnează de primire.
I 1.10. Pentru 1nedicamente cu şi rară contribuţie personală , utilizarea cardului naţional de asigurări
sociale de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din fannacie, dacă acestea se ridică de
către beneficiarul prescripţiei; în situaţia în care ridicarea medicarnentelor de la farmacie se face de către
un împuternicit, se utilizează cardu] naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau ca1tea
de identitate/buletinul de identitate/paşapo1tul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card.
12. Informaţii referitoare la utilizarea cardului naţional de a sigurări sociale de sănătate de către asiguraţi
şi fluxul de lucru pentru furnizorii de servicii 1nedicale, 111edican1ente şi dispozitive medicale, sunt postate
p e site-ul \VWW.cnas.ro.
13. ln situaţia produce1ij unor întreruperi în functionarea Platformei informatice din asigurările de
sănătate (PIAS), constatate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), acestea vor fi comun.icate
prin publicare pe site-ul propriu la adresa www.cnas.ro, secţiunea informaţii publice/comunicate de presă.
Ordinul emis de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în condiţiile art. 21 Odin Hotărârea
Guvernului nr. 140/2018 se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa
www.cnas.ro, sec\iunea infonna\ii publice/comunicate de presă.
14. Prevederile privind acordarea serviciilor n1edicale, n1edicamentelor ş i dispozitive loi- medicale prin
utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furn.izorii de servicii n1edicale,
medicamente şi dispozitive medicale nu sunt aplicabile s ituaţiilor în care asigu raţii execută o pedeapsă
privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi cei care se află in executarea măsuri lor
prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare.
15. Pentru persoanele cu tulburări psibjce prevăzute de Legea sănătăţii mii1tale şi a protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice nr. 487 /2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către
autorităţile competente potrivit legis laţiei în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se
face prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal sau cartea de
identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă reprezentantul legal nu poate prezenta cardul.
Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, prezintă în prealabil la casa de asigurări de
sănătate la care este luată în evidenţă persoana pe care o reprezintă documentul prin care a fost dese1nnat
reprezentant legal, în vederea înregistrării acestui document în evidenţele proprii ale casei de asigurări de
A

sănă tate.

16. Furnizorii de servicii medicale şi furnizorii de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contrach1ală cu
casele de asigurări de sănătate au obligaţi a să transn1ită în platforma informatică din asigurările de
sănătate serviciile 1nedicale/dispozitivele medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal
furnizate/eliberate în maximt1m 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale/eliberării
dispozitivelor medicale, pentru serviciile acordate/dispozitivele eliberate în luna pentru care se face
raportarea; asun1area serviciilor n1edicale acordate/dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnătură

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273 bis/28.111.2018

488

electronică extinsă/calificată

potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de
î.ncredere. Transmiterea serviciilor med icale fumizate/dispozitivelor medicale eliberate în platforma
informatică di.n asigurările de sănătate se face astfel:
•
16.1. 111 asistenţa 1nedicală primară: în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor
medicale prevăzute în pachetul de bază şi pachetul minimal.
•
16.2. ln asistenţa 1nedicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru
planificare familială şi pentn1 îngrijiri paliative la domiciliu: în 1naxi1num 3 zile lucrătoare de la data
acordării serviciilor ,nedicale prevăzute în pachetul de bază şi pachetul minimal, cu excepţia serviciilor de
sănătate conexe actului medical.
16.3. 1n asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de
reabilitare şi pentru acupunctură - în 1naximt1tn 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale
pi-evăzute în pachetul de bază, astfel:
a) pentru consultaţii şi procedu1i în cabinet: în maxi1num 3 zile lucrătoare de la data acordării;
b) pentru procedurile acordate în baza de tratament: pentru fiecare zi de tratan,ent/fiecare z i în care se
acordă servicii de acupunctură în cadrul curei de trata1nent în maximum 3 z ile lucrătoare de la data zilei de
tratament/zilei în care se acordă servicii de acupunctliră.
16.4. ln asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de 1nedici.nă dentară: în maximum 3 zile
lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază şi pachetul minimal.
16.5. 1n asistenţa medicală a1nbulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:
a) pentTu serviciile medicale paraclinice - analize de laborator: în maximtiLn 3 z·ile l ucrătoare de la
data recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizorilor de investigaţii paraclinice, respectiv
în maxi1nun1 3 zile lucrătoare de la data primirii probelor pentru servicii le paraclinice de 1nicrobiologie,
histopatologie şi citologie, dacă probele nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, şi pentru
serviciile paraclinice de 1uicrobiologie - examene de urină şi exan1ene de materii fecale. Reglementarea nu
se aplică pentru investigaţiile paraclinice de laborator prevăzute în pachetul de bază care nu sunt
recomandate pe biletul de trimitere de către medicul de specialitate din specialităţile clinice sau medicul
de familie, după caz, şi care se efectuează pe răspunderea medicului de laborator.
b) pentru serviciile n1edicale paraclinice - investigaţii de radiologie, itnagistică medicală, explorăii
funcţionale şi 1nedicină nucl eară: în maxin1u111 3 zile lucrătoare de la data efect11ării i nvestigaţii l or
prevăzute în pachetul de bază.
I 6.6. Ln asistenţa medicală spitalicească:
a) pentn1 servicii le medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă d in pachetul de bază ş i
pachetul minimal: în maximum 3 zile lucrătoare de la data externării din spital, inclusiv pentn1 caztirile
transferate în alt spital;
b) pentru serviciile medicale spitaliceş ti în regim de spitalizare de zi din pachetul de bază şi pachetul
1ninimal: penh·u fiecare vizită, în 1naxi1nun1 3 zile l ucrătoare de la data vizitei.
16.7. Pentru furnizotii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu pentru fiecare zi în care se acordă îngrijiri, în maximum 3 zile lucrătoare de la data zilei în care au fost
acordate î ngrijirile.
16.8. Penttu unităţile specializate - în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării consultaţiilor de
urgenţă la domiciliu şi serviciilor de transport sanitar neasistat prevăzute în pachetul de bază şi pachetul
minimal.
16.9. Jn asistenţa medicală de recuperare 1nedicală, 1nedicină fizică şi de reabilitare în sanatorii ş i
preventorii: în maximum 3 zile lucrătoare de Ia data externării din sanatoriu/preventoriu.
16. I O. Pentru dispozitive 1nedicale: în 1naximum 3 zile lucrătoare de Ia data rid icării dispozitivului
medical de la sed.iul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale de către beneficiar
sau de către aparţinătorul beneficianllui - membru al familiei cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie,
împuternicit legal prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sa,u repi-ezentantt1l legal al asiguratului.
A

A

A

A

.A
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situaţia în care dispozitivul medical se expediază prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat: în
n1aximum 3 zile lu.crătoare de la data expedierii dispozitivului medical.
17. Pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi se întocmeşte fişă de spitalizare de zi,
confor1n modelului prevăzut în anexa Dl'. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 p1ivind înregistrarea şi raportarea statistică a
pacienţilor care primesc servicii 1nedicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu
modificările şi co1npletările ulterioare. Fac excepţie serviciile acordate în camerele de gardă şi în
stn1ctu1ile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentn1 care finanţarea nu se face din bugetul
Ministerului Sănătăţii, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr.
3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor, cu 1nodificările şi co1npletările ulterioare.
18. Casele de asigurări de sănătate pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de
servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de
dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistenţă, cu avizul Casei
Na~onale de Asigurări de Sănătate.
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ANEXA 48
CHESTIONAR PRIVIND

SATISFACŢIA

Acest chestionar este menit să ne sprijine în ameliorar ea
răspunsurile la acest chestionar ră m â n anonime.

PACIENTULUI

p erform a nţei activitătii

1. Când ati intra t prima d a tă în aceas tă unitate ce impresie v-aţi făcut?
descriu cel mai bine situaţia din acel 1noment din unitatea de primire
Cuvinte

Ordinea

trei cuvinte care

priorităţii*)

Curăţenie

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aglomeraţie

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dezordine

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mizerie

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Disciplină

• • • •

Linişte

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• •

Sărăcie

• • • • • • • • • • • • • • • • ••••

•

A legeţi

spitalului;

• • • • • • • • • • • •• ••

Altul
1 . . .. . . . . . . .. ..

• • • •

•

•

•

• •

•

• • • • • • • •• • •

Altul
2

•••••••. ••••.•

*)

Bifaţi

2.

Situ aţia

(bifaţi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1, 2 sau 3 în ord inea priorităţii.

din unitatea de p rimire, pe care tocmai aţi descris-o, v-a modifi cat sta rea de spirit?

o s ingură

va ria ntă)

DA

NU

M- a demoralizat
Nu a avut niciun efect
Mi-a ridicat moralul

3. Cum ap ajuns să apelaţi la internare pentru spitalul nostru (b i faţ i una din variantele de răspuns):
a. V-aţi prezentat direct la can,era de gardă
b. Aţi avut trimitere de la medicul dumneavoastră de famil ie
c. Aţi venit cu trimitere de la medicul din ambulator
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d. Aţi venit cu ambul anţa
e. Altă s ituaţie

4. Sunteţi la prima internare sau la o reinternare?
a) Prima internare b) Reinternare
Jo cadrul acestei internări, puteţi spune că:
A

DA

NU

Pl.

Aţi

fost primit cu amabilitate de la început?

1

o

P2.

Aţi

fost condus la

1

#

P3.

Aţi

făcut

1

o

1

o

1

o

1

o

1

o

explorări?

baie la internare?

P4. Aţi fost informat pe înţelesul dvs. despre
risc operator, prognostic?
PS.

Aţi

adus medicamente de

P6 .

Aţi

avut

complicaţii

A

aţi

Aţi

sesizat orice
avut nevoie?

tratament,

acasă?

post-operatorii?

P7. Fiolele s-au deschis 1n
PS.

boală,

formă

faţa

de

dvs.?

condiţionare

a îngrijirilor de care

P9. Aţi simţit nevoia să recompensaţi pri n diverse mijloace un
cadru medical pentru a beneficia de mai multă atenţie din partea
acestuia

Casetele marcate cu # sunt de culoare g1i.
Apreciaţi

pe o scală de la I la 5 calitatea serviciilor

Serviciul

m e nţionate

mai jos primite de către dvs.
s

I

1
Total
nesatis-

nesatis-

făcătoare

făcătoare

Atitudinea
personal ului la
primire

1

2

3

4

5

9

Atitudinea
personalului pe
parcursul şederii
dvs. în unitate

1

2

3

4

5

9

acordată

1

2

3

4

5

9

Îngrijirea acordată
de asistente

1

2

3

4

5

9

acordată

1

2

3

4

5

9

. ..
Ingr1J1rea
de medic
,..

Îngrijirea

2
Parţial

3

4

Nesatisfăcător Bună

9

Foarte l Nu am
bună
! beneficiat/
Inu am
observat
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de infi r miere
Îng rijirea post
operatorie ş i ATI

1

2

3

4

5

9

Cali t atea meselor
servite

1

2

3

4

5

9

Cal itatea

1

2

3

4

5

#

1

2

3

4

5

#

1

2

3

4

5

#

condiţiilor

de
cazare - salon
(dotare ,
faci li tăţ i)

Calitatea
grupurilor sanitare
(băi + WC)
Curăţeni a

A

in

I
I

ansamblu

I
Casetele n,arcate cu# sunt de culoare g1i închis.
Ţinând

Cât de

cont de toate cele

mulţumit sunteţi/aţi

I
nemulţumit I
I
1
I
I
Foarte

Dacă

menţionate

ar fi

Sigur NU

rugăm să

oe spuneţi:

fost?

I
nemulţumit I
I
2
I
I
Parţial

să aveţi

mai sus vă

Nemulţumit

Parţial

Foarte

mulţumit

mulţumit

4

3

5

nevoie de un serviciu medical disponibil în

Mai
degrabă

1

I

Poate da/
NUJ poate nu

2

Mai
degrabă

4

3

această

unitate v-ati întoarce aici?

I Sigur DA
DA I
I
5
I
I

Dacă

ştiţi că

un apropiat, un prieten sau a l tă persoană ar avea nevoie de un serviciu medical despre care
este disponibil aici i-aţi recomanda să vină?

Sigur NU

Mai
degrabă

1

2

I

Poate da/
NUJ poate nu

I
I
I

degrabă

4

3

După toată această perioadă petrecută
plăcut

Mai

aici, care este lucrul pozitiv care vă vine în minte?/Ce v-a

cel mai mult? ..................................................

Dar negativ?/Ce nu v-a

plăcut?

I Sigur DA
DA I
I
5
I
I
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Elemente de socio-demografie (încercuiţi situa.pa care vi se
Dl. Sexul
1 . Mascul in

2. Femin in

D2. Vârsta
1 . < 20 de ani
5 . 50 - 59 ani

2. 20 - 29 ani
6. 60 - 69 ani

D3. Mediul de
1. Urban
D4. Ultima

1.

493

aplică)

3. 30 - 39 ani
7 . 70 ani ş i peste

4. 40 - 49 ani

3 . Liceu

4. Facultate

3. Concubi naj

4.

rezidenţă

şcoal ă

2. Rural
absolvită

Primară

2.

( 1 - 4 clase)
DS. Starea civil ă
1 . Căsătorit
5. Divor ţat

Gimnazial ă

(5 -

2.

8)

Necă s ător it

Văduv

NOTĂ:
Colectarea informaţiilor pe baza prezentului chestionar se face cu respectarea prevederilor art.
12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
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