
PACHETUL MINIMAL  
DE SERVICII MEDICALE 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 Ordinul ministrului sănătăţii 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, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului 
medical, a centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu sub 
coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate. 
 
    2. Transport sanitar neasistat 
    Transportul sanitar neasistat include: 
    2.1. Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, 
sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al 
decesului în condiţiile prevăzute de lege. 
    2.2. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul 
pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale 
speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de 
specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu. 
    2.3. Bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii 
pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post 
accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, 
bolnavii cu stări 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 miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi revascularizare 
periferică prin by-pass aortofemural, pacienţi cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne 
operate, pacienţi oxigenodependenţi, malformaţii arterio venoase - rupte neoperate, 
malformaţii vasculare cerebrale - anevrisme, malformaţii arterio venoase - operate, hemoragii 
subarahnoidiene de natură neprecizată, şi care necesită transport la externare, nefiind 
transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ. 
    2.4. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării 
transfuziei. 
    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. 


