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REFERAT 
de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 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 2021 – 2022, 

precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia 
 
 
Având în vedere: 
     - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 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 2021 – 2022, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 229 alin. (4) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 
95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate elaborează normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;  
 - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
     - art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi copletările ulterioare, 

 
propunem aprobarea Ordinului anexat, cu menţiunea că prevederile proiectului de act normativ au 
avut în vedere: îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente cu și fără 
contribuție personală în tratamentul ambulatoriu  şi dispozitive medicale destinate recuperării unor 
deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu; îmbunătăţirea managementului fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate. 
 

Proiectul de act normativ conţine următoarele elemente de noutate: 
 
I. În asistenţa medicală primară: 

1. În Pachetul de servicii de bază: 
 Servicii noi introduse în pachetul de bază:  

- dezvoltarea pachetului de bază în asistența medicală primară: 
o  Prin introducerea de servicii diagnostice și terapeutice, respectiv recoltare pentru test 

Babeș-Papanicolau pentru femeile simptomatice și Testul Frax - calcularea riscului de 
fractură la pacienții cu osteoporoză; în cadrul tratamentelor chirurgicale a fost 
introdusă posibilitatea efectuării infiltrațiilor, precum și a  procedurilor de evacuare a 
colecților purulente; 

o În cadrul consultaţiilor pentru acordarea serviciilor de planificare familială se 
realizează inclusiv evaluarea femeii preconcepție; 

o Au fost introduse consultații preventive de depistare precoce a unor afecțiuni  pentru 
persoane cu vârsta între 40 şi 60 ani (cuprinzând evaluarea riscului cardio-vascular, 



oncologic, depistarea precoce a melanomului malign, evaluarea sănătății mintale, a 
sănătății reproductive), respectiv pentru persoane cu vârsta de peste 60 de ani 
(evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii, evaluarea riscului 
fatal cardiovascular, evaluarea riscului oncologic, evaluarea sănătății mintale, inclusiv 
a depresiei, evaluarea riscului de osteoporoză, evaluarea riscului de incontinență 
urinară, evaluarea riscului de melanom malign, evaluarea riscului de demență); 

o Pentru adulții cu vârstă între 18 și 39 de ani inclusiv, consultațiile de prevenție se 
acordă anual (față de acordarea la 3 ani, reglementată în prezent); 

 În cazul episoadelor de boală acută sau acutizare a unor afecţiuni cronice, a doua consultație 
se propune a se acorda la un interval de maxim 5 zile calendaristice față de prima consultație, în cazul 
episoadelor de boală subacută a doua consultație acordându-se la un interval de maxim 8 zile 
calendaristice față de prima consultație – pentru accesul rapid la servicii medicale.   

 Se propune consemnarea în biletele de trimitere a adresei de e-mail a cabinetului de medicina 
de familie la care îi poate fi transmisă scrisoarea medicala de către medicul de specialitate din 
ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice sau medicul curant din spital – pentru 
comunicarea rapidă a informațiilor necesare aplicării tratamentului. 

 S-au menționat pentru clarificarea reglementărilor, care sunt persoanele eligibile pentru 
acordarea consultațiilor de management de caz – pentru claritatea aplicării reglementărilor. 

2. Pentru a crește accesul persoanelor de pe lista medicilor de familie la servicii medicale 
acordate de medicul de familie, inclusiv la consultații de prevenție, consultațiile acordate la distanță 
pentru afecțiuni cronice vor intra în plata per capita – această reglementare crește accesul asiguraților 
și neasiguraților la servicii medicale. 

3.  Luarea în evidenţă în primul trimestru va include și depistarea sarcinii, după caz – pentru 
accesul gravidei la servicii medicale; 

4.  Pentru anumite tipuri de consultații – consultațiile preventive acordate copiilor cu vârsta de 
până la 3 ani (inclusiv), consultația de prevenție acordată adultului asimptomatic 40+ în cadrul căreia se 
intervine asupra riscurilor modificabile, precum și consultațiile de management de caz, acordate în 
primul trimestru de la inițierea managementului de caz – a fost reglementată o estimare a timpului aferent 
consultației de 30 de minute (față de 15 minute, în prezent), concomitent cu o majorarea semnificativă 
a punctajului; - pentru încurajarea acordării acestor servicii; 

5.  Au fost propuși doi indicatori de performanță ce vizează acordarea serviciilor de prevenție 
persoanelor cu vârsta de 40 de peste 40 de ani, respectiv acordarea serviciilor de prevenție copiilor, cu 
accent pe depistarea tulburărilor de spectru autist – pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 37/2022; 

6. Valoarea garantată a punctului per capita se propune a fi menținută la 10,00 lei, pentru 
stimularea acordării de servicii în vederea creșterii gradului de acoperire a nevoii de servicii medicale 
la nivelul asistenței medicale primare; 

 
 
II. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice 

1. Pachetul de servicii de bază: 
 În lista serviciilor diagnostice și terapeutice au fost introduse o serie de servicii specifice 

pentru anumite specialități, respectiv: 
 teste clinice: Teste Clinice MMSE, EDMONTON SIMPTOM ASSESMENT SCALE 

(ESAS, PAIN ANALOG SCALE (VAS), BPI (brief pain inventory) KIPCC (Key 
Palliative care, Indicators for Cancer Care), IPOS (Scala de Evaluare integrate a 
rezultatului  Interventiilor de ingrijire Paliativa); BSFC 10 (Burden of care Scale for 
caregivers), ADL (scala de evaluare a independentei zilnice), ECOG (performance status 
scale) , PPS(palliative care performance scale) – efectuate de medici cu atestat de îngrijiri 
paliative; 

 Test FRAX - se acordă femeilor cu vârsta peste 40 de ani, de către medicii cu specialitățile 
endocrinologie, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare, geriatrie şi gerontologie, 
medicină internă   

    Scoruri clinice : DAS28  (Disease Activity Score-28 for Rheumatoid Arthritis), ASDAS 
(Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score), DAPSA (Disease Activity in PSoriatic 



Arthritis), SLEDAI 2000 (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000), 
BVAS (Birmingham Vasculitis Activity Score), scorul Rodnan -   efectuate de medici cu 
specialitatea reumatologie; 

 Capilaroscopie - efectuate de medici cu specialitatea reumatologie; 
 Tratament tumori exulcerate, suprainfectate, îngrijire complicații stome, fistule tumorale, 

tratamentul limfedemului – efectuate de medici cu atestat de îngrijiri paliative; 
 A fost extinsă lista specialităților care pot efectua anumite servicii diagnostice și 

terapeutice: 
o EKG standard – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea genetică medicală, 

diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, reumatologie; 
o Spirometrie - poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea genetică medicală; 
o teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste 

inclusiv materialul pozitiv şi negativ) – poate fi efectuat și de medicii cu 
specialitatea dermatovenerologie; 

o teste cutanate cu agenţi fizici – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea 
dermatovenerologie; 

o determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ - poate fi 
efectuat și de medicii cu specialitatea cardiologie, cardiologie pediatrică, medici 
cu atestat de îngrijiri paliative; 

o măsurarea forţei musculare cu dinamometrul - poate fi efectuat și de medicii cu 
specialitatea reumatologie; 

o teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii 
calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) - poate fi efectuat și de medicii  cu 
atestat de îngrijiri paliative; 

o  recoltare material bioptic  - poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea genetică 
medicală; 

o  electrocardiografie continuă (24 de ore, holter - poate fi efectuat și de medicii cu 
specialitatea cardiologie pediatrică; 

o tensiune arterială continuă - holter TA - poate fi efectuat și de medicii cu 
specialitatea   cardiologie pediatrică, nefrologie; 

o EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt - poate fi efectuat și de 
medicii cu specialitatea  cardiologie pediatrică; 

o electromiograma / electroneurograma  - poate fi efectuat și de medicii cu 
specialitatea reumatologie; 

o endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, 
după caz   -  poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea gastroenterologie  
pediatrică; 

o aerosoli/şedinţă - poate fi efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative; 
o administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi 

subcutanat)  - poate fi efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative; 
o mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară   - poate fi 

efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative; 
o administrare tratament prin puncţie intravenoasă  - poate fi efectuat și de medicii 

cu atestat îngrijiri paliative; 
o instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient   - poate fi 

efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative; 
o puncţii şi infiltraţii intraarticulare -  poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea 

reumatologie             
 Procedura de dermatoscopie, a fost cuantificată ca procedură diagnostică complexă, ce 

se acordă de către medicii cu specialitatea dermatovenerologie pentru un pacient o dată 
la 6 luni în cazul în care nu sunt identificate leziuni; pentru un pacient o dată pe lună, în 
cazul în care au fost identificate leziuni suspecte.        

 Terapiile de genetică medicală pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloace de 
comunicare – pentru creșterea accesului asiguraților la sfatul genetic, având în vedere 
numărul foarte redus al medicilor cu această specialitate; 



 S-a reglementat faptul că o ședință acordată de un psiholog în specialitatea psihologie 
clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, respectiv de un psiholog în specialitatea 
psihopedagogie specială – logoped, are durata de 50 de minute  - pentru unitatea de 
acordare a serviciilor psihologice. 

 A fost dezvoltată lista serviciilor în scop diagnostic-caz, care sunt servicii de spitalizare 
de zi, ce se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au 
efectuat toate serviciile obligatorii, cu servicii necesare gravidelor – pentru creșterea 
accesului gravidelor la aceste tipuri de servicii. 

2. Casa de asigurări de sănătate decontează un singur serviciu medical/procedură 
diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii de același tip (*sintagma “de același tip” a fost introdusă la 
data de 6.12.2022, pentru clarificare) pentru un CNP/zi. 

3. A fost reglementată durata de 20 de minute pentru consultațiile acordate de medicii cu specialitatea 
reumatologie, precum și cele acordate de medicii cu specialitatea geriatrie și gerontologie; 

4. A fost reglementat punctajul acordat consultației acordate de medicii cu atestat de îngrijiri 
paliative, având în vedere durata de 30 de minute, respectiv majorarea de la 18 la 21,6 puncte – pentru 
aplicare unitară în raport cu durata consultațiilor. 

 
III.  Asistenţa medicală ambulatorie de medicină fizică şi de reabilitare 

1. În Pachetul de servicii de bază a fost prevăzută ca excepțiii de la perioada pentru care se 
decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare de maximum 21 zile/an/asigurat 
pentru: 

o pacienți cu diagnostic confirmat de accident  vascular cerebral in primele 3 luni,  
o pentru paralizie cerebrală (în prezent fiind excepție numai pentru copii) 
o  pentru pacientele cu limfedem după mastectomie şi pentru pacientele cu 

anexectomie, când se acordă proceduri medicale specifice de medicină fizică şi de 
reabilitare 

 pentru aceștia acordându-se servicii de medicină fizică și de reabilitare pentru o perioadă de maximum 
42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de 
afecţiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare.     

2. A fost eliminată obligativitatea ca din cele 4 proceduri ce se acordă în stațiunile 
balneoclimaterice, 2 să fie cu factori naturali. 

3. Tariful acordat pentru ziua de tratament a crescut de la 28 de lei la 50 de lei, respectiv de 
la 42 de lei la 80 de lei, tarif acordat în funcție de tipul serviciilor de medicină fizică și de reabilitare. 

4. În cadrul Criteriilor privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică 
şi de reabilitare în bazele de tratament şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale 
de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu  în bazele de tratament, s-a reglementat că furnizorii 
trebuie să facă dovada că pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore - programul bazei de tratament/punctului 
de lucru să fie acoperit de fizioterapeut/fizioterapeuți care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la 
baza de tratament/punctul de lucru respectiv. 

5. In cazul aparatelor de terapie combinata, acestea vor fi punctate pentru două funcții ce 
pot fi realizate concomitent, indiferent de numărul și tipurile funcțiilor din fișa tehnică, fiind punctate 
două funcții, cu punctajul cel mai mare. 

6. S-a reglementat că numărul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare 
recomandate este de  maxim 4 proceduri/asigurat  - pentru a evita situațiile în care asiguratului ar putea 
să i se solicite plata serviciilor de medicină fizică și de reabilitare pentru cazul în care numărul 
recomandat este peste 4.  

   
IV. Asistenţa medicală dentară 

1. A fost introdus un nou serviciu în pachetul de pachetul de servicii, respectiv Detartraj cu 
ultrasunete și periaj profesional, care se efectuează pentru ambele arcade, un serviciu putând beneficia 
anual de un astfel de serviciu. 

 
V. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice  

1. Pachetul de servicii medicale de bază a fost extins atât în ceea ce privește serviciile medicale de 
laborator cât și serviciile medicale de radiologie imagistică medicală și medicină nucleră, astfel: 



 servicii medicale de laborator: 
o Transferină serică  
o Alfa Amilază 
o Lipază 
o Lactatohidrogenaza (LDH)  
o Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric) 
o IgE specifice serice pentru alergene moleculare individuale (singleplex) 
o Mycoplasma genitalium 
o Ureaplasma urealyticum 
o Test pentru HSV 1 – IgM/IgG 
o Test pentru HSV 2 - IgM/IgG 
o Vitamina B 12 
o Acid folic 
 servicii medicale de radiologie imagistică medicală și medicină nucleră: 
o Mamografie cu tomosinteză unilaterală și Mamografie cu tomosinteză bilaterală investigații ce 

pot fi recomandate doar femeilor care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice. 
o Ecografie musculoscheletală  
o Ecografie cutanată  
o Ecocardiografie de efort   
o RMN șold – articulație coxo femurală nativ și cu substanță de contrast  
o RMN whole-body  

2. S-a reglementat pentru investigațiile cu substanță de contrast, ca în cazul examinării simultane a 
două sau mai multe segmente, să se deconteaze pentru o singură investigație tariful cu substanță de 
contrast, iar pentru celelalte investigații să se deconteze tariful investigației fără substanță de contrast. 

3. Tarifele analizelor medicale de laborator cât și cele ale investigațiilor de radiologie imagistică 
medicală și medicină nucleară au fost recalculate cu încadrarea într-un buget suplimentat cu 15%, pe 
baza unui algoritm matematic luând în calcul numărul investigațiilor decontate pe fiecare tip. Tarifele 
rezultate din algoritmul matematic au fost comparate cu tarifele propuse de reprezentanții furnizorilor 
de servicii medicale paraclinice. Pentru asigurarea accesului la servicii medicale pentru un număr cât 
mai mare de asigurați, principiu al asigurărilor sociale de sănătate, s-a ales tariful cel mai mic. 

4. S-a reglementat ca numărul maxim de radiografii ce pot fi efectuate într-o oră de medicii de 
medicină dentară, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de 
medicină dentară nu poate fi mai mare de 6. 

5. La 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, s-a reglementat: 

1. recondiționarea (refurbișarea) aparatelor deţinute de furnizorii de servicii medicale 
paraclinice se poate realiza doar în unitățile de producție ale producătorului. 

2. pentru a se respecta și garanta nivelul de calitate al producătorului de aparatură medicală 
și pentru a oferi asiguratului garanția unei investigații de calitate a fost introdusă obligația 
ca anul de fabricație al aparaturii medicale să fie certificată de producător. 

3. Au fost introduse punctaje pentru următoarele analizoare:  
- La Imunohematologie: echipament automat pentru determinarea Grupelor sangvine RH 
- La Analizoare microbiologie (bacteriologie + micologie): analizor automat de însămânțare 

a mediilor de cultură și analizor semiautomat de microbiologie. 
6. La Criterii privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice de radiologie - imagistică 

medicală şi medicină nucleară, repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale 
paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară s-a reglementat: 

1. pentru a se respecta și garanta nivelul de calitate al producătorului de aparatură medicală 
și pentru a oferi asiguratului garanția unei investigații de calitate a fost introdusă obligația ca 
anul de fabricație al aparaturii medicale să fie certificată de producător și recondiționarea 
(refurbisarea) să se poată realiza doar în unitățile de producție ale producătorului. 

2. pentru o clarificare a atribuirii punctajului echipamentele de radiologie care efectuează 
atât scopie cât și grafie vor fi punctate o singură dată cu punctajul cel mai mare. 



3. La acordarea punctajului pentru computer tomografie au fost introduse punctaje pentru 
64 secțiuni, 128 secțiuni, peste 128 secțiuni sau CT DUAL. 

4. La acordarea punctajului pentru imagistică prin rezonanță magnetică au fost introduse 
punctaje pentru aparatele de rezonanță magnetică cu câmp magnetic de 1,5 T și mai mic de 3T, 
și pentru aparatele de rezonanță magnetică cu câmp magnetic de cel puțin de 3T.  

7. Furnizorii de servicii medicale paraclinice – analize de laborator, vor avea la dispoziţie o 
perioadă de 12 luni pentru conformarea la prevederile cu privire la obligația îndeplinirii cerinţelor pentru 
calitate şi competenţă pentru toate analizele medicale cuprinse în lista investigaţiilor paraclinice, precum 
și pentru participarea la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale cu 
rezultate satisfăcătoare, pentru minimum 57 de analize cuprinse în lista investigaţiilor paraclinice. 
VI. Asistența medicală spitalicească 

1.   A fost extins pachetul de servicii de bază acordate în regim de spitalizare de zi, astfel: 
 În Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi au fost 

adăugate: 
o Degenerescenta senila a creierului, neclasificata altundeva 
o Osteoporoza (Alte afectiuni specificate ale densitatii si structurii osoase localizari multiple) 
o Hiposecreția și alte tulburări ale glandei hipofizare  
o Pubertate precoce   
o Insuficienta staturala 
o Alte tireotoxicoze 
o Tumora tiroida cu evolutie imprevizibila si necunoscuta 
o Pubertate intarziată 

 În Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi au fost adăugate: 
o Insertia endoscopica a stentului ureteral 
o Dezobstrucția tractului urinar superior prin ureteroscopie cu manipulare endoscopica de 

calcul ureteral 
o Dilatarea progresiva a stricturilor uretrale 

 În Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe 
serviciu medical şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după 
terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical au fost adăugate: 

o Terapia spasticitatii membrului inferior aparuta ca urmare a unui accident vascular 
cerebral pentru pacientul adult - cu toxină botulinică 
o Monitorizarea pacientului cu stenoze coronariene sau periferice 
o Monitorizarea prin RMN cardiac a pacientului cu infarct miocardic acut în antecedente 
o Monitorizarea prin Angio CT cardiac a pacientului cu stent sau bypass coronarian 
o Monitorizarea prin Angio CT periferic a pacientului cu stent periferic, bypass periferic 
sau în urma unei proceduri de angioplastie periferică 
o Tratamentul anemiei prin carență de fier la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică prin 
administrare de fier injectabil intravenos 
o Monitorizarea cardiacă a pacientului post-COVID prin RMN cardiac 
o Monitorizarea cardiacă a pacientului post-COVID prin Angio CT coronarian 
o Tratamentul anemiei din boala cronică renală 
o Terapie imunosupresivă în boala cronică renală  
o Monitorizarea evoluţiei fenilcetonuriei 
o Diagnostic si/sau stadializare  cu  proceduri de inalta performanta  (2 segmente 
torace/abdomen sau abdomen/pelvis) în tumori digestive   
o Diagnostic si stadializare  cu  proceduri de inalta performanta  (3 segmente 
torace/abdomen/pelvis)  în tumori digestive   
o Diagnostic cu proceduri de inalta performanta  (1 segment abdomen) în boli inflamatorii 
intestinale   
o Paracenteza 
o Reechilibrare hidro-electrolitică la pacienţii cu boli cronice progresive 
o Iniţierea terapiei antalgice la pacienţii cu durere severă 
o Evaluare şi tratament la pacientul cu limfedem secundar 
o Monitorizarea pacientului cu durere cronică severă generată de boli cronice progresive 



o Monitorizarea pacientului cu dermatita atopică forma moderat-severa în tratament cu 
terapii inovatoare (biologice sau cu molecule mici). 
o Tratamentul prin titrare automata al apneei de somn diagnosticată prin poligrafie  
o Monitorizarea şi ajustarea tratamentului tulburărilor respiratorii de somn  
o Diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea tulburărilor respiratorii de somn 
o Poligrafie  
o Poligrafie si titrare automata  
o Polisomnografie si titrare automata  
o Diagnosticul complex al bolii de suprafata ocular (DED) si al altor boli ale suprafatei 
oculare 
o Tratamentul bolii de suprafata oculara (DED) cu ser autolog si sau imunomodulatoare 
topice 
o Crosslinking pentru keratoconus 
o Injectare intravitreana de substante terapeutice și monitorizare 
o Tratament și Monitorizare tratament chirurgical glob ocular 
o Tratament și Monitorizare examinare copil în narcoză 
o Tratament și Monitorizare injectie intraoculara 
o Tratament și Monitorizare tratament laser glaucom 
o Tratament și Monitorizare tratament laser pol posterior al globului ocular 
o Tratament și monitorizare sondaj cai lacrimale la copil in narcoza 
o Diagnosticul si tratamentul anemiei şi/sau deficitului de fier, cu fier intravenos, la 
pacienţii cu boli inflamatorii intestinale 

 În 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) după terminarea vizitei/vizitelor necesare 
finalizării serviciului medical au fost adăugate: 

o Depistarea și controlul factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare - tip IV - 1 serviciu / 
asigurat / an 

o Depistarea și controlul insuficienței cardiace la populația la risc (incluzând examinare 
RMN cord și determinarea NT-proBNP) - 1 serviciu / asigurat / an 

o Monitorizarea prin RMN cardiac a pacientului cu infarct miocardic acut în antecedente - 
1 serviciu / asigurat / an 

o Monitorizarea prin Angio CT cardiac a pacientului cu stent sau bypass coronarian - 1 
serviciu / asigurat / an 

o Monitorizarea prin Angio CT periferic a pacientului cu stent periferic, bypass periferic 
sau în urma unei proceduri de angioplastie periferică - 1 serviciu / asigurat / an 

o Managementul sindroamelor coronariene cronice - 1 serviciu / asigurat / an 
o Evaluarea cardiomiopatiilor și a patologiei cardiace complexe - 1 serviciu / asigurat / an 
o Evaluarea și monitorizarea ischemiei miocardice în sindromul coronarian cronic - 1 

serviciu / asigurat / an 
o Evaluarea riscului cardiovascular la pacienții cu istoric familial, prin depistarea mutațiilor 

genetice asociate cu risc crescut de boli cardiovasculare rare cu transmitere genetică (o 
dată în viață) 

o Boli alergice cu suspiciune de polisensibilizare și limitarea testării in vivo – diagnostic 
o Boli alergice cu suspiciune de polisensibilizare și limitarea testării in vivo – monitorizare 

 În Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se 
contactează şi în ambulatoriul de specialitate clinic şi se decontează 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, au fost revizuite 
și multiplicate serviciile acordate gravidei: 

o Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deţine documente medicale care 
să ateste existenţa în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, 
infecţiei CMV la luarea in evidenta  



o Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deţine documente medicale ce atestă 
existenţa în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV 
la luare in evidenta  

o Supravegherea unei sarcini normale in trimestrul al doilea 
o Supravegherea unei sarcini normale in trimestrul al treilea 
o Evaluare sarcina incipienta 
o Screening prenatal  in trimestrul 1   
o Screening prenatal trimestrul 2   
o Evaluare materna si fetala in trimestrul 2    
o Evaluare materna si fetala in trimestrul trei   

2. S-a reglementat faptul că în situația în care, pe parcursul derulării contractului, numărul 
de paturi contractabile din structura unei unități sanitare cu paturi se modifică prin reașezarea pe 
secțiile/compartimentele spitalului, fără modificarea numărul de paturi contractabile de la nivelul 
spitalului, nu este necesară solicitarea avizului  Ministerul Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate. 

3. Furnizorii publici de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări 
de sănătate pentru serviciile medicale spitaliceşti contractate, încasează din partea asiguratului numai 
sumele reprezentând coplata şi contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu grad ridicat 
de confort. Contravaloarea serviciilor de cazare cu grad ridicat de confort nu poate depăși cuantumul de 
300 de lei/zi; tariful pentru servicii de cazare nu se percepe pentru ziua externării – pentru eliminarea 
cazurilor în care se solicită sume excesive pentru servicii de cazare. 
 
VII. Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat 

1. Pachetul de servicii de bază  a fost extins prin introducerea următoarelor servicii de 
transport sanitar neasistat: 

o Transportul de la și la domiciliu al bolnavilor oncologici netransportabili cu 
mijloace de transport conventionale cu status de performanță ECOG 3 sau 4 care 
necesită radioterapie sau chimioterapie în vederea efectuarii tratamentului de 
specialitate, inclusiv în alte judete. 

o Transportul de la și la domiciliu al bolnavilor netransportabili cu mijloace de 
transport conventionale cu status de performanță ECOG 3 sau 4 care necesită 
monitorizare şi administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate 
cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu administrare parenterală 
sub supraveghere specială, în vederea efectuarii tratamentului de specialitate, 
inclusiv in alte judete. 

 
VIII. Îngrijiri medicale la domiciliu  
1. Pachetul de bază a fost extins pentru coroborarea cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 
2520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu: 

o Logopedie individuală          
o Masajul limfedemului 
o Evaluarea manuală a fecaloamelor 
o Recoltarea produselor biologice, cu respectarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale aprobate prin Ordinul MS nr. 
1226/2012 (sânge, urină, materii fecale). 
2. Au fost eliminate situațiile de incompatibilitate referitoare la recomandarea acestor servicii, având 
în vedere faptul beneficiarii acestor tipuri de îngrijiri au status de performanță Ecog 3 sau Ecog 4; 
3. S-a eliminat obligația medicului care recomandă îngrijiri medicale la domiciliu de a transmite în 
aceeași zi recomandarea la casa de asigurări de sănătate. 



4. Au fost revizuite tarifele, indiferent de statusul de performanță și ținând cont de distanța în afara 
localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de 
acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, până la locul 
de furnizare al serviciului. 
5. A fost reglementată posibilitatea ca asiguratul să primească îngrijiri medicale la domiciliu indiferent 
de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență – pentru a crește accesul asiguraților pentru 
aceste tipuri de servicii, inclusiv pentru asigurații aflați în evidența CAS AOPSNAJ. 
6. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se 
stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 
luni, respectiv 180 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni pentru pacienții cu vârsta sub 18 ani. Pacienții cu 
vârsta sub 18 ani care pot beneficia de 300 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijri paliative 
la domiciliu, în ultimele 11 luni – a fost extinsă astfel durata de acordare pentru pacienții cu vârsta sub 
18 ani. 
7. În ceea ce privește punctajul acordat furnizorului, pe baza căruia se calculează valoarea de contract, 
s-a reglementat că pentru asistentul medical nu se acordă punctaj pentru mai puţin de jumătate de normă. 
Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu contract individual de muncă de cel puțin 6 luni la 
furnizor,  se acordă un punctaj suplimentar de  2 puncte/persoană. 
8. Programul de activitate al furnizorului solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate nu mai 
este necesar a fi acoperit de prezența medicului/medicilor care își desfășoară activitatea la furnizor. 
9. S-a reglementat traseul pacientul pentru accesul la îngrijiri medicale la domiciliu: 

 Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, din care un 
exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz. 
   Al doilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi prezentat în original de către 
asigurat/reprezentantul acestuia, sau transmis prin mijloace de comunicare electronică casei de 
asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească aceste servicii, 
care va certifica încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul. 
Certificarea se face la momentul prezentării recomandării în cazul în care casa în evidența căreia 
este asiguratul este aceeași cu casa  în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească 
serviciile. În cazul în care recomandarea este transmisă prin  mijloace de comunicare electronică, 
precum și în cazul în care casa în evidența căreia este asiguratul nu este aceeași cu casa  în a cărei 
rază administrativ teritorială solicită să primească serviciile, certificarea se transmite prin 
mijloace de comunicare electronică asiguratului/reprezentantului acestuia, în maxim 3 zile 
lucrătoare de la primirea recomandării. Încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate 
beneficia asiguratul, se face în limita reglementată, recomandarea cu certificarea încadrării în 
numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul fiind ulterior predată furnizorului de 
îngrijiri medicale la domiciliu care îi va acorda serviciile respective. 
    Prezentarea recomandării/transmiterea acesteia prin mijloace de comunicare electronică la 
casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească 
serviciile se poate face de către asigurat, unul dintre membrii familiei de grad I şi II, soţ/soţie, o 
persoană împuternicită legal în acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau 
reprezentantul legal al asiguratului. 
     În cazul în care asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ solicită îngrijiri medicale la 
domiciliu într-o zonă administrativ-teritorială care nu este acoperită cu furnizori de îngrijiri 
medicale la domiciliu aflați în relație contractuală cu CAS AOPSNAJ, asiguratul sau reprezentantul 
său legal  prezintă recomandarea în original/transmite prin mijloace de comunicare electronică 
casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească aceste 
servicii.  Casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul solicită 
să primească serviciile certifică încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia 



acesta prin comunicarea cu CAS AOPSNAJ, în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentării 
recomandării/transmiterii prin mijloace de comunicare electronică. 
  În cazul în care asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ solicită îngrijiri medicale la domiciliu 
într-o zonă administrativ-teritorială acoperită cu furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu aflați 
în relație contractuală cu CAS AOPSNAJ, asiguratul sau reprezentantul său legal  prezintă 
recomandarea în original/o transmite prin mijloace de comunicare electronică CAS AOPSNAJ. 
        Recomandarea în original însoțită după caz, de certificarea transmisă 
asiguratului/reprezentantului legal de către casa de asigurări de sănătate în a cărei rază 
administrativ teritorială solicită să primească serviciile, prin mijloace de comunicare electronică  
privind încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul se depune la 
un singur furnizor, numai în ziua începerii acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu. 
    În cazul în care recomandarea se eliberează de medic la externarea din spital, se ataşează o 
copie a scrisorii medicale/biletului de externare care se prezintă/se transmite prin mijloace de 
comunicare electronică casei de asigurări de sănătate. Pentru aceste situaţii casa de asigurări de 
sănătate verifică dacă serviciile din recomandare sunt în sensul celor din scrisoarea 
medicală/biletul de externare, înainte de a certifica pe recomandare numărul de zile de îngrijire. În 
cazul în care există neconcordanţe între datele înscrise pe recomandare şi cele din scrisoarea 
medicală/biletul de externare, casa de asigurări de sănătate nu va certifica pe recomandare 
numărul de zile de îngrijiri la domiciliu pentru a fi luată în considerare recomandarea respectivă 
de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu. 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, la momentul prezentării/transmiterii prin mijloace de 
comunicare electronică recomandării, va înmâna/ transmite prin mijloace de comunicare 
electronică şi lista furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu cu care se află în relaţie 
contractuală cu datele de contact ale acestora. 
    Casa de asigurări de sănătate păstrează în evidenţa proprie o copie a recomandării pe care a 
fost certificat numărul de zile de îngrijiri, respectiv o copie a certificării privind încadrarea în 
numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul transmise prin mijloace de 
comunicare electronică asiguratului şi va înregistra în PIAS toate datele 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, 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 şi la furnizorul de îngrijiri la domiciliu 
este de maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. În termenul de valabilitate al 
recomandării furnizorul are obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la 
domiciliu. În situaţia în care acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu începe în termenul 
de valabilitate al recomandării, este necesară obţinerea unei noi recomandări, dacă starea de 
sănătate a asiguratului impune aceasta. 

 
IX. Îngrijiri paliative la domiciliu  
1. În pachetul de servicii de bază a fost clarificat pentru fiecare serviciu cine îl poate acorda, dintre 
persoanele componente ale echipei multidisciplinare. 
2. Au fost eliminate situațiile de incompatibilitate referitoare la recomandarea acestor servicii, având 
în vedere faptul beneficiarii acestor tipuri de îngrijiri sunt reglementați în Anexa 3 la Ordinul ministrului 
sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a 
serviciilor de îngrijiri paliative, cu modificările și completările ulterioare. 



3. S-a eliminat obligația medicului care recomandă îngrijiri paliative la domiciliu de a transmite în 
aceeași zi recomandarea la casa de asigurări de sănătate. 
4. Au fost revizuite tarifele, ținând cont de distanța în afara localităţii unde se află sediul 
lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut 
în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, până la locul de furnizare al serviciului. 
5. A fost reglementată posibilitatea ca asiguratul să primească îngrijiri paliative la domiciliu indiferent 
de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență – pentru a crește accesul asiguraților pentru 
aceste tipuri de servicii, inclusiv pentru asigurații aflați în evidența CAS AOPSNAJ. 
6. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se 
stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 
luni, respectiv 180 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni pentru pacienții cu vârsta sub 18 ani. Pacienții cu 
vârsta sub 18 ani care pot beneficia de 300 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijri paliative 
la domiciliu, în ultimele 11 luni – a fost extinsă astfel durata de acordare pentru pacienții cu vârsta sub 
18 ani. 
7. S-a reglementat traseul pacientul pentru accesul la îngrijiri paliative la domiciliu:  

Recomandarea pentru îngrijiri paliative la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, din care un 
exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz.  
    Al doilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi prezentat în original de către 
asigurat/reprezentantul acestuia, sau transmis prin mijloace de comunicare electronică casei de 
asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească aceste servicii, 
care va certifica încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul. 
Certificarea se face la momentul prezentării recomandării în cazul în care casa în evidența căreia 
este asiguratul este aceeași cu casa  în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească 
serviciile. În cazul în care recomandarea este transmisă prin  mijloace de comunicare electronică, 
precum și în cazul în care casa în evidența căreia este asiguratul nu este aceeași cu casa  în a cărei 
rază administrativ teritorială solicită să primească serviciile, certificarea se transmite prin 
mijloace de comunicare electronică asiguratului/reprezentantului acestuia, în maxim 3 zile 
lucrătoare de la primirea recomandării. Încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate 
beneficia asiguratul, se face cu respectarea limitelor reglementate, recomandarea cu certificarea 
încadrării în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul fiind ulterior predată 
furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu care îi va acorda serviciile respective.  
    Prezentarea recomandării/transmiterea prin mijloace de comunicare electronică la casa de 
asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească serviciile se 
poate face de către asigurat, unul dintre membrii familiei de grad I şi II, soţ/soţie, o persoană 
împuternicită legal în acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau 
reprezentantul legal al asiguratului. 
     În cazul în care asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ solicită îngrijiri paliative la 
domiciliu într-o zonă administrativ-teritorială care nu este acoperită cu furnizori de îngrijiri 
paliative la domiciliu aflați în relație contractuală cu CAS AOPSNAJ, asiguratul sau reprezentantul 
său legal  prezintă recomandarea în original/transmite prin mijloace de comunicare electronică 
casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească aceste 
servicii.  Casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul solicită 
să primească serviciile certifică încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia 
acesta prin comunicarea cu CAS AOPSNAJ, în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentării 
recomandării/transmiterii prin mijloace de comunicare electronică. 
    În cazul în care asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ solicită îngrijiri paliative la domiciliu 
într-o zonă administrativ-teritorială acoperită cu furnizori de îngrijiri paliative la domiciliu aflați 



în relație contractuală cu CAS AOPSNAJ, asiguratul sau reprezentantul său legal  prezintă 
recomandarea în original/o transmite prin mijloace de comunicare electronică CAS AOPSNAJ. 
    Recomandarea în original însoțită după caz, de certificarea transmisă 
asiguratului/reprezentantului legal de către casa de asigurări de sănătate în a cărei rază 
administrativ teritorială solicită să primească serviciile, prin mijloace de comunicare electronică  
privind încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul se depune la 
un singur furnizor, numai în ziua începerii acordării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu. 
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 certificat numărul de zile de îngrijiri, respectiv o copie a certificării privind încadrarea în 
numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul transmise prin mijloace de 
comunicare electronică asiguratului şi va înregistra în PIAS toate datele din recomandare. 
Recomandarea va primi în PIAS un număr unic de identificare. 
    Casa de asigurări de sănătate, la momentul prezentării/transmiterii prin mijloace de comunicare 
electronică recomandării, va înmâna/ transmite prin mijloace de comunicare electronică şi lista 
furnizorilor de îngrijiri paliative la domiciliu cu care se află în relaţie contractuală cu datele de 
contact ale acestora.   
    Termenul de valabilitate 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. Termenul 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 maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. În 
termenul de valabilitate al recomandării furnizorul are obligaţia să înceapă acordarea serviciilor 
de îngrijiri paliative la domiciliu. În situaţia în care acordarea serviciilor de îngrijiri paliative la 
domiciliu nu se începe în termenul de valabilitate al recomandării, este necesară obţinerea unei noi 
recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune aceasta. 

 
X. Asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare, în sanatorii şi 

preventorii 
1. A fost revizuit tariful decontat de casa de asigurări de sănătate, tarife ce nu mai sunt negociate,  
prin majorarea celor existente cu indicele de inflație la sfârșitul lunii septembrie 2022. 
2. Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de 
confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora, al cărei cuantum nu poate depăși 300 de 
lei/zi. Contravaloarea serviciilor de cazare nu poate depăși 300 de lei/zi; tariful pentru servicii de cazare 
nu se percepe pentru ziua externării – pentru eliminarea cazurilor în care se solicită sume excesive 
pentru servicii de cazare. 
 
XI. Medicamente 
 S-a reglementat că în situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul 
prescripţiei ce face parte din categoria persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 
225 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi pentru copii 0 - 18 ani care nu deţin cod numeric personal  prevăzuţi la art. 225 alin. (1) lit. a) 
din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari ai prescripţiei 
medicale, este necesară semnarea componentei eliberare. 
 S-a reglementat în aplicarea prevederilor art. 155^1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

696/2021, metodologia de decontare a unor prescripţii medicale aferente medicamentelor ce fac obiectul 
contractelor cost-volum-rezultat eliberate şi înregistrate în sistemul naţional de prescriere electronică - 



componentă a PIAS, de care au beneficiat pacienţii care, în urma evaluării, au înregistrat rezultat 
medical, metodologie ce se realizează, prin raportare la data înregistrării rezultatului medical, potrivit 
prevederilor art. 12 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea 
nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
XII. Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în 
ambulatoriu 

1. În pachetul de bază: 
o  a fost introdus manșonul compresiv pentru limfedem ce se recomandă pentru asiguratele 

care au suferit intervenţii chirurgicale – mastectomie, la recomandarea medicilor de 
specialitate oncologie medicală, chirurgie cu supraspecializare chirurgie oncologică. 

o A fost introdus bastonul acustic, în cadrul dispozitivelor de mers. Tot în cadrul 
dispozitivelor de mers au fost evidențiate separat fotoliul rulant cu antrenare mecanică de 
fotoliul rulant cu antrenare electrică, în vederea calculării unei sume de închiriere 
diferențiată.  

o proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon, şi proteza de gambă modulară cu 
manşon de silicon, manşonul de silicon pentru proteza de coapsă modulară cu manşon de 
silicon şi manşonul de silicon pentru proteza de gambă modulară cu manşon de silicon 
vor putea fi recomandate și de medicul cu specialitatea chirurgie cardiovasculară (în 
prezent recomandarea se face de către medicii cu specialitatea ortopedie şi 
traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie 
pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice) 

o aparatele de administrare continuă cu oxigen vor putea fi recomandate și de medicii cu 
specialitatea medicină internă (în prezent recomandarea se face de către medicii cu 
specialitatea pneumologie pentru BPOC, respectiv de medicii cu specialitatea 
pneumologie, pneumologie pediatrică, cardiologie, oncologie, şi pediatrie pentru alte 
afecţiuni cu insuficienţă respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă) 

2. Pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, utilizarea cardului naţional de asigurări 
sociale de sănătate este necesară numai la acordarea dispozitivului medical împreună cu primul talon 
corespunzător primei perioade lunare. 
 
 
Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 a fost prelungit până la data de 31 decembrie 2023. 
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                                 CASA NAŢIONALĂ  
                                                                                          DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 

Nr. …………./………..2022               Nr.  ………/……...2022 
 

ORDIN   
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 

2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 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 2021 – 2022, precum şi 
prelungirea aplicării prevederilor acestuia 

 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ……….din ……………..2022 al Ministerului 
Sănătăţii şi nr.  DG ………… din …………..2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
 
     în temeiul prevederilor: 
 
     - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     - Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 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 2021 – 2022, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
       - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
     - art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi copletările ulterioare, 
 
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: 

 
 

Art. I.  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii 
Guvernului nr. 696/2021 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 2021 - 2022, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. În anexa nr. 1, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins 
    “A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ 
PRIMARĂ 
 
    1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele 
tipuri de servicii medicale: 
1.1. servicii medicale curative; 
1.2. servicii medicale de prevenţie şi profilactice; 



1.3. servicii medicale la domiciliu; 
1.4. servicii diagnostice şi terapeutice; 
1.5. activităţi de suport; 
1.6. servicii de administrare de medicamente. 
    1.1. Serviciile medicale curative 
    1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă 
- anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului 
medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală 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 Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de 
urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare, pentru care medicul 
de familie acordă intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale şi dacă este cazul, 
asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, 
precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al 
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările 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-au asigurat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost 
rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu. Serviciile se acordă atât pentru persoanele neasigurate 
înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat 
în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. 
    NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată 
conform legii. 
    NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul 
medicului de familie, în cadrul programului de la cabinet sau la domiciliul pacientului în cadrul 
programului pentru consultaţii la domiciliu. 
    NOTA 3: Cazurile de urgenţă 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 medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv 
medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. 
    1.1.2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice, 
care cuprinde următoarele activităţi: 
    a. anamneză, examenul clinic general; 
    b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
     c. manevre de mică chirurgie, după caz; 
    d. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau recomandări igieno-dietetice, precum şi instruirea 
neasiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 
    1.1.2.1. Consultaţiile sunt acordate la cabinet pentru afecţiuni acute/subacute sau acutizări ale unor 
afecţiuni cronice iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la punctul 1.3. Pentru fiecare episod 
de boală acută/subacută sau acutizare a unor afecţiuni cronice/neasigurat se decontează maxim două 
consultaţii. În cazul episoadelor de boală acută sau acutizare a unor afecţiuni cronice, a doua consultație 
acordându-se la un interval de maxim 5 zile calendaristice față de prima consultație. În cazul episoadelor 
de boală subacută a doua consultație acordându-se la un interval de maxim 8 zile calendaristice față de 
prima consultație. 
NOTĂ: În cazul în care medicul de familie apreciază necesar a recomanda investigaţii paraclinice în 
vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare, a recomanda neasiguratului consultaţie la medicul 
de specialitate din ambulatoriu inclusiv pentru servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, după caz, sau 
pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului 
de familie, sau alte tipuri de recomandări, medicul de familie nu va utiliza formularele utilizate în 



sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru prescrierea de medicamente sau dispozitive medicale 
neasiguratului, medicul de familie nu va utiliza formularele de prescripție utilizate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. 
    1.1.2.2. Consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic ce necesită izolare pot fi acordate şi 
la distanţă, prin orice mijloace de comunicare, cu respectarea aceloraşi condiţii de acordare ca şi 
consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile acute. 
    Medicul de familie consemnează consultaţiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi fişa 
pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea 
au fost efectuate. 
    1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a persoanelor cu boli cronice - se vor realiza pe 
bază de programare pentru: 
    a) supravegherea evoluţiei bolii; 
    b) continuitatea terapiei; 
    c) screeningul complicaţiilor; 
    d) educaţia neasiguratului şi/sau a aparţinătorilor privind îngrijirea şi autoîngrijirea. 
    Consultaţiile cuprind, după caz, activităţile de la punctele a. - d. prevăzute la 1.1.2. 
    1.1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de 
management stabilit de către medic, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către 
medic şi în condiţiile prevederilor de la punctul 1.3. Pentru toate afecţiunile cronice/neasigurat se 
decontează o consultaţie pe lună. 
NOTĂ: În cazul în care medicul de familie apreciază necesar a recomanda investigaţii paraclinice în 
vederea supravegherii evoluției bolii şi pentru monitorizare, a recomanda neasiguratului consultaţie la 
medicul de specialitate din ambulatoriu inclusiv pentru servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, după 
caz, sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa 
medicului de familie, sau alte tipuri de recomandări, medicul de familie nu va utiliza formularele utilizate 
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru prescrierea de medicamente sau dispozitive medicale 
neasiguratului, medicul de familie nu va utiliza formularele de prescripție utilizate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. 
    1.1.3.2. Consultaţiile pentru afecţiunile cronice pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de 
comunicare, cu respectarea aceloraşi condiţii de acordare ca şi consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile 
cronice. 
    Medicul de familie consemnează consultaţiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi fişa 
pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea 
au fost efectuate.  
    1.1.4. Consultaţii de monitorizare 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, astm bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC şi 
boală cronică de rinichi. 
    1.1.4.1. Consultaţiile de monitorizare activă acoperă următoarele: 
    a) Evaluarea iniţială a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidenţă, episod ce poate 
include trei consultaţii la medicul de familie 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, recomandare pentru investigaţii 
paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau care depăşesc 
competenţa medicului de familie; 
    b) Monitorizarea pacientului cuprinde două consultaţii programate care includ evaluarea controlului 
bolii, screeningul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament şi o nouă 
monitorizare se face după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua 
consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz. 



NOTĂ: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultaţiei la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet 
zaharat tip 2 
    a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea afectării organelor ţintă; stratificarea 
nivelului de risc; stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; iniţierea intervenţiilor 
de modificare a riscului, evaluarea răspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea valorilor ţintă specifice 
cazului. 
    Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză; examen clinic în cabinetul medicului de 
familie: inspecţie, ascultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, 
evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi care pot induce HTA secundară, măsurarea 
circumferinţei abdominale, examinarea piciorului pentru pacienţii cu diabet zaharat tip 2, măsurarea TA; 
bilet de trimitere pentru consultaţie de specialitate/investigaţii paraclinice în vederea efectuării: 
hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină 
serică, microalbuminurie, EKG; 
    Intervenţiile de modificare 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. 
    NOTA 1: Pentru tratamentul şi ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru 
diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie 
şi boli metabolice şi/sau medici cu competenţă/atestat în diabet. 
NOTA 2: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu cei trei factori de risc cardiovascular cumulativ: HTA, dislipidemie şi diabet 
zaharat tip 2. 
    b. Monitorizare activă a pacientului cu risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, 
cuprinde: bilanţul periodic al controlului terapeutic; evaluarea evoluţiei afecţiunii - screeningul 
complicaţiilor/afectarea organelor ţintă; tratament/ajustarea medicaţiei, după caz. 
    NOTA: Pentru tratamentul şi ajustarea medicaţiei cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 
2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau 
medici cu competenţă/atestat în diabet. 
    Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: examen clinic în cabinetul medicului de familie; 
bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaţii paraclinice specifice respectiv 
hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină 
serică, microalbuminurie, raport albumină/creatinină urinară, în funcţie de nivelul de risc; bilet de 
trimitere - management de caz, în funcţie de nivelul de risc pentru consultaţie de specialitate la 
cardiologie în vederea efectuării inclusiv a EKG, medicină internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli 
metabolice, oftalmologie, nefrologie; sfaturi igieno-dietetice şi educaţie pentru auto-îngrijire. 
    Criterii de încadrare în nivel de risc: 
    Risc scăzut: Risc SCORE calculat < 1% pentru risc de BCV fatală la 10 ani, normotensivi sau cu cel 
mult HTA grad 1; 
    Risc moderat: Pacienţi tineri (DZ de tip 1 < 35 de ani; DZ de tip 2 < 50 de ani) cu o durată a DZ de < 
10 ani, fără alţi factori de risc; Risc SCORE calculat >/= 1% şi < 5% pentru risc de BCV fatală la 10 ani; 
HTA grad 2; 
    Risc înalt: Persoane cu: 
    - Un singur factor de risc foarte crescut, în particular TC > 310 mg/dL, LDL-C > 190 mg/dL sau TA 
≥/= 180/110 mmHg; 



    - Pacienţi cu hipercolesterolemie familială (FH) fără alţi factori majori de risc; 
    - Pacienţi cu DZ fără afectare de organ ţintă, cu o durată a DZ ≥/= 10 ani sau alt factor de risc adiţional; 
    - BRC moderată (eGFR 30 - 59 mL/min/1,73 m2); 
    - Risc SCORE calculat 5% şi < 10% pentru risc de BCV fatală la 10 ani. 
    Risc foarte înalt: Persoane cu oricare din următoarele: 
    - BCV aterosclerotică documentată clar, clinic sau imagistic. BCV aterosclerotică documentată 
include istoric de SCA (sindrom coronarian acut - IM sau angină instabilă), angină stabilă, 
revascularizare coronariană (PCI, CABG, alte proceduri de revascularizare arterială), accident vascular 
cerebral şi AIT, boală arterială periferică. BCV aterosclerotică cert documentată imagistic include acele 
modificări care sunt predictori de evenimente clinice, precum plăcile de aterom semnificative la 
coronarografie sau CT (boală coronariană multivasculară cu două artere epicardice mari având stenoze 
> 50%) sau la ecografia carotidiană; 
    - DZ cu afectare de organ ţintă sau cel puţin 3 factori majori de risc sau DZ de tip 1 cu debut precoce 
şi durată lungă (> 20 de ani); 
    - BRC severă (eGFR < 30 mL/min/1,73 m2); 
    - Risc SCORE calculat >/= 10% pentru risc de BCV fatală la 10 ani; 
    - FH (hipercolesterolemie familială) cu BCV aterosclerotică sau cu oricare factor de risc major. 
    Estimarea riscului cardiovascular total folosind sisteme precum SCORE este recomandat pentru adulţii 
fără simptome care să sugereze o afecțiune cardiovasculară de peste 40 de ani fără evidenţe de BCV, DZ, 
BRC, hipercolesterolemie familială sau LDL-C > 4.9 mmol/L (> 190 mg/dL). 
    1.1.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi boala cronică respiratorie 
obstructivă - BPOC: 
    a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: întocmirea unui plan de management al 
pacientului cu caz nou confirmat şi iniţierea terapiei. 
    Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză factori declanşatori, istoric personal şi 
familial; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru 
evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; 
trimitere pentru investigaţii paraclinice: hemoleucogramă completă, radiografie pulmonară; trimitere 
pentru consultaţie de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz, în 
vederea efectuării inclusiv a spirometriei. 
NOTA: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu astm bronșic sau BPOC. 
    Iniţierea intervenţiilor terapeutice include: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă - fumat, dietă, 
activitate fizică +/- consiliere suport specializat; 
    a.1. Pentru astm bronşic - ţinta terapeutică este reprezentată de controlul simptomelor cu combinaţia 
farmacologică şi în dozele cele mai mici posibile: 
    A. Nivelul de control al astmului bronşic - criterii urmărite în ultimele 4 săptămâni: 
    1. limitarea simptomelor diurne în cel mult 2 ocazii/săptămână 
    2. consumul de beta2 agonist la nevoie în cel mult 2 ocazii/săptămână 
    3. prezenţa simptomelor nocturne 
    4. limitarea activităţii datorată astmului 
    Astm bronşic controlat: Nici un criteriu 
    Astm bronşic parţial controlat: 1 - 2 criterii 
    Astm bronşic necontrolat: 3 - 4 criterii 
    B. Evaluarea periodică a factorilor de risc pentru exacerbări, deteriorarea funcţiei pulmonare şi efecte 
adverse medicamentoase. 
    a.2. Pentru BPOC - ţinta terapeutică este reprezentată de renunţarea la fumat şi controlul simptomelor, 
cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii: 
    a.2.1. toţi pacienţii: educaţie intensivă pentru renunţare la fumat, evitarea altor factori de risc, dietă, 
activitate fizică, reguli de viaţă, vaccinare antigripală şi antipneumococică; 



    a.2.2. managementul farmacologic al BPOC se face în funcţie de evaluarea personalizată a 
simptomelor şi riscului de exacerbări (clasele de risc ABCD GOLD) 
    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, evoluţia ei, înţelegerea rolului diferitelor clase de medicamente şi a utilizării 
lor, înţelegerea rolului pacientului în managementul de lungă durată a bolii, sfatul pentru renunţarea la 
fumat; evaluarea complianţei la tratament şi ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul simptomelor; 
    Pentru astm bronşic - ţinta terapeutică - controlul simptomelor cu combinaţia farmacologică şi în 
dozele cele mai mici posibile. 
    Pentru BPOC - ţinta terapeutică - renunţarea la fumat şi controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice 
adecvate stadiului bolii şi prevenirea exacerbărilor. 
    Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: anamneză, factori declanşatori cauze de control 
inadecvat; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru 
evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; 
evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; bilet de trimitere - management de caz, în funcţie de severitate 
- pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru stabilirea severităţii/nivelului de control şi 
monitorizarea evoluţiei astmului bronşic şi BPOC: hemoleucogramă completă şi dacă se suspectează 
complicaţii - radiografie pulmonară, după caz; bilet de trimitere - management de caz - pentru evaluare 
la medicul de specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz, în vederea 
efectuării inclusiv a spirometriei. 
    Educaţia pacientului: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă: fumat, dietă, activitate fizică +/- 
consiliere/vaccinare antigripală. 
    Evaluarea complianţei la recomandările terapeutice, cu atenţie sporită la complianţa la medicamente 
şi verificarea la fiecare vizită a înţelegerii utilizării diferitelor clase de medicamente şi a modului de 
utilizare a dispozitivelor inhalatorii. 
    1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichi 
    a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea gradului de risc în funcţie de filtratul 
glomerular, albuminurie şi boala renală primară; stabilirea obiectivelor terapeutice şi întocmirea planului 
de îngrijire al pacientului confirmat (obiective terapeutice) şi iniţierea terapiei. 
NOTA: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu boală cronică de rinichi. 
    Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză (antecedente familiale şi personale, 
expunere la nefrotoxice, istoric al afectării renale şi al co-morbidităţilor relevante); examen clinic 
complet; bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice: creatinină serică cu determinarea ratei de 
filtrare glomerulară estimată - eRFG, examen sumar de urină, albumină/creatinină urinară de două ori în 
interval de 3 luni, ecografie de organ - renală; 
    Iniţierea terapiei include: consiliere pentru schimbarea stilului de viaţă: renunţare la fumat, dietă 
hiposodată, activitate fizică; tratament medicamentos vizând controlul presiunii arteriale (conform 
obiectivului terapeutic individual), al proteinuriei, al declinului eRFG şi al dislipidemiei, după caz; 
educaţia pacientului pentru auto-îngrijire. 
    b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă: bilanţul periodic, de două ori pe an,  al controlului 
terapeutic (presiune arterială, raport albumină/creatinină urinară, declin eRFG); revizuirea medicaţiei 
(medicamente, doze), după caz; evaluarea aderenţei la programul terapeutic (dietă, medicaţie); bilet de 
trimitere - management de caz, pentru investigaţii paraclinice creatinină serică cu determinarea ratei de 
filtrare glomerulară estimată - eRFG, albumină/creatinină urinară, examen sumar de urină; bilet de 
trimitere - management de caz, pentru evaluare la medicul de specialitate nefrologie. 
    Decizia de a trimite pacientul pentru consultaţie la medicul de specialitate nefrologie va fi ghidată de:  
•        Gradul de risc: risc mare (G3a A3, G3b A2-A3, G4 A1-A3, G5 A1-A3), respectiv hematurie non-
urologică sau A3 indiferent de categoria G; 
• Progresia accelerată a BCR: reducerea > 5mL/min pe an a eRFG sau schimbarea gradului de risc; 



• Injurie acută a rinichiului (scăderea eRFG mai mare de 30% în interval de 14 zile); 
• HTA necontrolată; 
• Instalarea complicaților BCR (anemie, acidoză, diselectrolitemii, tulburări ale metabolismului 
mineral 
    Nivelul de risc în BCR: GFR (G1 - G5), exprimată în ml/min per 1.73 m2 
    G1 - normal sau clearance creatinină >/= 90 
    G2 - uşor scăzut: clearance creatinină 60 - 89 
    G3a - uşor până la moderat scăzută: clearance creatinină 45 - 59 
    G3b - moderat până la sever scăzută: clearance creatinină 30 - 44 
    G4 - sever scăzută: clearance creatinină 15 - 29 
    G5 - Insuficienţă renală: clearance creatinină < 15 
    Albuminuria (A1 - A3), evaluată în funcţie de raportul albumină/creatinină, în mg/g 
    A1 - absentă sau uşor crescută - < 30 mg/g 
    A2 - microalbuminurie - 30 - 300 mg/g 
    A3 - macroalbuminurie - > 300 mg/g 
    Biletul de trimitere pentru consultaţie de specialitate la nefrolog se va elibera pentru pacienţii cu risc 
înalt - G3bA1, G3bA2, oricare G şi A3 sau risc foarte înalt - G3a A3, G3b A2 sau A3 şi G4 sau G5, 
indiferent de nivelul A sau hematuria microscopică de cauză non-urologică, hipertensiune arterială 
necontrolată. 
    1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice includ: 
    1.2.1. Consultaţii preventive - sunt consultaţii periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 
18 ani privind: 
    a. creşterea şi dezvoltarea; 
    b. starea de nutriţie şi practicile nutriţionale; 
    c. depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile 
preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform anexei nr. 2 B la ordin. 
    1.2.1.1. Frecvenţa efectuării consultaţiilor se va realiza după cum urmează: 
    a) la externarea din maternitate şi la 1 lună - la domiciliul copilului,    - timpul mediu /consultaţie în 
cabinet cu durată estimată de 30 minute; 
    b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni  - timpul mediu /consultaţie în cabinet cu durată estimată de 30 
minute; 
    c) o dată pe an de la 4 la 18 ani. 
NOTĂ: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultaţiei la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt: 
    a. Vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani inclusiv: 
    1. Pentru screeningul anemiei: 
    • Hemoleucograma completă 
    • Sideremie 
    2. Pentru screeningul rahitismului: 
    • Calciu seric 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 familială 



    • Proteine totale serice 
    • LDL colesterol 
    • Trigliceride serice 
    • Glicemie 
    • TGP 
    • TGO 
    • TSH 
    • FT4 
    c. Vârsta cuprinsă între 10 ani şi 17 ani inclusiv 
    1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală - (IMC) crescut sau la 
cei cu istoric de hipercolesterolemie familială 
    • LDL colesterol 
    • Trigliceride serice 
    • Glicemie 
    • TGP 
    • TGO 
    • TSH 
    • FT4 
    2. Pentru screening BTS (după începerea vieţii sexuale) 
    • VDRL sau RPR 
    1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în 
vigoare: 
a) luarea în evidenţă în primul trimestru; se decontează o consultaţie; serviciul include și depistarea 
sarcinii, după caz; 
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a se decontează o consultaţie/lună. În 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) urmărirea lăuziei la externarea din maternitate - la domiciliu; se decontează o consultaţie; 
e) urmărirea lăuziei la 4 săptămâni de la naştere - la domiciliu; se decontează o consultaţie. 
    1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului 
până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, recomandare testare pentru HIV, 
hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, lues a femeii gravide, precum şi alte investigaţii paraclinice 
necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de bază. 
NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele 
specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la 
momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. 
NOTA 2: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultaţiei la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic, care se acordă 
la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală, care 
nu sunt în evidența medicului de familie cu boală/boli cronice,  se vor realiza după cum urmează: 
    1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani - o dată pe an, pentru care medicul 
de familie 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 maxim două 



consultaţii/asigurat, anual. Cea de-a doua consultaţie, în care medicul realizează intervenţia individuală 
privind riscurile modificabile, se acordă în maximum 90 de zile de la prima consultaţie. 
    1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani, 1 - 3 consultaţii/asigurat/pachet prevenţie 
ce se acordă anual. Pachetul de prevenţie cuprinde maxim 3 consultaţii: consultaţie de evaluare iniţială, 
consultaţie pentru intervenţie individuală privind riscurile modificabile şi consultaţie pentru 
monitorizare/control ce pot fi acordate într-un interval de maxim 6 luni consecutive. Pachetul de 
prevenţie se acordă anual - pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc 
finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 
2 B la ordin. Valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoricul familial de deces prematur prin boala 
cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic, statusul de fumător vor fi transmise în 
PIAS odată cu raportarea serviciului, în vederea validării acestuia. 
NOTA: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultaţiei la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt: 
    a. pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani 
    • Hemoleucogramă completă 
    • VSH 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinina serică 
    • TGO 
    • TGP 
    • gamaGT 
    b. pentru femeia cu vârsta între 18 şi 39 ani care planifică o sarcină 
    • senologie mamara 
    • examen Babes-Papanicolau la 2 ani   
    • VDRL sau RPR 
    c. pentru adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste 
    • Hemoleucogramă completă 
    • VSH 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinina serică 
    • PSA la bărbaţi 
    • TGO 
    • TGP 
    • gamaGT 
    • senologie mamara,  examen Babes-Papanicolau la 2 ani,  TSH şi FT4 la femei 
    1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei) şi depistare 
de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de 
specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după 
caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 
423/2020. 
NOTA: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultaţiei la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 



consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    1.2.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-
epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de 
familie. 
    1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: 
    a) consilierea femeii privind planificarea familială, inclusiv evaluarea femeii preconcepție; 
    b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. 
    1.2.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile 
prevăzute la literele a) şi b); se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană.  
1.2.5.2. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială se referă atât la planificarea 
vieții reproductive cât și la evaluarea femeii preconcepție:  
Planificarea vieții reproductive cuprinde: 
- investigarea numărului, spațierea sarcinilor și calendarul copiilor preconizați în vederea indicării 
contracepției eficiente pentru a permite implementarea acestui plan și reduce riscul unei sarcini 
neplanificate;  
- conștientizarea fertilității și despre cum se reduce fertilitatea cu vârsta, șansa de concepție, riscul de 
infertilitate și anomalii fetale; 
- pentru pacientele care nu plănuiesc să rămână însărcinate se indică  contracepția eficientă și opțiunile 
contraceptive de urgență. 
Evaluarea femeii preconcepție cuprinde: 
- istoricul reproducerii (probleme cu sarcinile anterioare, cum ar fi decesul nou-născuților, 
pierderea fătului, malformații congenitale, prematuritate, greutate mică la naștere, diabet gestațional); 
- istoricul medical (afecțiuni medicale care ar putea afecta sarcinile viitoare ca de ex. diabetul 
zaharat, boala tiroidiană, HTA, epilepsie și trombofilie);  
- utilizarea medicamentelor (toate medicamentele curente pentru efecte teratogene, inclusiv 
medicamente fără prescripție medicală, vitamine și suplimente alimentare); 
- evaluarea fizică generală (examinare a sânilor, testul Babeș Papanicolau efectuat înainte de 
sarcină, indicele de masă corporală și tensiunea arterială); evaluarea statusului de nutriție și 
recomandarea de exerciții fizice 
- consumul de substanțe (consumul de tutun, alcool și droguri ilegale și respectiv consilierea pentru 
renunțarea la fumat, alcool și droguri ilegale dacă e cazul); 
- istoricul vaccinărilor (vaccinarea împotriva hepatitei B, rubeolei și varicelei); 
- suplimentarea cu acid folic. Medicul de familie recomandă femeilor un supliment de acid folic de 
0,4-0,5 mg pe zi timp de cel puțin o lună înainte de sarcină și în primele trei luni de la concepție; 
- evaluarea sănătății psihosociale (evaluarea sănătății mintale perinatale, inclusiv anxietatea și 
depresia, condițiile de sănătate mintală preexistente, evaluare și tratament psihologic sau psihiatric, 
utilizarea medicamentelor și riscul de exacerbare a tulburărilor de comportament în sarcină și post-
partum);  
- evaluarea mediului înconjurător în ceea ce privește expunerea repetate la toxine periculoase în 
mediul casnic și la locul de muncă care poate afecta fertilitatea și crește riscul de avort spontan și de 
malformații congenitale. Se recomandă evitarea infecțiilor TORCH: Toxoplasmoză, Altele (ex. sifilis, 
varicela, oreion, parvovirus, HIV, listerioză), Rubeola, Citomegalovirus și Herpes simplex. 
1.2.6. Consultații preventive de depistare precoce a unor afecțiuni  pentru persoane cu vârsta între 40 şi 
60 ani, care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulților din populația generală și 
care sunt deja înregistrați la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice  
1.2.6.1. Se decontează maxim două consultaţii/neasigurat, anual. 
1.2.6.2 Consultaţia preventivă de depistare precoce a unor afecțiuni la adulții care sunt înregistrați la 
medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice are ca scop identificarea şi intervenţia asupra 



riscurilor modificabile asociate altor afecţiuni cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli 
cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii, în cazul în care persoana 
nu este deja diagnosticată cu aceste afecțiuni. 
NOTA 1: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu bolile ce fac obiectul evaluării în vederea depistării precoce a acestora. 
NOTA 2: În cadrul consultaţiilor preventive de depistare precoce a unor afecțiuni, adulții cu vârsta între 
40 şi 60 ani beneficiază de aceleași evaluări, intervenții și recomandare de investigaţii paraclinice - 
analize de laborator prevăzute pentru adulții asimptomatici cu vârsta de 40 de ani şi peste. Pentru 
recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultaţiei la medicul de specialitate din 
ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită consultaţii de 
specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau pentru prescrierea de medicamente, 
medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. 
1.2.7. Consultații preventive de depistare precoce a unor afecțiuni  pentru persoane cu vârsta de peste 60 
de ani, care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulților din populația generală și 
care sunt deja înregistrați la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice  
1.2.7.1. Se decontează maxim două consultaţii/neasigurat, anual. 
1.2.7.2 Consultația cuprinde: 
• Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă): evaluarea 
practicilor nutriţionale şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos, 
obezitatea, activitatea fizică, consumul problematic de alcool, fumat, nevoi psiho-sociale, sănătătatea 
orală, consumul de substanțe interzise sau cu regim special; 
• evaluarea riscului fatal cardiovascular (cu excepția persoanelor cu BCV diagnosticată anterior, 
diabet zaharat cu afectarea unui organ țintă, boală cronică de rinichi moderată sau severă, 
hipercolesterolemie familială, colesterol total > 300 mg/dl);  
• evaluarea riscului oncologic,  
• evaluarea sănătății mintale, inclusiv a depresiei; 
• evaluarea riscului de osteoporoză; 
• evaluarea riscului de incontinență urinară;  
• evaluarea riscului de melanom malign; 
• evaluarea riscului de demență. 
NOTA 1: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu bolile ce fac obiectul evaluării în vederea depistării precoce a acestora. 
NOTA 2: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultaţiei la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    Investigaţiile paraclinice recomandate pentru adultul cu vârsta de peste 60 de ani, pentru depistarea 
precoce a unor afecțiuni sunt următoarele: 
    • Hemoleucogramă completă 
    • VSH 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinina serică 
    • examinare DXA 
    • PSA la bărbaţi 
    • TGO 
    • TGP 



    • GamaGT 
    • senologie mamara,  examen Babes-Papanicolau la 2 ani, TSH şi FT4 la femei     
1.2.8. Pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani 
şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul 
zaharat, se recomandă efectuarea testului de toleranţă la glucoză per os (TTGO) şi a HBA1c. Se 
recomandă aceste investigații cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai 
efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni. Medicul de familie nu va utiliza formularul de 
recomandare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 
    NOTA 1. Pentru pacienţii care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii: 
    a) Glicemie bazală (a jeun) cuprinsă în intervalul 110 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l) şi/sau 
    b) TTGO cuprins în intervalul 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11 mmol/l) şi/sau 
    c) HBA1c cuprinsă în intervalul 5,7 - 6,49%, 
    medicul de familie va include pacientul în Programul Naţional de Diabet Zaharat (PNS 5) şi va iniţia 
tratamentul cu DCI Metforminum inclus în sublista C secţiunea C2, PNS 5 - Programul naţional de diabet 
zaharat - Subprogramul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, din anexa la H.G. nr. 720/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în doză titrabilă de la 500 mg/zi până la 2000 
mg/zi. 
    Dacă la consultaţiile ulterioare de control, valoarea HBA1c este >/= 6,5%, medicul de familie va 
trimite pacientul pentru consultaţie la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 
şi/sau medici cu competenţă/atestat în diabet. 
    1.3. Consultaţiile la domiciliu 
    1.3.1. Se acordă persoanelor neasigurate de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, 
în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu. 
    1.3.2. Consultaţiile la domiciliu se acordă persoanelor neasigurate nedeplasabile din motiv de 
invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, persoanelor neasigurate cu boli cronice sau cu un 
episod acut/subacut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vârsta 0 - 18 ani cu 
boli infecto-contagioase şi lăuzelor. În cazul episoadelor de boală acută sau acutizare a unor afecţiuni 
cronice, a doua consultație acordându-se la un interval de maxim 5 zile calendaristice față de prima 
consultație. În cazul episoadelor de boală subacută a doua consultație acordându-se la un interval de 
maxim 8 zile calendaristice față de prima consultație 
    1.3.3. Se consideră consultaţie la domiciliu, inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de 
familie în vederea constatării decesului. 
    1.3.4. Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru o persoană neasigurată 
înscrisă pe lista proprie se decontează astfel: maximum două consultaţii pentru fiecare episod 
acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum o consultaţie pe lună pentru toate afecţiunile cronice/ 
persoană neasigurată şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă. Informaţiile medicale se 
înregistrează în fişa medicală. 
    1.3.5. Consultaţiile acordate la domiciliul persoanelor - maximum 42 de consultaţii pe lună pe medic 
cu listă proprie de persoane înscrise dar nu mai mult de trei consultaţii pe zi. 
    NOTĂ: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în registrul de consultaţii la domiciliu, care va 
conţine data şi ora consultaţiei, numele și prenumele persoanei neasigurate sau aparţinătorului, după caz, 
pentru situaţia în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în vigoare. 
    1.4. Serviciile diagnostice şi terapeutice - reprezintă servicii care se pot acorda exclusiv persoanelor 
de pe lista proprie, în cadrul programului de lucru declarat în contractul încheiat cu casa de asigurări de 
sănătate sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adiţional la contractul 
încheiat cu casa de asigurări de sănătate, la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz. 
Medicii de familie efectuează şi/sau interpretează serviciile medicale diagnostice şi terapeutice acordate 
conform curriculei de pregătire, cu respectarea ghidurilor de practică medicală şi în concordanţă cu 
diagnosticul, numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele din lista proprie/din lista 
constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care 



încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este 
necesar a se efectua aceste servicii. 
    Serviciile medicale diagnostice şi terapeutice acordate conform curriculei de pregătire a medicului în 
cadrul programului de lucru la cabinet sau la domiciliu declarat în contractul/convenţia încheiat/ă cu casa 
de asigurări de sănătate sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adiţional 
la contractul/convenţia încheiat/ă cu casa de asigurări de sănătate, după caz, sunt nominalizate în tabelul 
de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 

1. Spirometrie*3) 
2. Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore*3) 
3. Măsurarea indicelui de presiune gleznă - braţ*3) 
4. Efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei*3)    
5. Tuşeu rectal 
6. Tamponament anterior epistaxis*2), *4)         
7. Extracţie corp străin din fosele nazale*2), *4) 
8. Extracţie corp străin din conductul auditiv extern – inclusiv 

dopul de cerumen 
9. Administrare medicaţie aerosoli (nu include medicaţia)*3) 

10. Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie   
11. Sondaj vezical*2) 
12. Imobilizare entorsă*2), *4) 
13. Tratamentul chirurgical al panariţiului, abcesului, furunculului, 

leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, 
necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscenţe plăgi, 
arsuri, extracţie corpi străini ţesut moale (anestezie, excizie, 
sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament, infiltrații, 
proceduri de evacuare colecții purulente)*1), *2), *4) 
 

14. Supraveghere travaliu fără naştere*2), *4) 
15. Naştere inopinată*2), *4) 
16. Testul monofilamentului 
17. Peakflowmetria*3) 
18. Tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii 

intravenoase (nu include medicaţia)*2), *4) 
19. Pansamente, suprimat fire*1) 
20. Administrarea de oxigen până la predarea către echipajul de 

prim-ajutor*2), *4) 
21.  Recoltare pentru test Babeș-Papanicolau pentru femeile 

simptomatice 
22. Testul Frax - calcularea riscului de fractură la pacienții cu 

osteoporoză 
    *1) Serviciile includ tratamentul şi supravegherea până la vindecare. 
    *2) Serviciile se pot acorda şi în afara programului declarat în contractul cu casa de asigurări de 
sănătate. 
    *3) Serviciile sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare. 
    *4) Serviciile se pot acorda inclusiv la locul solicitării, în cadrul programului de domiciliu sau în afara 
programului declarat în contractul cu casa de asigurări de sănătate. 
 
    NOTA: Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent decontării pachetului minimal în 
asistența medicală primară, fiind cuantificate prin puncte pe serviciu medical, conform anexei 2 la ordin. 
Tariful include materialele sanitare şi consumabilele specifice. 
1.5.  Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente medicale, ca urmare 
a unui act medical propriu: 



a) eliberarea documentelor medicale, potrivit domeniului de competenţă, necesare pentru evaluarea 
şi reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap;  

b) eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care 
necesită expertiză medico-legală, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului, conform 
Ordinului ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii nr. 1134/C-255/2000 pentru aprobarea Normelor 
procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale. 

    NOTĂ: Se decontează un serviciu - consultaţie - examinare pentru constatarea decesului, indiferent 
dacă s-a eliberat sau nu certificatul medical constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista 
medicului de familie. Serviciile pot fi acordate şi în afara programului prevăzut în contractul de furnizare 
de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 
1.6. Servicii de administrare de medicamente 
    1.6.1. Administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat, se 
acordă persoanelor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet, 
cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 6/2018 privind modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a 
Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. 
  
   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 prevăzute la subpct. 1.5.” 
 

2. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.1.2, subpunctul 1.1.2.1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

    “1.1.2.1. Consultaţiile sunt acordate la cabinet pentru afecţiuni acute/subacute sau acutizări ale unor 
afecţiuni cronice iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la punctul 1.3. Pentru fiecare episod 
de boală acută/subacută sau acutizare a unor afecţiuni cronice/asigurat se decontează maxim două 
consultaţii. În cazul episoadelor de boală acută sau acutizare a unor afecţiuni cronice, a doua consultație 
acordându-se la un interval de maxim 5 zile calendaristice față de prima consultație. În cazul episoadelor 
de boală subacută a doua consultație acordându-se la un interval de maxim 8 zile calendaristice față de 
prima consultație.   
    NOTĂ: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta, în copie, 
rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau 
confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate, precum şi data şi 
perioada pentru care a fost eliberată ultima prescripţie medicală şi tratamentul prescris, dacă este cazul, 
adresa de e-mail a cabinetului de medicina de familie la care îi poate fi transmisa scrisoarea medicala de 
catre medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice sau medicul curant 
din spital.” 
 

3. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.1.3, după subpunctul 1.1.3.1 se introduce o Notă, cu următorul 
cuprins: 

    “NOTĂ: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta, în copie, 
rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau 
confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate, data şi perioada 
pentru care a fost eliberată ultima prescripţie medicală şi tratamentul prescris, dacă este cazul, precum si 
adresa de e-mail a cabinetului de medicina de familie la care ii poate fi transmisa scrisoarea medicala de 
catre medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice sau medicul curant 
din spital.” 
 



4. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.1.4, subpunctul 1.1.4.2 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

    “1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet 
zaharat tip 2 
    a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea afectării organelor ţintă; stratificarea 
nivelului de risc; stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; iniţierea intervenţiilor 
de modificare a riscului, evaluarea răspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea valorilor ţintă specifice 
cazului. 
    Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză; examen clinic în cabinetul medicului de 
familie: inspecţie, ascultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, 
evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi care pot induce HTA secundară, măsurarea 
circumferinţei abdominale, examinarea piciorului pentru pacienţii cu diabet zaharat tip 2, măsurarea TA; 
bilet de trimitere pentru consultaţie de specialitate/investigaţii paraclinice în vederea efectuării: 
hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină 
serică, microalbuminurie, EKG; 
    Intervenţiile de modificare 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. 
    NOTA 1: Pentru tratamentul şi ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru 
diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie 
şi boli metabolice şi/sau medici cu competenţă/atestat în diabet. 
NOTA 2: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu cei trei factori de risc cardiovascular cumulativ: HTA, dislipidemie şi diabet 
zaharat tip 2. 
    b. Monitorizare activă a pacientului cu risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, 
cuprinde: bilanţul periodic al controlului terapeutic; evaluarea evoluţiei afecţiunii - screeningul 
complicaţiilor/afectarea organelor ţintă; tratament/ajustarea medicaţiei, după caz. 
    NOTĂ: Pentru tratamentul şi ajustarea medicaţiei cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 
2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau 
medici cu competenţă/atestat în diabet. 
    Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: examen clinic în cabinetul medicului de familie; 
bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaţii paraclinice specifice respectiv 
hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină 
serică, microalbuminurie, raport albumină/creatinină urinară, în funcţie de nivelul de risc; bilet de 
trimitere - management de caz, în funcţie de nivelul de risc pentru consultaţie de specialitate la 
cardiologie în vederea efectuării inclusiv a EKG, medicină internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli 
metabolice, oftalmologie, nefrologie; sfaturi igieno-dietetice şi educaţie pentru auto-îngrijire. 
    Criterii de încadrare în nivel de risc: 
    Risc scăzut: Risc SCORE calculat < 1% pentru risc de BCV fatală la 10 ani, normotensivi sau cu cel 
mult HTA grad 1; 
    Risc moderat: Pacienţi tineri (DZ de tip 1 < 35 de ani; DZ de tip 2 < 50 de ani) cu o durată a DZ de < 
10 ani, fără alţi factori de risc; Risc SCORE calculat >/= 1% şi < 5% pentru risc de BCV fatală la 10 ani; 
HTA grad 2; 
    Risc înalt: Persoane cu: 
    - Un singur factor de risc foarte crescut, în particular TC > 310 mg/dL, LDL-C > 190 mg/dL sau TA 
≥ 180/110 mmHg; 
    - Pacienţi cu hipercolesterolemie familială (FH) fără alţi factori majori de risc; 
    - Pacienţi cu DZ fără afectare de organ ţintă, cu o durată a DZ ≥ 10 ani sau alt factor de risc adiţional; 
    - BRC moderată (eGFR 30 - 59 mL/min/1,73 m2); 



    - Risc SCORE calculat 5% şi < 10% pentru risc de BCV fatală la 10 ani. 
    Risc foarte înalt: Persoane cu oricare din următoarele: 
    - BCV aterosclerotică documentată clar, clinic sau imagistic. BCV aterosclerotică documentată 
include istoric de SCA (sindrom coronarian acut - IM sau angină instabilă), angină stabilă, 
revascularizare coronariană (PCI, CABG, alte proceduri de revascularizare arterială), accident vascular 
cerebral şi AIT, boală arterială periferică. BCV aterosclerotică cert documentată imagistic include acele 
modificări care sunt predictori de evenimente clinice, precum plăcile de aterom semnificative la 
coronarografie sau CT (boală coronariană multivasculară cu două artere epicardice mari având stenoze 
> 50%) sau la ecografia carotidiană; 
    - DZ cu afectare de organ ţintă sau cel puţin 3 factori majori de risc sau DZ de tip 1 cu debut precoce 
şi durată lungă (> 20 de ani); 
    - BRC severă (eGFR < 30 mL/min/1,73 m2); 
    - Risc SCORE calculat >/= 10% pentru risc de BCV fatală la 10 ani; 
    - FH (hipercolesterolemie familială) cu BCV aterosclerotică sau cu oricare factor de risc major. 
    Estimarea riscului cardiovascular total folosind sisteme precum SCORE este recomandat pentru adulţii 
fără simptome care să sugereze o afecțiune cardiovasculară de peste 40 de ani fără evidenţe de BCV, DZ, 
BRC, hipercolesterolemie familială sau LDL-C > 4.9 mmol/L (> 190 mg/dL).” 
 

5. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.1.4, subpunctul 1.1.4.3, la litera a. se introduce o Notă, cu 
următorul cuprins: 

    “NOTA: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu astm bronșic sau BPOC.” 
 

6. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.1.4, subpunctul 1.1.4.4 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

    “1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichi 
    a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea gradului de risc în funcţie de filtratul 
glomerular, albuminurie şi boala renală primară; stabilirea obiectivelor terapeutice şi întocmirea planului 
de îngrijire al pacientului confirmat (obiective terapeutice) şi iniţierea terapiei. 
NOTA: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu boală cronică de rinichi. 
    Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză (antecedente familiale şi personale, 
expunere la nefrotoxice, istoric al afectării renale şi al co-morbidităţilor relevante); examen clinic 
complet; bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice: creatinină serică cu determinarea ratei de 
filtrare glomerulară estimată - eRFG, examen sumar de urină, albumină/creatinină urinară de două ori în 
interval de 3 luni , ecografie de organ - renală; 
    Iniţierea terapiei include: consiliere pentru schimbarea stilului de viaţă: renunţare la fumat, dietă 
hiposodată, activitate fizică; tratament medicamentos vizând controlul presiunii arteriale (conform 
obiectivului terapeutic individual), al proteinuriei, al declinului eRFG şi al dislipidemiei, după caz; 
educaţia pacientului pentru auto-îngrijire. 
    b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă: bilanţul periodic de două ori pe an,  al controlului 
terapeutic (presiune arterială, raport albumină/creatinină urinară, declin eRFG); revizuirea medicaţiei 
(medicamente, doze), după caz; evaluarea aderenţei la programul terapeutic (dietă, medicaţie); bilet de 
trimitere - management de caz, pentru investigaţii paraclinice creatinină serică cu determinarea ratei de 
filtrare glomerulară estimată - eRFG, albumină/creatinină urinară, examen sumar de urină; bilet de 
trimitere - management de caz, pentru evaluare la medicul de specialitate nefrologie. 
    Decizia de a trimite pacientul pentru consultaţie la medicul de specialitate nefrologie va fi ghidată de: 
• Gradul de risc: risc mare (G3a A3, G3b A2-A3, G4 A1-A3, G5 A1-A3), respectiv hematurie non-
urologică sau A3 indiferent de categoria G; 
• Progresia accelerată a BCR: reducerea > 5mL/min pe an a eRFG sau schimbarea gradului de risc; 



• Injurie acută a rinichiului (scăderea eRFG mai mare de 30% în interval de 14 zile); 
• HTA necontrolată; 
• Instalarea complicaților BCR (anemie, acidoză, diselectrolitemii, tulburări ale metabolismului 
mineral 
    Nivelul de risc în BCR: GFR (G1 - G5), exprimată în ml/min per 1.73 m2 
    G1 - normal sau clearance creatinină >/= 90 
    G2 - uşor scăzut: clearance creatinină 60 - 89 
    G3a - uşor până la moderat scăzută: clearance creatinină 45 - 59 
    G3b - moderat până la sever scăzută: clearance creatinină 30 - 44 
    G4 - sever scăzută: clearance creatinină 15 - 29 
    G5 - Insuficienţă renală: clearance creatinină < 15 
    Albuminuria (A1 - A3), evaluată în funcţie de raportul albumină/creatinină, în mg/g 
    A1 - absentă sau uşor crescută - < 30 mg/g 
    A2 - microalbuminurie - 30 - 300 mg/g 
    A3 - macroalbuminurie - > 300 mg/g 
    Biletul de trimitere pentru consultaţie de specialitate la nefrolog se va elibera pentru pacienţii cu risc 
înalt - G3bA1, G3bA2, oricare G şi A3 sau risc foarte înalt - G3a A3, G3b A2 sau A3 şi G4 sau G5, 
indiferent de nivelul A sau hematuria microscopică de cauză non-urologică, hipertensiune arterială 
necontrolată.” 
 

7. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.2.1, subpunctul 1.2.1.1, literele a) și b) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

    “    a) la externarea din maternitate şi la 1 lună - la domiciliul copilului, timpul mediu /consultaţie în 
cabinet are durată estimată de 30 minute; 
    b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni, timpul mediu/consultaţie în cabinet are durată estimată de 30 
minute;” 
 

8. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.2.2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “a) luarea în evidenţă în primul trimestru; se decontează o consultaţie; serviciul include și depistarea 
sarcinii, după caz;” 
 

9. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.2.3, se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă 
la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală - 
care nu sunt în evidența medicului de familie cu boală/boli cronice, se vor realiza după cum urmează: 
    1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani - o dată pe an, pentru care medicul 
de familie 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 maxim două 
consultaţii/asigurat, anual. Cea de-a doua consultaţie, în care medicul realizează intervenţia individuală 
privind riscurile modificabile,  se acordă în maximum 90 de zile de la prima consultaţie. 
    1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani, 1 - 3 consultaţii/asigurat/pachet prevenţie 
ce se acordă anual. Pachetul de prevenţie cuprinde maxim 3 consultaţii: consultaţie de evaluare iniţială, 
consultaţie pentru intervenţie individuală privind riscurile modificabile şi consultaţie pentru 
monitorizare/control ce pot fi acordate într-un interval de maxim 6 luni consecutive. Pachetul de 
prevenţie se acordă anual - pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc 
finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 
2 B la ordin. Valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoricul familial de deces prematur prin boala 
cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic, statusul de fumător vor fi transmise în 
PIAS odată cu raportarea serviciului, în vederea validării acestuia. 



    NOTA 1: În cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani, cu factori 
de risc modificabili beneficiază anual de investigaţii paraclinice - analize de laborator, 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 au efectuat aceste investigaţii. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct 
pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei. 
    Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt: 
    a. pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani 
    • Hemoleucogramă completă 
    • VSH 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinina serică 
    • TGO 
    • TGP 
    • gamaGT 
    b. pentru femeia cu vârsta între 18 şi 39 ani care planifică o sarcină 
    • senologie mamara 
    • examen Babes-Papanicolau la 2 ani   
    • VDRL sau RPR 
    c. pentru adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste 
    • Hemoleucogramă completă 
    • VSH 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinina serică 
    • PSA la bărbaţi 
    • TGO 
    • TGP 
    • gamaGT 
    • senologie mamara,  examen Babes-Papanicolau la 2 ani ,TSH şi FT4 la femei 
    NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie 
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 cazul în care 
hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia în 
care VDRL sau RPR este pozitiv. 
 

10. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.2.5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
        „a) consilierea femeii privind planificarea familială, inclusiv evaluarea femeii preconcepție;” 
 

11. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.2.5, după subpunctul 1.2.5.1 se introduce un nou subpunct, 
subpunctul 1.2.5.2, cu următorul cuprins: 

    “1.2.5.2. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială se referă atât la planificarea 
vieții reproductive cât și la evaluarea femeii preconcepție:  
Planificarea vieții reproductive cuprinde: 
- investigarea numărului, spațierea sarcinilor și calendarul copiilor preconizați în vederea indicării 
contracepției eficiente pentru a permite implementarea acestui plan și reduce riscul unei sarcini 
neplanificate;  



- conștientizarea fertilității și despre cum se reduce fertilitatea cu vârsta, șansa de concepție, riscul de 
infertilitate și anomalii fetale; 
- pentru pacientele care nu plănuiesc să rămână însărcinate se indică  contracepția eficientă și opțiunile 
contraceptive de urgență. 
Evaluarea femeii preconcepție cuprinde: 
- istoricul reproducerii (probleme cu sarcinile anterioare, cum ar fi decesul nou-născuților, 
pierderea fătului, malformații congenitale, prematuritate, greutate mică la naștere, diabet gestațional); 
- istoricul medical (afecțiuni medicale care ar putea afecta sarcinile viitoare ca de ex. diabetul 
zaharat, boala tiroidiană, HTA, epilepsie și trombofilie);  
- utilizarea medicamentelor (toate medicamentele curente pentru efecte teratogene, inclusiv 
medicamente fără prescripție medicală, vitamine și suplimente alimentare); 
- evaluarea fizică generală (examinare a sânilor, testul Babeș Papanicolau efectuat înainte de 
sarcină, indicele de masă corporală și tensiunea arterială); evaluarea statusului de nutriție și 
recomandarea de exerciții fizice 
- consumul de substanțe (consumul de tutun, alcool și droguri ilegale și respectiv consilierea pentru 
renunțarea la fumat, alcool și droguri ilegale dacă e cazul); 
- istoricul vaccinărilor (vaccinarea împotriva hepatitei B, rubeolei și varicelei); 
- suplimentarea cu acid folic. Medicul de familie recomandă femeilor un supliment de acid folic de 
0,4-0,5 mg pe zi timp de cel puțin o lună înainte de sarcină și în primele trei luni de la concepție; 
- evaluarea sănătății psihosociale (evaluarea sănătății mintale perinatale, inclusiv anxietatea și 
depresia, condițiile de sănătate mintală preexistente, evaluare și tratament psihologic sau psihiatric, 
utilizarea medicamentelor și riscul de exacerbare a tulburărilor de comportament în sarcină și post-
partum);  
evaluarea mediului înconjurător în ceea ce privește expunerea repetate la toxine periculoase în mediul 
casnic și la locul de muncă care poate afecta fertilitatea și crește riscul de avort spontan și de malformații 
congenitale. Se recomandă evitarea infecțiilor TORCH: Toxoplasmoză, Altele (ex. sifilis, varicela, 
oreion, parvovirus, HIV, listerioză), Rubeola, Citomegalovirus și Herpes simplex.” 
 

12. În anexa nr. 1, litera B, după pct. 1.2.5, se introduc 3 noi puncte,  punctele 1.2.6, 1.2.7 și 
1.2.8, cu următorul cuprins: 

     “1.2.6. Consultații preventive de depistare precoce a unor afecțiuni  pentru persoane cu vârsta între 
40 şi 60 ani, care se acordă la cabinetul medicului de familie,  în mod activ adulților din populația 
generală și care sunt deja înregistrați la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice  
1.2.6.1. Se decontează maxim două consultaţii/asigurat, anual. 
1.2.6.2 Consultaţia preventivă de depistare precoce a unor afecțiuni la adulții care sunt înregistrați la 
medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice are ca scop identificarea şi intervenţia asupra 
riscurilor modificabile asociate altor afecţiuni cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli 
cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii, în cazul în care persoana 
nu este deja diagnosticată cu aceste afecțiuni. 
NOTA 1: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu bolile ce fac obiectul evaluării în vederea depistării precoce a acestora. 
NOTA 2: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultaţiei la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    În cadrul consultaţiilor preventive de depistare precoce a unor afecțiuni, adulții cu vârsta între 40 şi 60 
ani beneficiază de aceleași evaluări, intervenții și investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute 
pentru adulții asimptomatici cu vârsta de 40 de ani şi peste, pe baza biletului de trimitere eliberat de 
medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive, nu a efectuat aceste investigaţii. 



1.2.7. Consultații preventive de depistare precoce a unor afecțiuni  pentru persoane cu vârsta de peste 60 
de ani, care se acordă la cabinetul medicului de familie,  în mod activ adulților din populația generală și 
care sunt deja înregistrați la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice  
1.2.7.1. Se decontează maxim două consultaţii/asigurat, anual. 
1.2.7.2 Consultația cuprinde: 
• Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă): evaluarea 
practicilor nutriţionale şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos, 
obezitatea, activitatea fizică, consumul problematic de alcool, fumat, nevoi psiho-sociale, sănătătatea 
orală, consumul de substanțe interzise sau cu regim special; 
• evaluarea riscului fatal cardiovascular (cu excepția persoanelor cu BCV diagnosticată anterior, 
diabet zaharat cu afectarea unui organ țintă, boală cronică de rinichi moderată sau severă, 
hipercolesterolemie familială, colesterol total > 300 mg/dl);  
• evaluarea riscului oncologic,  
• evaluarea sănătății mintale, inclusiv a depresiei; 
• evaluarea riscului de osteoporoză; 
• evaluarea riscului de incontinență urinară;  
• evaluarea riscului de melanom malign; 
• evaluarea riscului de demență. 
NOTA 1: Persoanele eligibile pentru acest tip de consultații sunt persoanele care nu sunt în evidența 
medicului de familie cu bolile ce fac obiectul evaluării în vederea depistării precoce a acestora. 
NOTA 2: Pentru recomandarea de investigații paraclinice, recomandarea consultaţiei la medicul de 
specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice pentru cazurile care necesită 
consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau pentru prescrierea de 
medicamente, medicul de familie nu va utiliza formularele de recomandări sau prescripții utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
    Investigaţiile paraclinice recomandate pentru adultul cu vârsta de peste 60 de ani, pentru depistarea 
precoce a unor afecțiuni sunt următoarele: 
    • Hemoleucogramă completă 
    • VSH 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinina serică 
    • examinare DXA 
    • PSA la bărbaţi 
    • TGO 
    • TGP 
    • GamaGT 
    • senologie mamara,  examen Babes-Papanicolau la 2 ani, TSH şi FT4 la femei 
    1.2.8. Pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 
18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul 
zaharat, se recomandă efectuarea testului de toleranţă la glucoză per os (TTGO) şi a HBA1c. Se 
recomandă aceste investigații cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai 
efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru 
aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei. 
    • Glicemie 
    • Colesterol seric total 
    • LDL colesterol 
    • Creatinină serică 
    • Acid uric seric 



    • Microalbuminuria 
    • TTGO 
    • HBA1c (se recomandă în cadrul PNS 5, în baza unui formular de bilet de trimitere distinct de biletul 
de trimitere pentru prevenţie, pe care se bifează cu x căsuţa P) 
    NOTA  Pentru pacienţii care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii: 
    a) Glicemie bazală (a jeun) cuprinsă în intervalul 110 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l) şi/sau 
    b) TTGO cuprins în intervalul 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11 mmol/l) şi/sau 
    c) HBA1c cuprinsă în intervalul 5,7 - 6,49%, 
    medicul de familie va include pacientul în Programul Naţional de Diabet Zaharat (PNS 5) şi va iniţia 
tratamentul cu DCI Metforminum inclus în sublista C secţiunea C2, PNS 5 - Programul naţional de diabet 
zaharat - Subprogramul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, din anexa la H.G. nr. 720/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în doză titrabilă de la 500 mg/zi până la 2000 
mg/zi. 
    Dacă la consultaţiile ulterioare de control, valoarea HBA1c este >/= 6,5%, medicul de familie va 
trimite pacientul pentru consultaţie la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 
şi/sau medici cu competenţă/atestat în diabet.” 
 

13. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.3, subpunctul 1.3.2, se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “1.3.2. Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate 
permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut/subacut ce nu 
permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-18 ani cu boli infecto-contagioase şi lăuzelor. În cazul 
episoadelor de boală acută sau acutizare a unor afecţiuni cronice, a doua consultație acordându-se la un 
interval de maxim 5 zile calendaristice față de prima consultație. În cazul episoadelor de boală subacută 
a doua consultație acordându-se la un interval de maxim 8 zile calendaristice față de prima consultație.” 
 

14. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.3, Nota de după subpunctul 1.3.5, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

    “NOTĂ: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în registrul de consultaţii la domiciliu, care va 
conţine data şi ora consultaţiei, numele, prenumele asiguratului sau aparţinătorului, după caz, pentru 
situaţia în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în vigoare.” 
 

15. În anexa nr. 1, litera B, pct. 1.4, tabelul de la subpunctul 1.4.2, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

“ 
Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 

1. Spirometrie*3) 
2. Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore*3) 
3. Măsurarea indicelui de presiune gleznă - braţ*3) 
4. Efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei*3)    
5. Tuşeu rectal 
6. Tamponament anterior epistaxis*2), *4)         
7. Extracţie corp străin din fosele nazale*2), *4) 
8. Extracţie corp străin din conductul auditiv extern – inclusiv 

dopul de cerumen 
9. Administrare medicaţie aerosoli (nu include medicaţia)*3) 

10. Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie   
11. Sondaj vezical*2) 
12. Imobilizare entorsă*2), *4) 
13. Tratamentul chirurgical al panariţiului, abcesului, furunculului, 

leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, 
necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscenţe plăgi, 



arsuri, extracţie corpi străini ţesut moale (anestezie, excizie, 
sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament, infiltatii, 
proceduri de evacuare colecții purulente)*1), *2), *4) 
 

14. Supraveghere travaliu fără naştere*2), *4) 
15. Naştere inopinată*2), *4) 
16. Testul monofilamentului 
17. Peakflowmetria*3) 
18. Tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii 

intravenoase (nu include medicaţia)*2), *4) 
19. Pansamente, suprimat fire*1) 
20. Administrarea de oxigen până la predarea către echipajul de 

prim-ajutor*2), *4) 
21. Recoltare pentru test Babeș-Papanicolau pentru femeile 

simptomatice  
22.  Testul Frax - calcularea riscului de fractură la pacienții cu 

osteoporoză 
    *1) Serviciile includ tratamentul şi supravegherea până la vindecare. 
    *2) Serviciile se pot acorda şi în afara programului declarat în contractul cu casa de asigurări de 
sănătate. 
    *3) Serviciile sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare. 
    *4) Serviciile se pot acorda inclusiv la locul solicitării, în cadrul programului de domiciliu sau în afara 
programului declarat în contractul cu casa de asigurări de sănătate. 
 
    NOTA: Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent asistenţei medicale primare, fiind 
cuantificate prin puncte pe serviciu medical, conform anexei 2 la ordin. Tariful include materialele 
sanitare şi consumabilele specifice. “ 
 

16. În anexa nr. 1, litera C, pct. 1. și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
    “1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia 
Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 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 pct. 1.1 subpct. 1.1.1. şi pct. 1.2.subpct.1.2.4.  şi la lit. B, punctul 1.1, 
subpunctul 1.1.2 din prezenta anexă. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
    3. Pacienţii 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 prevăzute 
la lit. A pct. 1.1 subpct. 1.1.1. şi pct. 1.2.subpct.1.2.4. din prezenta anexă sau de serviciile medicale 
prevăzute la lit. B din prezenta anexă în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.” 

 
17. În anexa nr. 2, articolul 1, alineatul (2), literele b), c) și e) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
    “b) Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condiţiile 
prevederilor art. 13 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, încheie 
contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din 
categoria medicilor nou-veniţi, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4) şi (5) de la capitolul I din anexa 
nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, privind numărul minim de persoane asigurate înscrise pe 
listele medicilor de familie. 



    Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană 
- în condiţiile prevederilor art. 13 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
696/2021, se stabileşte conform lit. a). 
    c) Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială din mediul urban/zonă urbană 
- în condiţiile prevederilor art. 13 alin. (1) şi art. 15  alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 696/2021, chiar dacă la sfârşitul celor 6 luni, pentru care au avut încheiată convenţie de 
furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul minim de persoane asigurate înscrise prevăzut la art. 
2 alin. (4) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 încheie contract cu casa 
de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-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 
numărul minim de persoane asigurate înscrise. În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie 
nou-venit şi casa de asigurări 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 menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea 
relaţiei contractuale este cea prezentată de medicul de familie la sfârşitul celor 6 luni. 
    Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială din mediul rural 
- în condiţiile prevederilor art. 13 alin. (1) şi art. 15  alin. (2) şi (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, la sfârşitul celor 6 luni, respectiv 9 luni, după caz, încheie contract 
cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului. 
    Pentru cele 6 luni de contract în care medicul nou-venit  în mediul urban are obligaţia de a înscrie 
numărul minim de persoane asigurate înscrise prevăzut la art. 2 alin. (4) de la capitolul I din anexa nr. 2 
din actul normativ mai sus menţionat, 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 asigurări de sănătate în localitatea respectivă, inclusiv medicii 
care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. 
.................................................................................................................................................................... 
    e) Serviciile cuprinse la litera B subpunctele 1.1.1, subpunctul 1.1.3.2 de la punctul 1.1.3, 1.2.4, 1.2.5, 
1.5 - cu excepţia consultaţiei la domiciliu care se finalizează sau nu prin eliberarea certificatului medical 
constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, sunt incluse în plata "per capita". Consultaţiile prevăzute la 
subpunctele 1.1.2, subpunctul 1.1.3.1 de la punctul 1.1.3, 1.3 şi serviciile prevăzute la subpunctul 1.4.2 
de la litera B din anexa nr. 1 la ordin care depăşesc limitele prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv ale art. 
15 alin. (2), sunt incluse în plata "per capita" aferentă anului 2023, după aplicarea prevederilor art. 15 
alin. (4) în luna decembrie.” 
 

18.  În anexa nr. 2, articolul 1, alineatul (3), tabelele de la litera a) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

 
A. PACHET MININAL        
 1. Serviciile medicale  preventive şi 
profilactice acordate persoanelor cu  vârsta 0 - 
18 ani        

  

 a) - la externarea din  maternitate  
- la  domiciliul copilului   

1 consultaţie la domiciliu  30 puncte/consultaţie, 
care durează 30 minute 

 b) - la 1 lună - la  domiciliul copilului      1 consultaţie la domiciliu 30 puncte/consultaţie, 
care durează 30 minute 

 c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni   1 consultaţie pentru fiecare 
din lunile nominalizate 

15 puncte/consultaţie, 
care durează 30 minute 

 d) - de la 4 ani  la 18 ani             1 consultaţie/an/ asigurat 5,5 puncte/consultaţie   
 2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuzei      
 a) luarea în evidenţă în  primul trimestru; 
serviciul include și depistarea sarcinii, după caz          

1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie   



 b) supravegherea, lunar,  din luna a 3-a până în  
luna a 7-a;        

1 consultaţie pentru fiecare 
lună 

5,5 puncte/consultaţie   

 c) supravegherea, de două  ori pe lună, din luna 
a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;    

2 consultaţii pentru fiecare 
lună 

5,5 puncte/consultaţie   

 d) urmărirea lăuzei la externarea din 
maternitate   
 - la domiciliu;        

1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie 
 

 e) urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naştere 
- la domiciliu;   

1 consultaţie  la domiciliu 15 puncte/consultaţie  
 

 3. Evaluarea, intervenția și monitorizarea 
adultului asimptomatic 

  

 a) persoane neasigurate cu vârsta între 18 şi 39 
ani   
  

2 consultaţii/pe an pentru 
completarea riscogramei 

5,5 puncte/consultaţie; 
Cea de-a doua 
consultaţie, în care 
medicul realizează 
intervenţia individuală 
privind riscurile 
modificabile, se acordă 
în maximum 90 de zile 
de la prima consultaţie.   

 b) persoane neasigurate cu vârsta >  40 ani       
 

1 - 3 consultaţii/asigurat/ 
pachet prevenţie anual; 
consultaţiile pot fi acordate 
într-un interval de maxim 6 
luni consecutive; 

Până la 30,5 puncte 
/pachet de prevenţie; 
intervalul de 6 luni are 
ca dată de început data 
primei consultaţii în 
cadrul pachetului;  
Se raportează fiecare 
consultaţie odată cu 
activitatea lunii în care 
a fost efectuată 

   
b.1) consultație evaluare inițială 1 consultație/pachet 

prevenție 
5,5 puncte/consultație 

b.2) consultaţie pentru intervenție individuală 
privind riscurile modificabile 

1 consultație /pachet 
prevenție  

15 puncte/consultație, 
care durează 30 minute 

b.3) consultație pentru monitorizare/control 1 consultație /pachet 
prevenție 

10 puncte/consultație 

   
4. Consultații preventive de depistare precoce a 
unor afecțiuni  pentru persoane cu vârsta între 
40 şi 60 ani   

2 consultații/pachet 
depistare precoce 

5,5 puncte/consultație; 
Cea de-a doua 
consultaţie, în care 
medicul realizează 
intervenţia individuală 
privind riscurile 
modificabile, se acordă 
în maximum 90 de zile 
de la prima consultaţie.   

5. Consultații preventive de depistare precoce a 
unor afecțiuni  pentru persoane cu vârsta de 
peste 60 de ani 

2 consultații/pachet 
depistare precoce 

5,5 puncte/consultație; 
Cea de-a doua 
consultaţie, în care 
medicul realizează 
intervenţia individuală 
privind riscurile 
modificabile, se acordă 
în maximum 90 de zile 
de la prima consultaţie.   

 6. Servicii medicale curative    



 a) Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni 
acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni 
cronice   

2 consultaţii/persoană/ 
episod 

5,5 puncte/consultaţie 
pentru consultaţiile 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

a1) Consultaţiile pentru bolile cu potenţial 
endemoepidemic ce necesită izolare, acordate la 
distanță 

2 
consultaţii/persoană/episod 

5,5 puncte/consultaţie 
pentru consultaţiile 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 b) Consultaţii periodice pentru îngrijirea 
generală a persoanelor cu boli  cronice – la 
cabinet  

1 consultație/persoană/lună 5,5 puncte/consultaţie 
pentru consultaţiile 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 b1) Consultaţiile pentru afecţiunile cronice 
acordate la distanţă 

1 consultație/persoană/lună 5,5 puncte/consultaţie 
pentru consultaţiile 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 c) Management de caz:                                                         
 c.1) evaluarea iniţială a cazului nou      
 c.1.1) 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 luni consecutive; 

5,5 puncte/consultaţie 
pentru prima și cea de-
a treia consultație în 
cadrul evaluării iniţiale 
a cazului nou; 10 
puncte/consultaţie cea 
de-a doua consultație 
în cadrul evaluării 
iniţiale a cazului nou; 
intervalul de 3 luni are 
ca dată de început data 
primei consultaţii în 
cadrul evaluării;  

 c.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm  
bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă 
- BPOC       
  

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

5,5 puncte/consultaţie 
pentru prima și cea de-
a treia consultație în 
cadrul evaluării iniţiale 
a cazului nou; 10 
puncte/consultaţie cea 
de-a doua consultație 
în cadrul evaluării 
iniţiale a cazului nou; 
intervalul de 3 luni are 
ca dată de început data 
primei consultaţii în 
cadrul evaluării; 

 c.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală 
cronică de rinichi               
                                        
  

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

5,5 puncte/consultaţie 
pentru prima și cea de-
a treia consultație în 
cadrul evaluării iniţiale 
a cazului nou; 10 
puncte/consultaţie cea 
de-a doua consultație 
în cadrul evaluării 
iniţiale a cazului nou; 
intervalul de 3 luni are 
ca dată de început data 



primei consultaţii în 
cadrul evaluării; 

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

Suplimentar 5,5 
puncte/ persoană - caz 
nou confirmat de 
medicul de specialitate 
pentru fiecare dintre 
serviciile prevăzute la 
pct. c.1.1), c.1.2) şi 
c.1.3)  

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

2 consultaţii în cadrul 
monitorizării 
managementului de caz 

10 puncte/consultaţie 
în cadrul monitorizării 
- management de caz; 
Se raportează fiecare 
consultaţie odată cu 
activitatea lunii în care 
a fost efectuată, iar 
intervalul maxim între 
cele 2 consultaţii este 
de 90 de zile; 
O nouă monitorizare de 
management de caz se 
efectuează după 6 luni 
consecutive, calculate 
faţă de luna în care a 
fost efectuată cea de a 
doua consultaţie din 
cadrul monitorizării 
anterioare a 
managementului de 
caz. 

7. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de 
planificare familială 

2 consultaţii/persoană/an 5,5 puncte/consultație/ 
persoană 

8. Urgență pentru care s-au asigurat intervenţii 
de primă necesitate în urgenţele medico-
chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul 
cabinetului medical 

O 
consultație/persoană/situație 
de urgență 

5,5 puncte/consultație/ 
persoană/situație 

9. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial 
endemo-epidemic 

1 consultație per persoană 
pentru fiecare boală cu 
potențial endemo-epidemic 
suspicionată și confirmată, 
inclusiv pentru bolnavul 
TBC nou descoperit activ 
de medicul de familie 

5,5 puncte/consultație 

 10. Servicii la domiciliu:                                                     
 a) Urgenţă                        1 consultaţie pentru fiecare 

situaţie de urgenţă 
15 puncte/consultaţie 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor 
cronice   

2 consultaţii/episod 15 puncte/consultaţie 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 



 c) Boli cronice   1 consultație/persoană/lună 15 puncte/consultaţie 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la 
lit. b) a alin. (3) 

 d) Management de caz  pentru asiguraţii  
nedeplasabili înscrişi pe lista proprie  

  

 d.1) evaluarea iniţială a  cazului nou      
 d.1.1) 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 luni consecutive; 
intervalul de 3 luni are ca 
dată de început data primei 
consultaţii în cadrul 
evaluării; 

20 puncte/consultaţie 
în cadrul evaluării 
iniţiale a cazului nou; 

 d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm 
bronşic şi 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 
consultaţii în cadrul 
evaluării; 

20 puncte/consultaţie 
în cadrul evaluării 
iniţiale a cazului nou; 

 d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală  
cronică de rinichi               
  

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 
consultaţii în cadrul 
evaluării; 

20 puncte/consultaţie 
în cadrul evaluării 
iniţiale a cazului nou; 

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

Suplimentar 5,5 
puncte/ asigurat - caz 
nou confirmat de 
medicul de specialitate 
pentru fiecare dintre 
serviciile prevăzute la 
pct. d.1.1), d.1.2) şi 
d.1.3)  

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

2 consultaţii în cadrul 
monitorizării 
managementului de caz   
 
 

20 puncte/consultaţie 
în cadrul monitorizării- 
management de caz; 
- Se raportează fiecare 
consultaţie odată cu 
activitatea lunii în care 
a fost efectuată, iar 
intervalul maxim între 
cele 2 consultaţii este 
de 90 de zile;   
- O nouă monitorizare 
de management de caz 
se efectuează după 6 
luni consecutive 
calculate faţă de luna 
în care a fost efectuată 
cea de a  doua 
consultaţie din cadrul 
monitorizării anterioare 
a managementului de 
caz.   



e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea 
certificatului medical constatator de deces 
                                                       

1 examinare la domiciliu                15 puncte / examinare 
pentru constatarea 
decesului, care se  
încadrează în 
prevederile de la lit. b) 
a alin. (3). 

11. Administrare schema tratament direct 
observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat 
 

conform schemei stabilite 
de către medicul 
pneumolog 

40 de puncte/ lună / 
persoană cu condiția 
realizării schemei 
complete de tratament 

12. Confirmare caz oncologic  pentru fiecare caz 
suspicionat de medicul de 
familie  și confirmat de 
medicul specialist se acorda 
punctaj suplimentar 

15 puncte/caz/în luna 
în care medicul de 
familie a primit 
confirmarea 

13. Servicii medicale diagnostice și terapeutice: Tariful include materialele 
sanitare şi consumabilele 
specifice. Se decontează 
potrivit art. 15 alin. (2). 

 

a) Spirometrie   10 puncte/serviciu 
b) Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 
ore  

 20 puncte/serviciu 

c) Măsurarea indicelui de presiune gleznă – braţ   10 puncte/serviciu 
d) Efectuarea şi interpretarea 
electrocardiogramei  

 10 puncte/serviciu 

e) Tuşeu rectal  10 puncte/serviciu 
f) Tamponament anterior epistaxis   15 puncte/serviciu 
g) Extracţie corp străin din fosele nazale  15 puncte/serviciu 
h) Extracţie corp străin din conductul auditiv 
extern – inclusiv dopul de cerumen 

 15 puncte/serviciu 

i) Administrare medicaţie aerosoli (nu include 
medicaţia)  

 7 puncte/şedinţă 

j)Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie  20 puncte/serviciu 
k)Sondaj vezical  20 puncte/serviciu 
l) Imobilizare entorsă   15 puncte/serviciu 
m) Tratamentul chirurgical al panarițiului, 
abcesului, furunculului, leziunilor cutanate - 
plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, 
necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, 
dehiscenţe plăgi, arsuri, extracție corpi străini 
țesut moale (anestezie, excizie, sutură, inclusiv 
îndepărtarea firelor, pansament, infiltrații, 
proceduri de evacuare colecții purulente )  

 20 puncte/serviciu 

n) Supraveghere travaliu fără naștere  100 puncte/serviciu 
o)  Naștere inopinată  200 puncte/serviciu 
p) Testul monofilamentului  10 puncte/serviciu 
q) Peakflowmetrie  10 puncte/serviciu 
r) Tratamente intramuscular, intravenos, 
subcutanat, perfuzii intravenoase (nu include 
medicaţia)   

 10  puncte/serviciu 

s) Pansamente, suprimat fire  10  puncte/serviciu 
ş) Administrarea de oxigen până la predarea 
către echipajul de prim ajutor 

 10  puncte/serviciu 

t) Recoltare pentru test Babeș-Papanicolau 
pentru femeile simptomatice 

 10 puncte/serviciu 

ț) Testul Frax - calcularea riscului de fractură la 
pacienții cu osteoporoză 

 10 puncte/serviciu 

 



 
A. PACHET DE BAZĂ   
 1. Serviciile medicale  preventive şi profilactice 
acordate asiguraţilor cu  vârsta 0 - 18 ani        

  

 a) - la externarea din  maternitate  
- la  domiciliul copilului   

1 consultaţie la 
domiciliu  

30 puncte/consultaţie, 
care durează 30 minute 

 b) - la 1 lună - la  domiciliul copilului      1 consultaţie la 
domiciliu 

30 puncte/consultaţie, 
care durează 30 minute 

 c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni   1 consultaţie pentru 
fiecare din lunile 
nominalizate 

15 puncte/consultaţie, 
care durează 30 minute  

 d) - de la 4 ani  la 18 ani             1 consultaţie/an/ 
asigurat 

5,5 puncte/consultaţie   

 2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuzei      
a) luarea în evidenţă în  primul trimestru;  
serviciul include și depistarea sarcinii, după caz                 

1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie   

b) supravegherea, lunar,  din luna a 3-a până în  
luna a 7-a;        

1 consultaţie pentru 
fiecare lună 

5,5 puncte/consultaţie   

 c) supravegherea, de două  ori pe lună, din luna a 
7-a până în luna a 9-a inclusiv;    

2 consultaţii pentru 
fiecare lună 

5,5 puncte/consultaţie   

 d) urmărirea lăuzei la externarea din maternitate   
 - la domiciliu;        

1 consultaţie la 
domiciliu 

15 puncte/consultaţie 
 

 e) urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naştere - 
la domiciliu;   

1 consultaţie  la 
domiciliu 

15 puncte/consultaţie  
 

 3. Evaluarea, intervenția și monitorizarea 
adultului asimptomatic 

  

 a) persoane asigurate cu vârsta între 18 şi 39 ani   
  

2 consultaţii/asigurat o 
dată pe an pentru 
completarea 
riscogramei 

5,5 puncte/consultaţie. 
Cea de-a doua 
consultaţie, în care 
medicul realizează 
intervenţia individuală 
privind riscurile 
modificabile, se acordă 
în maximum 90 de zile 
de la prima consultaţie.    

 b) persoane asigurate cu vârsta >  40 ani       
 

1 - 3 
consultaţii/asigurat/ 
pachet prevenţie anual; 
consultaţiile pot fi 
acordate într-un interval 
de maxim 6 luni 
consecutive; 

Până la 30,5 puncte 
/pachet de prevenţie; 
intervalul de 6 luni are ca 
dată de început data 
primei consultaţii în 
cadrul pachetului;  
Se raportează fiecare 
consultaţie odată cu 
activitatea lunii în care a 
fost efectuată 

b.1) consultație evaluare inițială 1 consultație/pachet 
prevenție 

5,5 puncte/consultație 

b.2) consultaţie pentru intervenție individuală 
privind riscurile modificabile 

1 consultație /pachet 
prevenție  

15 puncte/ședință, 
consultație, care durează 
30 minute 

b.3) consultație pentru monitorizare/control 1 consultație /pachet 
prevenție 

10 puncte/consultație 

4. Consultații preventive de depistare precoce a 
unor afecțiuni  pentru persoane cu vârsta între 40 
şi 60 ani   

2 consultații/pachet 
depistare precoce 

5,5 puncte/consultație; 
Cea de-a doua 
consultaţie, în care 
medicul realizează 
intervenţia individuală 



privind riscurile 
modificabile, se acordă 
în maximum 90 de zile 
de la prima consultaţie.   

5. Consultații preventive de depistare precoce a 
unor afecțiuni  pentru persoane cu vârsta de peste 
60 de ani 

2 consultații/pachet 
depistare precoce 

5,5 puncte/consultație; 
Cea de-a doua 
consultaţie, în care 
medicul realizează 
intervenţia individuală 
privind riscurile 
modificabile, se acordă 
în maximum 90 de zile 
de la prima consultaţie.   

 6. Servicii medicale curative    
 a) Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni 
acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni 
cronice   

2 consultaţii/asigurat/ 
episod 

5,5 puncte/consultaţie 
pentru consultaţiile care 
se încadrează în limitele 
prevăzute la lit. b) a alin. 
(3) 
 

a1) Consultaţiile pentru bolile cu potenţial 
endemoepidemic ce necesită izolare, acordate la 
distanță 

2 consultaţii/asigurat/ 
episod 

5,5 puncte/consultaţie 
pentru consultaţiile care 
se încadrează în limitele 
prevăzute la lit. b) a alin. 
(3) 

 b) Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală 
a asiguraţilor cu boli  cronice – la cabinet  

1 
consultație/asigurat/lună 

5,5 puncte/consultaţie 
pentru consultaţiile care 
se încadrează în limitele 
prevăzute la lit. b) a alin. 
(3) 

 c) Management de caz:                                                         
 c.1) evaluarea iniţială a cazului nou      
 c.1.1) 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 luni 
consecutive; 

5,5 puncte/consultaţie 
pentru prima și cea de-a 
treia consultație în cadrul 
evaluării iniţiale a 
cazului nou; 10 
puncte/consultaţie cea 
de-a doua consultație în 
cadrul evaluării iniţiale a 
cazului nou;  intervalul 
de 3 luni are ca dată de 
început data primei 
consultaţii în cadrul 
evaluării; 

 c.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm  
bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - 
BPOC       
  

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

5,5 puncte/consultaţie 
pentru prima și cea de-a 
treia consultație în cadrul 
evaluării iniţiale a 
cazului nou; 10 
puncte/consultaţie cea 
de-a doua consultație în 
cadrul evaluării iniţiale a 
cazului nou;  intervalul 
de 3 luni are ca dată de 
început data primei 
consultaţii în cadrul 
evaluării; 



 c.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală 
cronică de rinichi               
                                        
  

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

5,5 puncte/consultaţie 
pentru prima și cea de-a 
treia consultație în cadrul 
evaluării iniţiale a 
cazului nou; 10 
puncte/consultaţie cea 
de-a doua consultație în 
cadrul evaluării iniţiale a 
cazului nou;  intervalul 
de 3 luni are ca dată de 
început data primei 
consultaţii în cadrul 
evaluării; 

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

Suplimentar 5,5 puncte/ 
asigurat - caz nou 
confirmat de medicul de 
specialitate pentru 
fiecare dintre serviciile 
prevăzute la pct. c.1.1), 
c.1.2) şi c.1.3)  

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

2 consultaţii în cadrul 
monitorizării 
managementului de caz 

10 puncte/consultaţie în 
cadrul monitorizării - 
management de caz; Se 
raportează fiecare 
consultaţie odată cu 
activitatea lunii în care a 
fost efectuată, iar 
intervalul maxim între 
cele 2 consultaţii este de 
90 de zile; 
O nouă monitorizare de 
management de caz se 
efectuează după 6 luni 
consecutive, calculate 
faţă de luna în care a fost 
efectuată cea de a doua 
consultaţie din cadrul 
monitorizării anterioare a 
managementului de caz. 

 7. Servicii la domiciliu:                                                     
 a) Urgenţă                        1 consultaţie pentru 

fiecare situaţie de 
urgenţă 

15 puncte/consultaţie 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la lit. 
b) a alin. (3) 

 b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor 
cronice   

2 consultaţii/episod 15 puncte/consultaţie 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la lit. 
b) a alin. (3) 

 c) Boli cronice   1 
consultație/asigurat/lună 

15 puncte/consultaţie 
care se încadrează în 
limitele prevăzute la lit. 
b) a alin. (3) 

 d) Management de caz  pentru asiguraţii  
nedeplasabili înscrişi pe lista proprie  

  

 d.1) evaluarea iniţială a  cazului nou      



 d.1.1) 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 luni 
consecutive; intervalul 
de 3 luni are ca dată de 
început data primei 
consultaţii în cadrul 
evaluării; 

20 puncte/consultaţie în 
cadrul evaluării iniţiale a 
cazului nou; 

 d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm 
bronşic şi 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 
consultaţii în cadrul 
evaluării; 

20 puncte/consultaţie în 
cadrul evaluării iniţiale a 
cazului nou; 

 d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală  
cronică de rinichi               
  

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 
consultaţii în cadrul 
evaluării; 

20 puncte/consultaţie în 
cadrul evaluării iniţiale a 
cazului nou; 

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

Suplimentar 5,5 puncte/ 
asigurat - caz nou 
confirmat de medicul de 
specialitate pentru 
fiecare dintre serviciile 
prevăzute la pct. d.1.1), 
d.1.2) şi d.1.3)  

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

2 consultaţii în cadrul 
monitorizării 
managementului de caz   
 
 

20 puncte/consultaţie în 
cadrul monitorizării- 
management de caz; 
- Se raportează fiecare 
consultaţie odată cu 
activitatea lunii în care a 
fost efectuată, iar 
intervalul maxim între 
cele 2 consultaţii este de 
90 de zile;   
- O nouă monitorizare de 
management de caz se 
efectuează după 6 luni 
consecutive calculate 
faţă de luna în care a fost 
efectuată cea de a  doua 
consultaţie din cadrul 
monitorizării anterioare a 
managementului de caz.   

e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea 
certificatului medical constatator de deces 
                                                       

1 examinare la 
domiciliu                

15 puncte / examinare 
pentru constatarea 
decesului, care se  
încadrează în prevederile 
de la lit. b) a alin. (3). 

8. Administrare schema tratament direct observat 
(DOT) pentru bolnavul TBC confirmat 
 

conform schemei 
stabilite de către 
medicul pneumolog 

40 de puncte/ lună / 
asigurat cu condiția 
realizării schemei 
complete de tratament 



9. Confirmare caz oncologic  pentru fiecare caz 
suspicionat de medicul 
de familie  și confirmat 
de medicul specialist se 
acorda punctaj 
suplimentar 

15 puncte/caz/în luna în 
care medicul de familie a 
primit confirmarea 

10. Servicii medicale diagnostice și terapeutice: Tariful include materialele 
sanitare şi consumabilele 
specifice. Se decontează 
potrivit art. 15 alin. (2). 

 

a) Spirometrie   10 puncte/serviciu 
b) Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 
ore  

 20 puncte/serviciu 

c) Măsurarea indicelui de presiune gleznă – braţ   10 puncte/serviciu 
d) Efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei   10 puncte/serviciu 
e) Tuşeu rectal  10 puncte/serviciu 
f) Tamponament anterior epistaxis   15 puncte/serviciu 
g) Extracţie corp străin din fosele nazale  15 puncte/serviciu 
h) Extracţie corp străin din conductul auditiv 
extern – inclusiv dopul de cerumen 

 15 puncte/serviciu 

i) Administrare medicaţie aerosoli (nu include 
medicaţia)  

 7 puncte/şedinţă 

j)Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie  20 puncte/serviciu 
k)Sondaj vezical  20 puncte/serviciu 
l) Imobilizare entorsă   15 puncte/serviciu 
m) Tratamentul chirurgical al panarițiului, 
abcesului, furunculului, leziunilor cutanate - plăgi 
tăiate superficial, înţepate superficial, necroze 
cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscenţe 
plăgi, arsuri, extracție corpi străini țesut moale 
(anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea 
firelor, pansament, infiltrații, proceduri de 
evacuare colecții purulente )  

 20 puncte/serviciu 

n) Supraveghere travaliu fără naștere  100 puncte/serviciu 
o)  Naștere inopinată  200 puncte/serviciu 
p) Testul monofilamentului  10 puncte/serviciu 
q) Peakflowmetrie  10 puncte/serviciu 
r) Tratamente intramuscular, intravenos, 
subcutanat, perfuzii intravenoase (nu include 
medicaţia)   

 10  puncte/serviciu 

s) Pansamente, suprimat fire  10  puncte/serviciu 
ş) Administrarea de oxigen până la predarea către 
echipajul de prim ajutor 

 10  puncte/serviciu 

t) Recoltare pentru test Babeș-Papanicolau pentru 
femeile simptomatice 

 10 puncte/serviciu 

ț) Testul Frax - calcularea riscului de fractură la 
pacienții cu osteoporoză 

 10 puncte/serviciu 

 
 

19. În anexa nr. 2, articolul 1, alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “c) Serviciile cuprinse la litera A precum și serviciile de la litera B subpunctele 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.6.2 şi 1.5 pentru consultaţia cu sau fără eliberarea certificatului medical 
constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, precum şi consultaţiile prevăzute la litera B subpunctele 
1.1.2, subpunctul 1.1.3.1 de la punctul 1.1.3 şi 1.3 din anexa nr. 1 la ordin care se încadrează în limitele 
prevăzute la lit. b), sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif 
exprimat în puncte. Pentru 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. Punctajul 
aferent serviciilor medicale diagnostice şi terapeutice prevăzute în anexa 1, litera B subpunctul 1.4.2., 
intră în plata pe serviciu medical.” 
 

20. În anexa nr. 2, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 2: Lunar, odată cu raportarea activităţii lunii anterioare realizate pentru asigurați, furnizorii 
raportează distinct serviciile medicale acordate persoanelor neasigurate, cuprinse la litera A din anexa 
nr. 1 la ordin, pentru care țin evidențe distincte.” 
 

21. În anexa nr. 2, articolul 3, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “(7) Pentru situaţiile în care, pentru perioada de vacanţă, medicul de familie nu încheie convenţie de 
înlocuire sau de reciprocitate în lipsa unui medic 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 medicul/medicii la care persoanele înscrise pe lista proprie se pot prezenta pentru acordarea 
următoarelor servicii: 
    a) consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; 
    b) consultaţii în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice; 
    c) consultaţii pentru afecţiuni cronice. 
    Decontarea acestor servicii se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, în aceleaşi condiţii 
ca şi pentru persoanele de pe lista proprie. 
    (8) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (7) medicul are obligaţia să afişeze la cabinet, cu cel puţin o zi 
lucrătoare anterior perioadei de absenţă, care este/sunt medicul/medicii la care persoanele înscrise pe 
lista proprie se pot prezenta şi datele de contact ale acestora.” 
 

22. În anexa nr. 2, după articolul 6, se introduce un nou articol, articolul 6^1 cu următorul 
cuprins: 

    “ART. 6^1 
   (1) Fondul  aprobat pentru anul 2023, pentru asistenţa medicală primară, are următoarea structură la 
nivel naţional, în vederea stabilirii valorii garantate a unui punct "per capita" şi a valorii garantate pentru 
un punct pe serviciu medical: 
   1. fondul alocat pentru trimestrul I 2023, inclusiv suma corespunzătoare punerii în aplicare a 
prevederilor art. 193 alin. (3) din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre şi suma reprezentând regularizarea 
trimestrului IV al anului anterior; 
     2. fondul alocat pentru perioada aprilie - decembrie 2023, din care: 
          2.1. fondul destinat plăţii activităţii desfăşurate de medicii de familie nou-veniţi într-o localitate 
care desfăşoară activitate în cabinete medicale, în condiţiile stabilite prin norme; 
          2.2. fond destinat  plății în funcție de performanță, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, într-un procent de ...% din fondul rezultat ca 
diferență între fondul prevăzut la punctul 2 și cel prevăzut la punctul 2.1. 
        2.3. fondul destinat plăţii per capita şi plăţii pe serviciu medical, rezultat ca diferenţa între fondul 
prevăzut la pct. 2 şi cele prevăzute la pct. 2.1 și 2.2, care se repartizează astfel: 
         a) ...% pentru plata per capita;  
         b) ....% pentru plata pe serviciu medical.” 
 

23. În anexa nr. 2, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 8 



    (1) Valoarea garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de ....... lei, valabilă pentru anul 
2023. 
    (2) Valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical, inclusiv pentru plata pe serviciu 
medical diagnostic şi terapeutic, este unică pe ţară şi este de .......... lei, valabilă pentru anul 2023. 
    (3) Valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical acordat persoanelor neasigurate 
este aceeași cu valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical prevăzută la alin. (2).” 
 

24. În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    „ART. 9 
(1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie pentru activitatea dedicată asiguraților se calculează prin 
totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate și 
a numărului de puncte pe serviciu, inclusiv şi a numărului de puncte pe serviciu medical diagnostic şi 
terapeutic, efectiv realizate cu valoarea garantată pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea 
garantată pentru un punct pe serviciu medical. 
(2) Suma cuvenită lunar medicilor de familie pentru activitatea dedicată persoanelor neasigurate se 
calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea garantată pentru 
un punct pe serviciu medical.” 
 

25. În anexa nr. 2, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    „ART. 11: Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate în format 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 luna anterioară, evidențiată 
distinct pentru asigurați, respectiv persoanele neasigurate, care se verifică de către casele de asigurări de 
sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor 
norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a 
sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă.” 
 

26. În anexa nr. 2, după articolul 11, se introduce un nou articol, articolul 11^1 cu următorul 
cuprins: 

    “ART. 11^1 În luna decembrie 2023, medicii de familie care au îndeplinit indicatorii de performanță, 
primesc o bonificație după cum urmează: 
1.1. Pentru completarea și transmiterea în SIUI a riscogramei până la 31.10.2023 pentru un număr de 
...... persoane cu vârsta de peste 40 de ani, înscrise pe lista medicului de familie la 31.12.2022, se acordă 
o bonificație de ..........lei; PRAG 1 
1.2. Pentru completarea și transmiterea în SIUI a riscogramei până la 31.10.2023 pentru un număr de 
...... persoane cu vârsta de peste 40 de ani, înscrise a medicului de familie la 31.12.2022, se acordă o 
bonificație de ..........lei; PRAG 2 
2.1. Pentru completarea și transmiterea în SIUI a chestionarului care vizează arii de dezvoltare psiho-
motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist, până la 31.10.2023, pentru un număr de 
.........copii ce nu erau în evidența medicului de familie la 31.03.2023 cu această tulburare, se acordă o 
bonificație de ...........lei. PRAG 1 
2.2. Pentru completarea și transmiterea în SIUI a chestionarului care vizează arii de dezvoltare psiho-
motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist, până la 31.10.2023, pentru un număr de 
.........copii ce nu erau în evidența medicului de familie la 31.03.2023 cu această tulburare, se acordă o 
bonificație de ...........lei. PRAG 2” 
 

27. În anexa nr. 2, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 12 
    Persoanele asigurate şi neasigurate înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie şi persoanele 
asigurate şi neasigurate 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. Înscrierea/înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii 
de înscriere/cererii de înscriere prin transfer şi a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (pentru 
persoanele asigurate). Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase 
sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, 
precum şi pentru copii 0 - 18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de 
înscriere/de înscriere prin transfer. 
    Pentru situaţiile de înscriere prin transfer, medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris 
(prin poştă, e-mail, fax, prin persoana care se transferă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de 
familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să 
transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin 
poştă, e-mail, fax/prin persoană, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. 
Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor 
legale în vigoare.” 
 

28. În anexa nr. 2, articolul 15, după alineatul (5) se introduc 3 noi alineate, alineatele (6), (7) și 
(8) cu următorul cuprins: 

    „(6) Decontarea serviciilor medicale realizate, raportate și nedecontate lunar medicilor de familie, care 
depășesc limitele stabilite prin norme, se realizează în mod proporțional cu numărul de puncte realizat 
de fiecare furnizor, în limita creditelor de angajament aprobate, astfel : 
a) pentru perioada ianuarie-septembrie 2023 se decontează suma rezultată din înmulțirea numărului de 
puncte aferente perioadei menționate, realizate, raportate și nedecontate lunar fiecărui furnizor, cu 
valoarea garantată a punctului pe serviciu stabilită pentru anul respectiv; calculul acestor sume se 
realizează până în data de 25 octombrie 2023 și se decontează în luna noiembrie. 
b) pentru trimestrul 4 2023 se decontează suma rezultată din înmulțirea numărului de puncte aferente 
serviciilor acordate în trimestrul 4, realizate, raportate și nedecontate lunar fiecărui furnizor, cu valoarea 
garantată a punctului pe serviciu valabilă în trimestrul respectiv; calculul acestor sume se realizează până 
în data de 25 ianuarie a  anului următor și se plătește în luna februarie a anului următor. 
    (7) Serviciile medicale realizate de medicii de familie începând cu 1 ianuarie 2023 care depăşesc 
limitele stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), pct. 3, art. 1 alin. (3), lit. b) şi alin. (1) şi (2) 
ale prezentului articol, şi care nu sunt decontate potrivit alin. (6) sunt incluse în plata per capita, aferentă 
anului 2023. 
    (8) Suma corespunzătoare plății pe performanță se acordă în luna decembrie 2023, pentru atingerea 
unor ținte în acordarea unor servicii medicale din asistența medicală primară de către medicii de familie 
în perioada aprilie – noiembrie 2023.” 
 

29. În anexa nr. 2 B, litera A, litera a., pct. a1. se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “a1. - la externarea din maternitate: 
    • înregistrare, luare în evidenţă pentru probleme depistate la naştere; 
    • examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic 
(membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi, morfologie generală, 
evaluarea hidratării; 
    • evaluarea alimentaţiei, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă; 
    • evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări; 
    • verificarea efectuării în maternitate a vaccinurilor și screeningurilor neonatale; -ului surdităţii; 
    • profilaxia rahitismului; 
    • consiliere şi suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare şi consiliere 
pentru lactaţie); 
    • consiliere 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 viaţă favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamă.” 
 

30. În anexa nr. 2 B, litera A, la litera b. se adaugă două puncte cu următorul cuprins: 
    „(...) 
• screening  malformatii cardiovasculare; 
• screening displazie dezvoltare a șoldului;” 
 

31. În anexa nr. 2 B, litera A, la litera c. se adaugă două puncte cu următorul cuprins: 
    „(...) 

• screeningul  tulburărilor de auz; 
• screeningul tulburărilor de vedere;” 

 
32.  În anexa nr. 2 B, litera A, la litera d., ultimul paragraf se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
    „(...) În cadrul consultaţiilor preventive, copiii beneficiază de investigaţiile paraclinice - analize de 
laborator prevăzute la litera A, nota 2 lit. a) de la pct. 1.2.1.1, respectiv de la litera B, nota 1 lit. a) şi nota 
2 de la pct. 1.2.1.1  din anexa 1 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.” 
 

33. În anexa nr. 2 B, litera A,  litera e. se modifică și va avea următorul cuprins: 
    „e. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani şi 9 ani, cuprinde aceleaşi 
examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera d, la care se adaugă: 
    • screening-ul obezităţii prin utilizarea indicelui de masă corporală - (IMC); 
    • evaluarea dezvoltării pubertare - scala Tanner pentru 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, care să cuprindă schema de vaccinare efectuată; 
      • screeningul tulburari de crestere/tulburari de statica vertebrală; 
La copii începând cu vârsta de 6 ani se vor identifica eventuale tulburări de statică vertebrală, prin 
investigarea deviațiilor și dezechilibrelor coloanei, completând   următorul chestionar: 
1 Nume  
2 Prenume  
3 Vârsta  
4 Sex  
5 Adresa  
  DA                                              NU 
6 Deviație coloană în plan frontal   
7 Deviație coloană în plan sagital   
8 Dezechilibru humeral   
9 Dezechilibrude bazin   
10 Gibbus   

Medicul de familie investighează toate tulburările de la subpunctele 6-10. În cazul răspunsului cu ,,DA” 
la oricare dintre subpuncte, medicul de familie prezintă părintelui/aparţinătorului/tutorelui legal 
atitudinea terapeutică necesară, respectiv trimiterea pacientului la Ortopedie Pediatrică pentru acordarea 
unei consultații de specialitate 



    În cadrul consultaţiilor preventive copiii beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator 
prevăzute la litera A, nota 2 lit. b) de la pct. 1.2.1.1, respectiv de la litera B, 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 familie, dacă în anul 
în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigaţii. 
În cazul în care rezultatul analizei LDL colesterol este mai mare de 160 mg se recomandă consult de 
specialitate.” 
 

34. În anexa nr. 2 B, litera A,  litera f. se modifică și va avea următorul cuprins: 
    „f. Consultaţia 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 risc; 
    • recomandare VDRL sau RPR; 
    • screening-ul depresiei; 
    • informarea fetelor şi părinţilor privind beneficiile vaccinării opţionale anti-HPV/indicaţie vaccinare 
HPV; 
    • consiliere privind stilul de viaţă sănătos: activitate fizică, nutriţie, prevenire accidente, fumat, alcool, 
droguri, violenţă; 
    • consiliere pentru planificare familială (adolescenţi care au început viaţa sexuală); 

• consiliere ţintită pentru copii privind stilul de viata sănătos (uzul de substanţe); 
• depistarea copiilor cu antecedente familiale de depresie, autovătămare deliberată, afecțiuni de 

sănătate mintală comorbide sau afecțiuni medicale cronice, experiența unui eveniment negativ major 
(inclusiv hărțuirea) în vederea intervenției precoce cu preîntâmpinarea unor comportamente dăunătoare 
sănătății. 

    În cadrul consultaţiilor preventive copiii beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator 
prevăzute la litera A, nota 2 lit. c) de la pct. 1.2.1.1, respectiv de la litera B,  nota 1 lit. c) şi nota 2 de la 
pct. 1.2.1.1 din anexa 1 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. 
În cazul în care rezultatul analizei LDL colesterol este mai mare de 160 mg se recomandă consult de 
specialitate.” 
 

35. În anexa nr. 2 B, preambulul de la litera B1 și litera a. se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

    “B1. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual a adultului asimptomatic cu vârsta 
între 18 şi 39 ani 
    În cadrul consultaţiilor preventive adulții asimptomatici, cu factori de risc modificabili, beneficiază de 
investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la litera A, lit. a), b) și d) de la Nota de la pct. 
1.2.3, respectiv de la litera B,  nota 1 lit. a), b) și e) – pentru pacienții prevăzuți la Nota 3, şi nota 2 de la 
pct. 1.2.3 din anexa 1 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. 
În cazul în care LDL colesterol este mai mare de 160 mg fără tratament şi LDL colesterol este mai mare 
de 115 mg cu tratament se recomandă consult de specialitate. 
    Riscograma va cuprinde următoarele: 
    a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă) 
    Consemnarea statusului curent privind: 
    • fumatul (pachete/an); 
    • consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat; 
    • activitatea fizică; 
    • dieta - evaluarea practicilor nutriţionale şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament 
alimentar sănătos; evaluarea obezității prin calcularea indexului de masă corporală (IMC); 



• consiliere privind consumul de substanțe interzise sau cu regim special (psihoactive, hormoni 
anabolizanți, etc); 

• evaluarea sănătății orale, în special la  persoane adulte aparținând grupurilor socioeconomice 
inferioare cu dificultăți de acces la îngrijirea dentară, populație rurală, persoanele cu flux de salivă redus 
(ex. radioterapia capului și gâtului, Sindromul Sjögren, medicamente multiple inclusiv psihotrope), 
fumători, consumatori în exces de alcool;   
    • sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor.” 
 

36. În anexa nr. 2 B, litera B1, Nota de la litera b. se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “NOTĂ: Persoanele care sunt în evidența medicului de familie cu boli cronice nu sunt eligibile pentru 
acordarea serviciilor preventive pentru adulţi asimptomatici. Astfel, sunt exceptate de la evaluarea 
riscului cardiovascular inclusiv persoanele cu următoarele afecţiuni: boala cardiovasculară deja 
cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, 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 managementul integrat al tuturor factorilor de risc în 
cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare.” 
 
 

37. În anexa nr. 2 B, litera B1, preambulul de la litera d. se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

    „d. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală  
    Persoane cu risc înalt: persoane cu antecedente de depresie, istoric familial de depresie, alte tulburări 
psihice, inclusiv abuzul de substanțe, afecțiuni medicale cronice, șomajul, status socioeconomic scăzut,  
toți membrii familiei care au a suferit violență în familie, LGBT.” 
 

38. În anexa nr. 2 B, litera B1, după litera e. se introduce o nouă literă, litera f. cu următorul 
cuprins: 

    “f. Evaluarea Riscului de Melanom Malign 
    În riscogramă vor fi consemnate: 
    1. Factorii de risc: 
    • antecedente heredocolaterale pozitive de melanom malign; 

• expunerea prelungita la radiatiile solare;  
• istoric de arsuri solare, mai ales în perioada copilariei;  
• istoric personal de melanom sau de tumoră cutanată; 
•  mai mult de 50 de aluniţe pe corp; 
•   mulţi pistrui (extinşi) la nivelul porţiunii superioare a spatelui, prezența a >5 nevi atipici 

(displazici); 
• culoarea deschisa a pielii; 
• culoarea deschisa a ochilor; 
• părul blond sau roscat.  

    2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile: 
    • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate; 
    • consiliere privind expunerea la soare sau UV în saloanele de bronzat.” 
 

39. În anexa nr. 2 B, preambulul de la litera B2 și litera a. se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

    „B.2. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vârsta 
de 40 de ani şi peste 
    În cadrul consultaţiilor preventive adulții asimptomatici care nu sunt în evidența medicului de familie 
cu boli cronice, beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la litera A, lit. c) 



și d) de la Nota de la pct. 1.2.3, respectiv de la litera B nota 1 lit. c) și e) – pentru pacienții prevăzuți la 
Nota 3, şi nota 2 de la pct. 1.2.3  din anexa 1 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. 
    a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă) 
    • consemnarea statusului curent privind: 
    - fumatul (pachete/an); 
    - consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat, prevăzut la 
punctul B1 subpunctul d.1.2; 
    - activitatea fizică; 

• dieta - evaluarea practicilor nutriţionale şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament 
alimentar sănătos; evaluarea obezității prin calcularea indexului de masă corporală (IMC); 

• consiliere privind consumul de substanțe interzise sau cu regim special (psihoactive, hormoni 
anabolizanți, etc); 

• evaluarea sănătății orale, în special la  persoane adulte aparținând grupurilor socioeconomice 
inferioare cu dificultăți de acces la îngrijirea dentară, populație rurală, persoanele cu flux de salivă redus 
(ex. radioterapia capului și gâtului, Sindromul Sjögren, medicamente multiple inclusiv psihotrope), 
fumători, consumatori în exces de alcool;   
    • sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor.” 
 

40. În anexa nr. 2 B, litera B2, litera b., Nota de la punctul 2 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

    “NOTĂ: Persoanele care sunt în evidența medicului de familie cu boli cronice nu sunt eligibile pentru 
acordarea serviciilor preventive pentru adulţi asimptomatici. Astfel, sunt exceptate de la evaluarea 
riscului cardiovascular inclusiv persoanele cu următoarele afecţiuni: boala cardiovasculară deja 
cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, 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 managementul integrat al tuturor factorilor de risc în 
cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare.” 
 

41. În anexa nr. 2 B, litera B2, preambulul de la litera d. se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

    „d. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală  
    Persoane cu risc înalt: persoane cu antecedente de depresie, istoric familial de depresie, alte tulburări 
psihice, inclusiv abuzul de substanțe, afecțiuni medicale cronice, șomajul, status socioeconomic scăzut,  
toți membrii familiei care au a suferit violență în familie, LGBT.” 
 

42. În anexa nr. 2 B, litera B2, după litera e. se introduce o nouă literă, litera f. cu următorul 
cuprins: 

    “f. Evaluarea Riscului de Melanom Malign 
    În riscogramă vor fi consemnate: 
    1. Factorii de risc: 
    • antecedente heredocolaterale pozitive de melanom malign; 

• expunerea prelungita la radiatiile solare;  
• istoric de arsuri solare, mai ales în perioada copilariei;  
• istoric personal de melanom sau de tumoră cutanată; 
•  mai mult de 50 de aluniţe pe corp; 
•   mulţi pistrui (extinşi) la nivelul porţiunii superioare a spatelui, prezența a >5 nevi atipici 

(displazici); 
• culoarea deschisa a pielii; 



• culoarea deschisa a ochilor; 
• părul blond sau roscat.  

    2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile: 
    • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate; 
    • consiliere privind expunerea la soare sau UV în saloanele de bronzat.” 
 

43. În anexa nr. 2 B, litera B, după litera B2 se introduc două noi litere, literele C și D, cu 
următorul cuprins: 

    “C. SERVICIILE PREVENTIVE DE DEPISTARE PRECOCE A UNOR AFECȚIUNI  LA 
ADULȚII CU VÂRSTA ÎNTRE 40 ȘI 60 DE ANI 
 
    Consultaţia preventivă de depistare precoce a unor afecțiuni la adulții care sunt înregistrați la medicul 
de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice are ca scop identificarea şi intervenţia asupra riscurilor 
modificabile asociate altor afecţiuni cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli 
cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii, în cazul în care persoana 
nu este deja diagnosticată cu aceste afecțiuni. 
    Evaluarea complexă a riscului individual în funcţie de vârstă/sex se realizează prin consultaţie 
şi/investigaţii specifice consemnate în riscogramă. 
 
   Consultaţiile preventive de depistare precoce a unor afecțiuni  la adulții cu vârsta între 40 şi 60 ani 
cuprind aceleași evaluări și intervenții care se realizează în cadrul consultaţiilor preventive de evaluare a 
riscului individual la adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste, reglementate la litera B2, fiind 
întocmită riscograma corespunzătoare pentru riscurile privind afecțiunile cu care adultul nu este în 
evidența medicului de familie la data acordării consultației. 
    În cadrul consultaţiilor preventive de depistare precoce a unor afecțiuni, adulții cu vârsta între 40 şi 60 
ani beneficiază de aceleași investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute pentru adulții 
asimptomatici cu vârsta de 40 de ani şi peste, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, 
dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive, nu a efectuat aceste investigaţii.  
 
D. SERVICIILE PREVENTIVE DE DEPISTARE PRECOCE A UNOR AFECȚIUNI  LA 
ADULȚII CU VÂRSTA DE PESTE 60 DE ANI 
    În cadrul consultaţiilor preventive de depistare precoce a unor afecțiuni la adulții cu vârsta de peste 60 
de ani, aceștia beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 2 de la pct. 
1.2.6 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în 
care se acordă consultaţii preventive de depistare precoce a unor afecțiuni, nu a efectuat aceste 
investigaţii. 
 
    a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă) 
    • consemnarea statusului curent privind: 
    - fumatul (pachete/an); 
    - consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat, prevăzut la 
punctul C1 subpunctul d.1.2; 
    - activitatea fizică; 

• dieta - evaluarea practicilor nutriţionale şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament 
alimentar sănătos; evaluarea obezității prin calcularea indexului de masă corporală (IMC); 

• consiliere privind consumul de substanțe interzise sau cu regim special (psihoactive, hormoni 
anabolizanți, etc); 

• evaluarea sănătății orale, în special la  persoane adulte aparținând grupurilor socioeconomice 
inferioare cu dificultăți de acces la îngrijirea dentară, populație rurală, persoanele cu flux de salivă redus 



(ex. radioterapia capului și gâtului, Sindromul Sjögren, medicamente multiple inclusiv psihotrope), 
fumători, consumatori în exces de alcool;  

• evaluarea nevoilor psiho-sociale;  
    • sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor. 
 
    b. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în: 
    • calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului 
(European HeartScore) prevăzută mai jos; 
    • încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore; 
    • aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului 
stabilit; 
    • includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 
5 sau factori individuali crescuţi): 
    - Diagrama SCORE - estimează riscul de eveniment cardiovascular fatal în următorii 10 ani. 
    În riscogramă vor fi consemnate următoarele: 
 
    1. 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/sau boli familiale ale metabolismului lipidic; 
    • colesterolul total  - repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dată la 5 ani; 
    • glicemia pentru persoanele care prezintă următorii 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. 
 
                              Harta SCORE 
 
             Riscul de boală cardiovasculară fatală la 10 ani 
 
             Populaţia europeană la risc înalt cardiovascular 
 
                       ___________                         ___________ 
                      |   FEMEI   |                       |  BĂRBAŢI  | 
                      |___________|                       |___________| 
 
 
                 ___________   ___________          ___________   ___________ 
                | Nefumător | |  Fumător  | Vârsta | Nefumător | |  Fumător  | 
                |___________| |___________|        |___________| |___________| 
                 ___________   ___________          ___________   ___________ 
            180 |# |# |# |# | |# |# |# |# |        |# |# |# |# | |# |# |# |# | 
                |12|13|14|15| |17|19|20|21|        |24|26|30|33| |33|36|40|45| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            160 |# |# |# |# | |# |# |# |# |        |# |# |# |# | |# |# |# |# | 
                |10|11|12|13| |14|15|16|18|        |20|22|25|28| |27|31|34|39| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|   70   |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            140 |= |= |# |# | |# |# |# |# |        |# |# |# |# | |# |# |# |# | 
                | 8| 9|10|10| |12|13|14|15|        |16|18|21|24| |23|26|29|33| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            120 |= |= |= |= | |# |# |# |# |        |# |# |# |# | |# |# |# |# | 
                | 7| 7| 8| 9| |10|10|11|12|        |13|15|17|20| |19|22|25|28| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
                 ___________   ___________          ___________   ___________ 
            180 |= |= |= |= | |# |# |# |# |        |# |# |# |# | |# |# |# |# | 
                | 7| 8| 8| 9| |11|12|13|15|        |15|17|20|23| |23|26|30|34| 



                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            160 |= |= |= |= | |= |= |# |# |        |# |# |# |# | |# |# |# |# | 
                | 5| 6| 6| 7| | 8| 9|10|11|        |12|14|16|18| |18|21|24|27| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|   65   |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            140 |& |& |= |= | |= |= |= |= |        |= |# |# |# | |# |# |# |# | 
                | 4| 4| 5| 5| | 7| 7| 8| 9|        | 9|11|12|14| |14|16|19|22| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            120 |& |& |& |& | |= |= |= |= |        |= |= |# |# | |# |# |# |# | 
                | 3| 3| 4| 4| | 5| 5| 6| 7|        | 7| 8|10|11| |11|13|15|17| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
                 ___________   ___________          ___________   ___________ 
            180 |& |& |= |= | |= |= |= |# |        |# |# |# |# | |# |# |# |# | 
                | 4| 4| 5| 5| | 7| 8| 9|10|        |10|11|13|15| |16|19|22|25| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            160 |& |& |& |& | |= |= |= |= |        |= |= |# |# | |# |# |# |# | 
                | 3| 3| 3| 4| | 5| 6| 6| 7|        | 7| 8|10|11| |12|14|16|19| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|   60   |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
 _________  140 |@ |@ |@ |& | |& |& |& |= |        |= |= |= |= | |= |# |# |# | 
|Tensiunea|     | 2| 2| 2| 3| | 4| 4| 4| 5|        | 5| 6| 7| 8| | 9|10|12|14| 
|arterială|     |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
|sistolică| 120 |@ |@ |@ |@ | |& |& |& |& |        |& |& |= |= | |= |= |= |# | 
| (mmHg)  |     | 1| 1| 2| 2| | 3| 3| 3| 3|        | 4| 4| 5| 5| | 5| 7| 9|10| 
|_________|     |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
                 ___________   ___________          ___________   ___________ 
            180 |@ |@ |& |& | |= |= |= |= |        |= |= |= |# | |# |# |# |# | 
                | 2| 2| 3| 3| | 5| 5| 6| 7|        | 5| 7| 9|10| |11|13|16|18| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            160 |@ |@ |@ |@ | |& |& |& |& |        |& |= |= |= | |= |= |# |# | 
                | 1| 2| 2| 2| | 3| 3| 4| 4|        | 4| 5| 6| 7| | 8| 9|11|13| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|   55   |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            140 |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |& |        |& |& |& |= | |= |= |= |= | 
                | 1| 1| 1| 1| | 2| 2| 2| 3|        | 3| 3| 4| 5| | 5| 6| 7| 9| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            120 |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |@ |        |@ |@ |& |& | |& |& |= |= | 
                | 1| 1| 1| 1| | 1| 1| 2| 2|        | 2| 2| 3| 3| | 4| 4| 5| 5| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
                 ___________   ___________          ___________   ___________ 
            180 |@ |@ |@ |@ | |& |& |& |& |        |& |= |= |= | |= |= |# |# | 
                | 1| 1| 2| 2| | 3| 3| 4| 4|        | 4| 5| 6| 7| | 8| 9|11|13| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            160 |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |& |        |@ |& |& |& | |= |= |= |= | 
                | 1| 1| 1| 1| | 2| 2| 2| 3|        | 2| 3| 3| 4| | 5| 6| 7| 9| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|   50   |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            140 |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |@ |        |@ |@ |@ |& | |& |& |= |= | 
                | 0| 0| 1| 1| | 1| 1| 1| 2|        | 2| 2| 2| 3| | 3| 4| 5| 6| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            120 |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |@ |        |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |& |& | 
                | 0| 0| 0| 0| | 1| 1| 1| 1|        | 1| 1| 1| 2| | 2| 2| 3| 4| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
                 ___________   ___________          ___________   ___________ 
            180 |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |@ |        |@ |@ |@ |& | |& |& |= |= | 
                | 0| 0| 1| 1| | 1| 1| 2| 2|        | 2| 2| 2| 3| | 4| 4| 5| 7| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            160 |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |@ |        |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |& |& | 
                | 0| 0| 0| 0| | 1| 1| 1| 1|        | 1| 1| 1| 2| | 2| 2| 3| 4| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|   40   |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            140 |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |@ |        |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |@ | 
                | 0| 0| 0| 0| | 0| 0| 0| 1|        | 0| 1| 1| 1| | 1| 1| 2| 2| 
                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
            120 |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |@ |        |@ |@ |@ |@ | |@ |@ |@ |@ | 
                | 0| 0| 0| 0| | 0| 0| 0| 0|        | 0| 0| 0| 1| | 1| 1| 1| 1| 



                |__|__|__|__| |__|__|__|__|        |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
                  4  5  6  7    4  5  6  7           4  5  6  7    4  5  6  7 
                 ____________________________________________ 
                |         Colesterol total (mmol/L)          | 
                |____________________________________________| 
                 _         _           _           _ 
                |@| < 3%  |&| 3 - 4%  |=| 5 - 9%  |#| >/= 10% 
                |_|       |_|         |_|         |_| 
 
    Casetele marcate cu @ sunt de culoare verde. 
    Casetele marcate cu & sunt de culoare galbenă. 
    Casetele marcate cu = sunt de culoare roşie. 
    Casetele marcate cu # sunt de culoare maro. 
 
    2. Intervenţii asupra riscurilor modificabile: 
    • persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate, după cum urmează: 
    - pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% şi mai mare 1% se formulează recomandări 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 
sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular înalt (monitorizare activă prin consultaţii de 
management de caz). 
    NOTĂ: Sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu următoarele afecţiuni: 
boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, 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 managementul integrat al 
tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare. 
    c. Evaluarea Riscului Oncologic 
    În riscogramă vor fi consemnate: 
    1. Factorii de risc: 
    • antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă; 
    • expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă; 
    • antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse în programele naţionale 
de sănătate; 
    2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile: 
    • includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening populaţional în programele naţionale 
de sănătate adecvate; 
    • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer 
mamar, colo-rectal, ovarian etc.); 
    • intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc normal: 
    - femei – recomandare pentru senologie mamară; femei 60 - 64 ani - data ultimului test Babeş 
Papanicolau. 
 
    d. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală 
Persoane cu risc înalt: persoane cu antecedente de depresie, istoric familial de depresie, alte tulburări 
psihice, inclusiv abuzul de substanțe, afecțiuni medicale cronice, șomajul, status socioeconomic scăzut,  
toți membrii familiei care au a suferit violență în familie, LGBT. 
    d.1. Factorii de risc: 
    d.1.1. antecedente personale şi heredo-colaterale de adicţie (rudele de gradul I prin filiaţie directă); 
    d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări 
pentru depistarea consumului problematic de alcool. 



 
    Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C) 
 
    Întrebări: 
 
    1. Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool? 
    a. niciodată - 0 puncte 
    b. lunar sau mai rar - l punct 
    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*) consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi? 
    a. una sau două - 0 puncte 
    b. trei sau patru - 1 punct 
    c. cinci sau şase - 2 puncte 
    d. şapte sau nouă - 3 puncte 
    e. zece sau mai mult - 4 puncte 
------------ 
    *) o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin 
a 125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml. 
 
    3. Cât de des beţi 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie? 
    a. niciodată - 0 puncte 
    b. lunar sau mai rar - l punct 
    c. lunar - 2 puncte 
    d. săptămânal - 3 puncte 
    e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte 
    Un scor mai mare de 4 la bărbaţi şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică 
un consum 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 pierdut interesul sau plăcerea pentru     |_| DA |_| NU 
       activităţile obişnuite în ultima lună? 
                                                        _      _ 
    2. V-aţi simţit trist, demoralizat sau neajutorat  |_| DA |_| NU 
       în ultima lună? 
 
    Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la 
consultaţii de specialitate de psihiatrie. 
    În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool şi riscul de depresie. 
    Intervenţii asupra riscurilor: 
    - sfat minimal în ceea ce priveşte consumul inadecvat de alcool; 
    - selectarea cazurilor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultaţii de specialitate. 
 
    e. Evaluarea Riscului de Melanom Malign 



    În riscogramă vor fi consemnate: 
    1. Factorii de risc: 
    • antecedente heredocolaterale pozitive de melanom malign; 

• expunerea prelungita la radiatiile solare;  
• istoric de arsuri solare, mai ales în perioada copilariei;  
• istoric personal de melanom sau de tumoră cutanată; 
•  mai mult de 50 de aluniţe pe corp; 
•   mulţi pistrui (extinşi) la nivelul porţiunii superioare a spatelui, prezența a >5 nevi atipici 

(displazici); 
• culoarea deschisa a pielii; 
• culoarea deschisa a ochilor; 
• părul blond sau roscat.  

    2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile: 
    • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate; 
    • consiliere privind expunerea la soare sau UV în saloanele de bronzat. 
 
    f. Evaluarea Riscului de Osteoporoză 
    Obiectivul evaluării este reducerea riscului de fractură asociată osteoporozei. 
În riscogramă vor fi consemnate: 
    1. Factorii de risc: 

    • sexul feminim; 
• istoricul familial de osteoporoză; 
• greutate corporală scăzută; 
• fractură vertebrală clinică sau morfometrică anterioară, fractură anterioară datorată unui 

traumatism minim; 
• terapia cu glucocorticoizi pe termen lung; 
• artrita reumatoidă; 
• hipogonadism primar/secundar la bărbați; 
• densitate osoasă minerală scăzută; 
• deficiență de vitamina D, aport scăzut de calciu, hipercifoză, fumat curent, consum de alcool,; 
• cădere și imobilizare. 

    2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile: 
    • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate; 
    • consiliere privind nutriția, cu aport corect proteic, aportul de calciu, vitamina D, consumul de alcool, 
fumatul, exerciții fizice, aportul de calciu, evitarea căderilor; 
    3. Rezultatul la DXA  
     – pentru femeile cu vârsta de 65 de ai sau peste, respectiv la toate femeile în postmenopauză cu 
antecedente de fracturi de fragilitate, ostopenie, în caz de începere sau administrare a tratamentelor 
sistemice pe termen lung cu glucocorticoizi, alți factori de risc pentru osteoporoză. 

- Pentru bărbați cu vârsta peste 70 de ani. 
 
    g. Evaluarea Riscului de Incontinență Urinară 
    În riscogramă vor fi consemnate: 
    1. Factorii de risc: 

    • sexul feminim, nașterea pe cale vaginală; 
• obezitatea; 
• fumatul; 
• hipertrofie prostatică la bărbați; 

    2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile: 
    • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate; 



    • consiliere privind dieta, fumatul, activitate fizică ușoară, antrenarea vezicii urinare, a musculaturii 
vezicii urinare, reducerea consumului de alcool, cafeină și alimente acide. 
 
        h. Evaluarea Riscului de Demență  
    În riscogramă vor fi consemnate: 

1. Afecțiuni ce produc demența: boala Alzheimer, boala Parkinson, anumite tumori sau infecții 
cerebrale, accidentele vasculare cerebrale, leziunile cerebrale ce determină moartea neuronilor, 
degenerarea lobilor frontali și temporali ai creierului, boala Creutzfeldt – Jakob, tulburările cerebrale 
structurale: hidrocefalie cu presiune normală și hematom subdural, tulburările metabolismului: 
hipotiroidism, deficiență de vitamina B12, afecțiuni renale și hepatice, toxinele (precum plumbul) la 
nivelul sistemului nervos, afecțiuni cardiovasculare și cerebrovasculare; 

2. Factorii de risc: 
    • vârsta; 

• istoric familial de demență; 
• sindrom Down – risc de boală Alzheimer cu debut precoce; 
• colesterol ridicat;  
• diabet zaharat; 
• insuficiență cognitivă;  
• fumat;  
• consum de alcool;   
• dietă bogată în grăsimi; 
• viață socială izolată. 

    3. Intervenţie asupra riscurilor modificabile: 
    • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate; 
    • consiliere privind dieta, fumatul, activitate fizică ușoară, reducerea consumului de alcool, cafeină și 
alimente acide, exerciții de stimulare cognitivă, odihna suficientă.” 
 

44. În anexa nr. 2 B, Nota se abrogă. 
 

45. În anexa nr. 2 B, după litera D se introduc 3 Note, Nota 1, 2 și 3, cu următorul cuprins: 
    “NOTA 1: în cadrul consultaţiei preventive conform celor de mai sus, acordate persoanelor asigurate, 
se pot elibera bilete de trimitere în ambulatoriu pentru specialităţile clinice, bilete de trimitere pentru 
investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru profilaxia anemiei la gravide şi a rahitismului şi 
anemiei la sugari, utilizând codul 999 din Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală. 
    NOTA 2: În cazul în care medicul de familie apreciază necesar a recomanda investigaţii paraclinice în 
vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare, a recomanda neasiguratului consultaţie la medicul 
de specialitate din ambulatoriu inclusiv pentru servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, după caz, sau 
pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului 
de familie, sau alte tipuri de recomandări, medicul de familie nu va utiliza formularele utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru prescrierea de medicamente sau dispozitive medicale 
neasiguratului, medicul de familie nu va utiliza formularele de prescripție utilizate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. 
    NOTA 3: Medicul de familie va efectua consultațiile preventive conform prezentei anexe până la 
avizarea de către Ministerul Sănătății a  ghidurilor de prevenție utilizate în asistența medicală primară, 
publicate pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică la adresa  
https://insp.gov.ro/download/cnepss/metodologii_ghirduri_recomandrari_si_evidente_stintifice/ghiduri

https://insp.gov.ro/download/cnepss/metodologii_ghirduri_recomandrari_si_evidente_stintifice/ghiduri_si_recomandari/Ghid-Volumul-4-web.pdf


_si_recomandari/Ghid-Volumul-4-web.pdf. Prezenta Anexa va fi înlocuită cu modele de fișe de 
consultații preventive, distinct pe fiecare tip de consultație preventivă acordată de medicul de familie, 
urmând ca fișele completate cu ocazia acordării consultațiilor să se raporteze în format electronic casei 
de asigurări de sănătate, odată cu activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii 
medicale.” 
 

46. În anexa nr. 3, punctul I se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “    I. Părţile contractante 
    Casa de Asigurări de Sănătate ............................., cu sediul în municipiul/oraşul .....................CUI 
........, str. ..................... nr. ......, judeţul/sectorul .............., tel/fax ................. adresă de e-mail 
.............................., reprezentată prin Director general ...................., 
    şi 
    Cabinetul medical de asistenţă medicală primară .............................., organizat astfel: 
    - cabinet individual ...................................., cu sau fără punct secundar de lucru ................................, 
reprezentat prin medicul titular ................................. 
    - cabinet asociat sau grupat ......................., cu sau fără punct secundar de lucru ................................., 
reprezentat prin medicul delegat ................................. 
    - societate civilă medicală .........................., cu sau fără punct secundar de lucru ................................., 
reprezentată prin administratorul ............................... 
    - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ..............................., reprezentată prin 
...................................., 
    - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor 
şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .........................., cu sau fără punct secundar de lucru 
............................ reprezentat prin ............................ 
    având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ..................... CUI............., str. 
......................... nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ..................., telefon fix/mobil 
..........................., adresă e-mail ......................................, şi sediul punctului secundar de lucru în 
localitatea ............................., str. ........................ nr. ...., telefon fix/mobil .........................., adresă e-mail 
.................................” 
 

47. În anexa nr. 3, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 4 
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2023.” 
 

48. În anexa nr. 3, articolul 6, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “g) să efectueze controlul activității furnizorilor de servicii medicale, potrivit normelor metodologice 
privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobate 
prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare;” 
 

49. În anexa nr. 3, articolul 7, literele g), i), q), r), s) și z)  se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

    „g) să elibereze bilet de trimitere pentru persoanele asigurate, pentru urgenţele medico-chirurgicale şi 
pentru bolile cu potenţial endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetului, pentru care se consideră 
necesară internarea; să finalizeze actul medical efectuat pentru persoanele asigurate prin eliberarea 
biletelor de trimitere, a certificatului de concediu medical, a recomandării de îngrijiri medicale la 
domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, a dispozitivelor medicale pentru protezare stomii şi 
incontinenţă urinară, după caz, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru; 
..................................................................................................................................................................... 

https://insp.gov.ro/download/cnepss/metodologii_ghirduri_recomandrari_si_evidente_stintifice/ghiduri_si_recomandari/Ghid-Volumul-4-web.pdf


    i) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la 
baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu cel puțin trei zile înainte de data la care 
modificarea produce efecte şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării 
contractului; notificarea se face conform reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în 
contract; 
…………………………………………………………………………………………………………. 
    q) să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele asigurate şi neasigurate înscrise ori de câte ori 
apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară, comunicând aceste modificări caselor 
de asigurări de sănătate; să actualizeze lunar lista proprie în funcţie de informaţiile preluate din SIUI; 
    r) să înscrie copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie a 
copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi 
înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii 
nu au altă opţiune; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în aplicaţia informatică a medicului şi va fi 
transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie; să înscrie pe lista 
proprie gravidele şi lăuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie 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 părinţilor sau a aparţinătorilor legali, şi nici înscrierea persoanelor din 
statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în 
baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004; să nu refuze înscrierea pe listă a persoanelor 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 din pachetul minimal şi din pachetul de 
bază în asistenţa medicală primară, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale; 
    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, precum şi în condiţiile reglementate la art. 11 din anexa 2 la H.G. 
nr. 696/2021, prin punerea la dispoziţia medicului la care persoanele asigurate optează să se înscrie a 
documentelor medicale; 
.................................................................................................................................................................... 
z) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli 
profesionale, dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens şi să le comunice lunar caselor 
de asigurări 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 sănătăţii de către alte persoane 
- 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; să întocmească evidenţe distincte pentru 
serviciile acordate persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), 
e) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie 
contractuală;” 
 

50. În anexa nr. 3, articolul 7, litera l) se abrogă. 
 

51. În anexa nr. 3, articolul 7, după litera z) se adaugă o nouă literă, litera aa) cu următorul 
cuprins: 

    “aa) să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiuni cronice pentru care se face 
management de caz, precum și a bolnavilor cu alte afecțiuni cronice, conform Ordinului ministrului 
sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu modificările 
și completările ulterioare, şi să raporteze în format electronic această evidenţă casei de asigurări de 
sănătate, atât la contractare - lista, cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor 
cronici. Condiţiile desfăşurării acestei activităţi se stabilesc conform anexei nr. 53 la Ordinul ministrului 



sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu modificările 
și completările ulterioare;” 
 

52. În anexa nr. 3, articolul 8, preambulul de la pct. 1.3 și punctele 1.4, 2.2, 2^1 se modifică și 
vor avea  următorul cuprins: 

    “1.3. Medic nou-venit în localitate din mediul urban (…) 
…………………………………………………………………………………. 
1.4. Valoarea garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de 10,0 lei, valabilă pentru anul 2023.” 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2.2. Valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical, respectiv a unui punct pentru plata 
serviciului medical diagnostic şi terapeutic este unică pe ţară şi este de .............. lei, valabilă pentru anul 
2023. 
    2^1. Plata pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic 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. 
1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului 
nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru serviciile diagnostice şi terapeutice nu se 
aplică ajustarea numărului de puncte în funcţie de gradul profesional al medicului.” 
 

53. În anexa nr. 3, articolul 9, alineatul (3)  se modifică și va avea  următorul cuprins: 
    “(3) În 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 Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică 
următoarele sancţiuni: 
    a) la prima constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în 
care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate, cu 
recuperarea contravalorii serviciilor medicale raportate în perioda de absență a medicului de la program. 

c) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna 
în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate, cu 
recuperarea contravalorii serviciilor medicale raportate în perioda de absență a medicului de la program.” 
 

54. În anexa nr. 3, articolul 9, preambulul alineatului (4)  se modifică și va avea  următorul 
cuprins: 

   “(4) În 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), m) - o), q) - v), z) şi aa), precum şi prescrieri de medicamente cu 
şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care 
nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, precum 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 medicale prestate de alţi medici, 
în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 7 lit. ş), se aplică următoarele sancţiuni: (...)” 
 

55. În anexa nr. 3, articolul 9, după alineatul (7)  se introduce un nou alineat, alineatul (7^1) cu  
următorul cuprins: 

    “(7^1) În cazul constatării neîndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate, se recuperează  
contravaloarea serviciilor medicale aferente perioadei în care furnizorul nu a îndeplinit aceste criterii.” 
 

56. În anexa nr. 3, articolul 9, alineatele (8), (9), (10) și (11) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

    “(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (7^1) pentru furnizorii de servicii medicale care 
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare silită 



efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu 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 notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la 
data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen 
de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste 
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În 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. În situaţia în care recuperarea 
nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul 
unui titlu executoriu. 
    Pentru 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 servicii medicale, prin 
plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin 
executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (9) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (7^1) se face prin plată directă sau executare 
silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
    (10) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3) - (7^1) se 
utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie. 
    (11) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3) - (7^1) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct 
pe fiecare medic de familie.” 
 

57. În anexa nr. 3, articolul 13, alineatului (1) , litera c) se modifică și va avea  următorul 
cuprins: 

    “c) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice, după caz, pe bază de documente justificative;” 
 

58. În anexa nr. 3, după “ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii 
generale (abdomen şi pelvis)” se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: 

   “ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale acordate persoanelor neasigurate 
    Se întocmeşte după modelul convenţiei de furnizare de servicii medicale în asistenţa mediclă primară 
adaptat.” 
 

59. În anexa nr. 6, articolul 4, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “g) să efectueze controlul activității furnizorilor de servicii medicale potrivit normelor metodologice 
privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobate 
prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare;” 
 

60. În anexa nr. 6, articolul 5, literele g), i), q), s) și z) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
   “g) să elibereze bilet de trimitere pentru persoanele asigurate, pentru urgenţele medico-chirurgicale şi 
pentru bolile cu potenţial endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetului, pentru care se consideră 
necesară internarea; să finalizeze actul medical efectuat pentru persoanele asigurate prin eliberarea 
biletelor de trimitere, a certificatului de concediu medical, a recomandării de îngrijiri la domiciliu, a 
dispozitivelor medicale pentru protezare stomii şi incontinenţă urinară, după caz, în situaţia în care 
concluziile examenului medical impun acest lucru; 
................................................................................................................................................................... 
    i) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la 
baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale, cu cel puțin trei zile înainte de data la care 



modificarea 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; 
..................................................................................................................................................................... 
    q) să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele asigurate şi neasigurate înscrise ori de câte ori 
apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară, comunicând aceste modificări caselor 
de asigurări de sănătate, să actualizeze lunar lista proprie în funcţie de informaţiile preluate din SIUI; 
................................................................................................................................................................. 
    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, precum şi în condiţiile reglementate la art. 11 din anexa 2 la H.G. 
nr. 696/2021, prin punerea la dispoziţia medicului la care persoanele asigurate optează să se înscrie a 
documentelor medicale; 
................................................................................................................................................................ 
    z) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli 
profesionale dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens 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 situaţiilor în care au fost aduse daune prejudicii sau sănătăţii de către alte persoane 
- 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 convenţie; să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate 
persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să le comunice lunar 
casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;” 
 

61. În anexa nr. 6, articolul 5, după litera z) se introduce o nouă literă, litera aa) cu următorul 
cuprins: 

    “aa) să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor afecţiuni cronice conform prezentului 
ordin, şi să raporteze în format electronic această evidenţă casei de asigurări de sănătate, atât la 
contractare - lista, cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. Condiţiile 
desfăşurării acestei activităţi se stabilesc în prezentul ordin;” 

62. În anexa nr. 6, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 6 
    (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: 
    Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate din mediul urban beneficiază lunar pentru o perioadă de 
maximum 6luni de un venit format din: 
    a) o sumă reprezentând plata "per capita" pentru o lis tă echilibrată de 800 de asiguraţi, calculată prin 
înmulţirea numărului de puncte per capita cu valoarea garantată pentru un punct per capita; numărul de 
puncte per capita aferent listei echilibrate de asiguraţi este de 6.500 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 administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv 
pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele 
sanitare pentru trusa de urgenţă, calculată prin înmulţirea sumei stabilită potrivit lit. a) cu 1,5. 
    (2)  Medicul de familie nou-venit într-o localitate din mediul rural beneficiază lunar, în baza convenţiei 
de furnizare de servicii medicale, pentru o perioadă de maximum 6 luni, de un venit care este format din 
sume stabilite potrivit alin. (1) lit. a) și b), majorat cu 50%. 
    (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), medicul de familie nou-venit într-o unitate administrativ-
teritorială din mediul rural, fără niciun medic de familie și fără existenţa unui punct de lucru al unui 
medic de familie care își desfășoară activitatea în altă localitate, la momentul contractării, beneficiază 
lunar, în baza convenţiei de furnizare de servicii medicale, pentru o perioadă de maximum 9 luni, de un 
venit care este format din sume stabilite potrivirt alin. (1) lit. a) și b), majorat cu 100%. 



    (4) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nou-venit în 
componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: 
    a) Medic de familie nou-venit într-o localitate din mediul urban 
    Numele ........................, prenumele ......................... 
    Codul numeric personal ............................................. 
    Gradul profesional ................................................. 
    Codul de parafă al medicului ....................................... 
    Programul de lucru ................................................. 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) .............. lei 
    Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ..........% 
    Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi 
desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit conform alin. (1) lit. b)........... lei 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de .........., pe baza facturii şi a 
documentelor necesare decontării transmise în format electronic lunar de furnizor la casa de asigurări de 
sănătate la data de .................. 
   b) ………………………………… 
   c) Medic de familie nou-venit într-o localitate din mediul rural 
    Numele ........................., prenumele ...................... 
    Codul numeric personal ........................................... 
    Gradul profesional ............................................... 
    Codul de parafă al medicului ..................................... 
    Programul de lucru ............................................... 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) ............... lei 
    Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ..........% 
    Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi 
desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit conform alin. (1) lit. b) ................ lei 
    Venitul aferent medicului de familie nou-venit format din sumele stabilite conform alin. (1) lit. a) şi 
b), se majoarează cu 50%. 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de .........., pe baza facturii şi a 
documentelor necesare decontării transmise în format electronic lunar de furnizor la casa de asigurări de 
sănătate la data de .................. 
    d) ................................................................ 
    e) Medic de familie nou-venit într-o unitate administrativ-teritorială din mediul rural, fără niciun medic 
de familie și fără existenţa unui punct de lucru al unui medic de familie care își desfășoară activitatea în 
altă localitate. 
    Numele ........................., prenumele ...................... 
    Codul numeric personal ........................................... 
    Gradul profesional ............................................... 
    Codul de parafă al medicului ..................................... 
    Programul de lucru ............................................... 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) ............... lei 
    Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ..........% 
    Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi 
desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit conform alin. (1) lit. b ................ lei 
   Venitul aferent medicului de familie nou-venit format din sumele stabilite conform alin. (1) lit. a) şi b), 
se majoarează cu 100%. 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de .........., pe baza facturii şi a 
documentelor necesare decontării transmise în format electronic lunar de furnizor la casa de asigurări de 
sănătate la data de .................. 
     f)…………………………… 



Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin 
semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.” 
 

63. În anexa nr. 6, articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 7 
    (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea, din motive imputabile 
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în convenţie se aplică următoarele sancţiuni: 
    a) la prima constatare se diminuează cu 5% suma stabilită potrivit art. 15 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 
696/2021 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, cu recuperarea contravalorii serviciilor 
medicale raportate în perioda de absență a medicului de la program; 
     b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 15 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 
696/2021 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, cu recuperarea contravalorii serviciilor 
medicale raportate în perioda de absență a medicului de la program;” 
 

64. În anexa nr. 6, articolul 7, preambulul alineatului (2) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

    “(2) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 
lit. a), c) pct. 1 şi pct. 2, e) - h), j), k), m) - o), q) - v), z) şi aa), precum şi prescrieri de medicamente cu 
şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care 
nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, precum 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 medicale prestate de alţi medici, 
în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 5 lit. ş), se aplică următoarele sancţiuni: (...)” 
 

65. În anexa nr. 6, articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1) cu  
următorul cuprins: 

     “(5^1) În cazul constatării neîndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate, se recuperează  
contravaloarea serviciilor medicale aferente perioadei în care furnizorul nu a îndeplinit aceste criterii.” 
 
      66. În anexa nr. 6, articolul 7, alineatele (6), (7), (8)  și (9) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
    (6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (5^1) 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 efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, 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 notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la 
data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen 
de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste 
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În 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. În situaţia în care recuperarea 
nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul 
unui titlu executoriu. 
    Pentru 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 servicii medicale, prin 



plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin 
executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (5^1) se face prin plată directă sau executare 
silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. 
    (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (5^1) se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie. 
    (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (5^1), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe 
fiecare medic de familie.” 
 

66. În anexa nr. 6, articolul 11, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “c) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice, după caz, pe bază de documente justificative;” 
 

67. În anexa nr. 6, după “ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii 
generale (abdomen şi pelvis)” se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: 

   “ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale acordate persoanelor neasigurate 
    Se întocmeşte după modelul convenţiei de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară 
adaptat.” 
 

68. În anexa nr. 7, punctul 1.7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice 
    Procedurile diagnostice şi terapeutice, punctajul aferent şi specialităţile care pot efectua serviciul în 
ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos: 
 

Nr.  
crt. 

Denumire procedură 
diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii 

Specialităţi clinice care pot efectua 
serviciul respectiv 

 A. Proceduri diagnostice simple: 
punctaj 10 puncte 

 

1 biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia oftalmologie, neurologie şi neurologie 
pediatrică numai pentru oftalmoscopie 

2 biometrie                                                                oftalmologie 

3 explorarea câmpului vizual  
(perimetrie computerizată)                    

oftalmologie 
 

4 recoltare pentru test Babeş-Papanicolau                                  obstetrică- ginecologie 

5 EKG standard                                                             

cardiologie, medicină internă, geriatrie şi 
gerontologie, pneumologie, nefrologie, 
medicină fizică și de reabilitare, genetică 
medicală, diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice, reumatologie  

6 peak-flowmetrie                                                          
alergologie şi imunologie clinică, 
pneumologie, medicină internă, medicină 
fizică și de reabilitare 

7 spirometrie                                                              

alergologie şi imunologie clinică, 
pneumologie, medicină internă, geriatrie şi 
gerontologie, pediatrie, medicină fizică și 
de reabilitare, genetică medicală 



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

alergologie şi imunologie clinică, 
dermatovenerologie 

9 teste de provocare nazală, oculară, bronşică                             alergologie şi imunologie clinică, 
pneumologie 

10 teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste)                        alergologie şi imunologie clinică, 
dermatovenerologie 

11 test la ser autolog                                                      alergologie şi imunologie clinică 

12 testare cutanată la anestezice locale                                    alergologie şi imunologie clinică, geriatrie 
şi gerontologie, specialități chirurgicale 

13 testare cutanată alergologică patch 
 (alergia de contact)                 

alergologie şi imunologie clinică 

14 examinare cu lampa Wood                                                  dermatovenerologie 

15 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, 
respectiv deget/braţ     

chirurgie, reumatologie, neurologie, 
neurologie pediatrică, diabet zaharat, 
nutriţie şi boli metabolice, medicină 
internă, geriatrie şi gerontologie, medicină 
fizică și de reabilitare, cardiologie, 
cardiologie pediatrică, medici cu atestat de 
îngrijiri paliative 

16 măsurarea forţei musculare cu dinamometrul                               
neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie 
şi gerontologie, medicină fizică și de 
reabilitare, reumatologie 

17 
teste de sensibilitate (testul filamentului, testul 
diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul 
sensibilităţii discriminatorii)        

neurologie, neurologie pediatrică, diabet 
zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, 
medicină internă, geriatrie şi gerontologie, 
ORL, medicină fizică și de reabilitare, 
medici cu atestat de îngrijiri paliative 

18 
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, 
Raisberg)                

neurologie, neurologie pediatrică, 
psihiatrie, geriatrie şi gerontologie, 
medicină fizică și de reabilitare 

19 

teste clinice: MMSE, Bilant articular (masurari tip 
ROM - Range Of Motion, Bilant muscular - Scala 
MRC (Manual Muscle Testing), Medical Research 
Council (MRC) Scale for Muscle Strength, Pain 
Analogue Visual Scale (PAVS),  Walking index for 
spinal cord injury (WISCI II) sau American Spinal 
Injury Association (ASIA) standards/ Impairment 
Scale (AIS) scoring  – with included/ adapted 
Frankel’s grading for describing severity of injury, 
Wexler’s Scale for grading of osteo-tendinous 
reflexes, Scala Ashworth modificata pentru 
evaluarea spasticitatii, Scala de evaluare a 
frecventei spasmelor (Penn Spasm Frequency 
Scale), Indicele Barthel de evaluare functionala, 
Evaluare cognitiva - Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA), Scala de evaluare a calitatii 
vietii – WHO Quality of Life-Bref (WHOQOL-
BREF), Chestionar Oswestry Questionnaire on 

medicină fizică și de reabilitare 



Disability caused by Low Back Pain – privind 
dizabilitatea cauzata de durerea lombara, Scala de 
evaluare a independentei in activitatile zilnice 
(ADL), Scala internationala FAC (Functional 
Ambulation Categories), Scala WOMAC 
(WESTERN ONTARIO AND MACMASTER 
UNIVERSITIES ARTHRITIS INDEX), Testul 
Timed “Up & Go” (TUG), Scala ECOG 
(Performance Status Scale) 

20 
Recoltare material bioptic                                               dermatovenerologie, chirurgie generală, 

chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, 
genetică medicală 

21 

Teste Clinice MMSE, EDMONTON SIMPTOM 
ASSESMENT SCALE (ESAS, PAIN ANALOG 
SCALE (VAS), BPI (brief pain inventory) KIPCC 
(Key Palliative care  
Indicators for Cancer Care), IPOS (Scala de 
Evaluare integrate a rezultatului  
Interventiilor de ingrijire Paliativa); BSFC 10 
(Burden of care Scale for caregivers)  
ADL (scala de evaluare a independentei zilnice), 
ECOG (performance status scale)  
PPS(palliative care performance scale) 
 

medici cu atestat de îngrijiri paliative 

22 
Test FRAX  
(se acordă femeilor cu vârsta peste 40 de ani) 

endocrinologie, reumatologie, medicină 
fizică şi de reabilitare, geriatrie şi 
gerontologie, medicină internă        

23 

Scoruri clinice : DAS28  (Disease Activity Score-
28 for Rheumatoid Arthritis), ASDAS (Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Score), DAPSA 
(Disease Activity in PSoriatic Arthritis), SLEDAI 
2000 (Systemic Lupus Erythematosus Disease 
Activity Index 2000), BVAS (Birmingham 
Vasculitis Activity Score), scorul Rodnan  

reumatologie 

   
   

 
B. Proceduri diagnostice de complexitate 
medie:  
                      punctaj 20 puncte 

 

1 determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie,  
autorefractometrie), astigmometrie                                       oftalmologie 

2 tonometrie; pahimetrie corneeană                                         oftalmologie 

3 explorarea funcţiei binoculare (test worth, 
Maddox, sinoptofor), examen  pentru diplopie                                                          

oftalmologie 

4 foniatrie                                                                ORL 

5 
audiogramă*)                                                             
     *) Include audiometrie tonală liminară şi/sau 
vocală.                    

ORL 



6 examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, 
microscop)                 ORL 

7 electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)                         cardiologie, medicină internă, cardiologie 
pediatrică 

8 tensiune arterială continuă - holter TA                                  cardiologie, medicină internă, cardiologie 
pediatrică, nefrologie 

9 EKG de efort la persoanele fără risc 
cardiovascular înalt                cardiologie, cardiologie pediatrică 

10 EEG standard                                                             neurologie, neurologie pediatrică 

11 
spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor                             alergologie şi imunologie clinică, 

pneumologie, medicină internă, geriatrie şi 
gerontologie 

12 
osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete                             endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi 

gerontologie, ortopedie și traumatologie, 
medicină fizică și de reabilitare 

13 evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al 
pielii 

neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice 

14 examen doppler vase extracraniene segment 
cervical (echotomografic şi duplex) 

neurologie, neurologie pediatrică 
 

15 capilaroscopie  reumatologie 
   

 C. Proceduri diagnostice complexe: 
punctaj 40 puncte   

1 electromiograma / electroneurograma                                                   neurologie, neurologie pediatrică, medicină 
fizică și de reabilitare, reumatologie 

2 determinarea potenţialelor evocate (vizuale, 
auditive, somatoestezice)   

neurologie, neurologie pediatrică, 
oftalmologie, ORL 

3 examen electroencefalografic cu probe de 
stimulare şi/sau mapping        neurologie, neurologie pediatrică 

4 examen doppler transcranian al vaselor cerebrale 
şi tehnici derivate     neurologie, neurologie pediatrică  

5 colposcopia               obstetrică-ginecologie 
6 
 

monitorizare hemodinamică prin metoda 
bioimpedanţei toracice   

cardiologie, medicină internă, nefrologie 
 

7 Dermatoscopie*)   dermatovenerologie 

 
D. Proceduri diagnostice de complexitate 
superioară: 

punctaj 100 puncte 

 

1 

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

gastroenterologie, gastroenterologie  
pediatrică, alte specialităţi clinice pentru 
care medicii trebuie să facă dovada 
deţinerii competenţei/ atestatului de studii 
complementare 

2 

endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, 
colon) cu sau fără biopsie, după caz 
 
 

gastroenterologie, alte specialităţi  clinice 
pentru care medicii trebuie să facă dovada 
deţinerii competenţei/ atestatului de studii 
complementare 

 E. Proceduri terapeutice/tratamente 
chirurgicale simple: 

 



punctaj 15 puncte 

1 extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, 
scleră, segment anterior      

oftalmologie 

2 incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal     oftalmologie 
3 tratamentul chirurgical al pingueculei                                   oftalmologie 
4 tratamentul chirurgical al pterigionului                                 oftalmologie 
5 sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;                               oftalmologie,  

6 injectare subconjunctivală, retrobulbară, de 
medicamente                  

oftalmologie 

7 criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală                             oftalmologie 
8 cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului                        oftalmologie 
9 tamponament posterior şi/sau anterior ORL                                ORL 

10 extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, 
faringe;            ORL 

11 aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie                        ORL 
12 tratament chirurgical al traumatismelor ORL                              ORL 

13 oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, 
cauterizare sau diatermie    ORL 

14 terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare 
superficiale                  

obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, 
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie 
reconstructivă 

15 inserţia dispozitivului intrauterin                                      obstetrică- ginecologie 
16 fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate                            dermatovenerologie 
17 crioterapia în leziuni cutanate                                          dermatovenerologie 

18 

tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - 
plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, 
necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi 
(anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea 
firelor, pansament)        

dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv 
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie 
reconstructivă, chirurgie pediatrică și 
ortopedie pediatrică, ortopedie și 
traumatologie 

19 terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%     
                     

dermatovenerologie, chirurgie generală, 
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie 
reconstructivă, chirurgie pediatrică și 
ortopedie pediatrică 

20 terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II                     

dermatovenerologie, chirurgie generală, 
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie 
reconstructivă, chirurgie pediatrică și 
ortopedie pediatrică 

21 terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi 
chimici < 10%      

dermatovenerologie, chirurgie generală, 
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie 
reconstructivă, chirurgie pediatrică și 
ortopedie pediatrică 

22 
terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, 
flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, 
pulpar)  

dermatovenerologie, chirurgie generală, 
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie 
reconstructivă, chirurgie pediatrică și 
ortopedie pediatrică,  

23 terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor 
dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate          

dermatovenerologie, chirurgie generală, 
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie 
reconstructivă, chirurgie pediatrică și 
ortopedie pediatrică 



24 terapia chirurgicală a furunculului, furunculului 
antracoid, furunculozei         

dermatovenerologie, chirurgie generală, 
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie 
reconstructivă, chirurgie pediatrică și 
ortopedie pediatrică,  

25 terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, 
perianal, pilonidal)     

dermatovenerologie, chirurgie generală 
chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică,  

26 terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, 
tenosinoval         

chirurgie generală, chirurgie plastică 
estetică şi microchirurgie reconstructivă, 
ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie pediatrică  

27 terapia chirurgicală a hidrosadenitei                                    
chirurgie generală, chirurgie plastică 
estetică şi microchirurgie reconstructivă 
chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 

28 terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului 
posttraumatic           

chirurgie generală, chirurgie plastică 
estetică şi microchirurgie reconstructivă, 
ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie pediatrică  

29 terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase 
superficiale; ruptură pachet varicos  

chirurgie generală, chirurgie vasculară, 
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie 
reconstructivă, chirurgie pediatrică și 
ortopedie pediatrică  

30 terapia chirurgicală a granulomului ombilical                            
chirurgie generală, chirurgie plastică 
estetică şi microchirurgie reconstructivă 
chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 

31 terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii                       

chirurgie generală, chirurgie plastică 
estetică şi microchirurgie reconstructivă, 
ortopedie şi traumatologie, obstetrică – 
ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie 
cardiovasculară, neurochirurgie, urologie,  
chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 

32 tratamentul plăgilor                                                     toate specialităţile chirurgicale 

33 terapia chirurgicală a fimozei  
(decalotarea, debridarea)                 

urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie 
generală 

34 
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al 
intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină 
extrauterină operată, histerectomie, endometrioză   

obstetrică- ginecologie, chirurgie generală 

 

F. Proceduri terapeutice/tratamente 
chirurgicale complexe: 

punctaj 25 puncte 
 

 

1 

tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale 
anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne 
care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, 
chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, 
xantelasme)    

oftalmologie 

2 tratament cu laser al polului anterior, polului 
posterior     oftalmologie 



3 
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon 
periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, 
furuncul vestibul nazal, othematom  

ORL 

4 extragere fibroscopică de corpi străini din căile 
respiratorii superioare   ORL 

5 
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau 
chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, 
polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col         

obstetrică- ginecologie 

6 cauterizare de col uterin   obstetrică- ginecologie 
7 diatermocoagularea colului uterin     obstetrică- ginecologie 

8 
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor 
cutanate/leziune          

dermatovenerologie, chirurgie generală, 
chirurgie plastică, estetică şi 
microchirurgie reconstructivă 

9 terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, 
articular, tenosinoval     chirurgie  

10 terapia chirurgicală a flegmoanelor   chirurgie  
11 terapia chirurgicală a hematomului      chirurgie 
12 dilataţia stricturii uretrale      urologie, chirurgie  
13 criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală      oftalmologie 
14 tratament tumori exulcerate, suprainfectate medici cu atestat îngrijiri paliative 
15 îngrijire complicații stome, fistule tumorale medici cu atestat îngrijiri paliative 
16 tratamentul limfedemului  medici cu atestat îngrijiri paliative 

 
G. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale 
simple: 
                                        punctaj 7 puncte 

 

1 aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)                                     

alergologie şi imunologie clinică, 
pneumologie, pediatrie, ORL, medicină 
fizică și de reabilitare, medici cu atestat 
îngrijiri paliative 

2 toaleta auriculară unilateral (două proceduri)                           ORL 

3 
administrare tratament prin injectarea părţilor moi 
(intramuscular, intradermic şi subcutanat)      

toate specialităţile, inclusiv, medicină 
fizică și de reabilitare, medici cu atestat 
îngrijiri paliative 

 
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale 
de complexitate medie: 
                                        punctaj 11 puncte 

 

1 fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau 
generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe)  

dermatovenerologie 

2 fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă 
(maxim 4 şedinţe)    

dermatovenerologie 

3 mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală 
şi periarticulară    

neurologie, neurologie pediatrică, 
dermatovenerologie, reumatologie, 
geriatrie şi gerontologie, medicină fizică și 
de reabilitare, medici cu atestat îngrijiri 
paliative 

4 probe de repoziţionare vestibulară                                       ORL, neurologie, neurologie pediatrică 

5 imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice 
standardizate             

alergologie şi imunologie clinică 



6 
administrare tratament prin puncţie intravenoasă                         toate specialităţile, inclusiv medicină fizică 

și de reabilitare, medici cu atestat îngrijiri 
paliative 

7 infiltraţii nervoase regionale                                           

anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, 
ORL, chirurgie generală, ortopedie şi 
traumatologie, ortopedie pediatrică, 
obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică 
estetică şi microchirurgie reconstructivă, 
neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară,  
medicină fizică și de reabilitare 

8 instalare dispozitiv de administrare a analgeziei 
controlată de pacient  

anestezie şi terapie intensivă, medici cu 
atestat îngrijiri paliative 

 
I. Proceduri terapeutice/tratamente medicale 
complexe: 

punctaj 14 puncte 

 

1 puncţii şi infiltraţii intraarticulare                                   

ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, reumatologie, geriatrie şi 
gerontologie, medicină fizică și de 
reabilitare, reumatologie 

2 instilaţia uterotubară terapeutică                                       obstetrică- ginecologie 

3 blocaje chimice pentru spasticitate (toxină 
botulinică)                  

ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, reumatologie, neurologie, 
neurologie pediatrică, medicină fizică și de 
reabilitare 

4 evaluare funcțională instrumental cu dispositive 
mecatronice și/sau senzori inerțiali, actuatori, etc 

medicină fizică și de reabilitare 

5 tratament intraarticular cu plasma îmbogățită cu 
trombocite (PRP) 

medicină fizică și de reabilitare 

 J. Tratamente ortopedice medicale : 
                                          punctaj 20 puncte 

 

1 

tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau 
fracturii antebraţului,  pumnului, gleznei, oaselor 
carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, 
falange   

ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie generală 

2 

tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei 
patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; 
tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, 
humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari 
(achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate 
acută de genunchi; ruptură musculară    

ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie generală 

3 

tratamentul ortopedic al fracturii femurului; 
luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă 
cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, 
cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare     

ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie generală 

4 tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 
6 luni de viaţă     

ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie pediatrică 

5 tratamentul piciorului strâmb congenital în 
primele 3 luni de viaţă      

ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie pediatrică 



6 tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, 
picior plat valg        

ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie pediatrică 

7 tratamentul fracturii amielice fără deplasare a 
coloanei vertebrale 

ortopedie şi traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie generală 

 K. Terapii psihiatrice **): 
punctaj 30 puncte 

 

1 consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi 
familială              

 

2 
psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-
compulsive, tulburări fobice, tulburări de 
anxietate, distimii, adicţii)  ***)   

 

3 

psihoterapie individuală (psihoze, tulburări 
obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de 
anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul 
autist)  ***)                                                    

 

4 terapia cognitiv-comportamentală ***)                                          

 L. Terapii de genetică medicală ****): 
punctaj 30  puncte 

 

  1   Sfat genetic                                                              
        *) Se acordă puntru un pacient o dată la 6 luni în cazul în care nu sunt identificate leziuni; se acordă 
pentru un pacient o dată pe lună, în cazul în care au fost identificate leziuni suspecte.                    
     **) Terapiile psihiatrice pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare. Terapiile 
psihiatrice acordate la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare 
aplicabile serviciilor diagnostice şi terapeutice acordate la cabinet. 
    Medicii de specialitate din ambulatoriul clinic vor consemna terapiile psihiatrice acordate la distanţă 
în fişa pacientului, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au 
fost efectuate. 
    ***) Pot fi acordate numai de către medicii de specialitate cu specialitatea clinică psihiatrie/psihiatrie 
pediatrică certificaţi conform prevederilor legale în vigoare. 
    ****) Terapiile de genetică medicală pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloace de comunicare. 
Terapiile de genetică medicală acordate la distanță se acordă și se decontează conform reglementărilor 
legale în vigoare aplicabile serviciilor diagnostice şi terapeutice acordate la cabinet.  
    1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie 
clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi pot face obiectul 
contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri 
paliative în ambulatoriu, precum şi cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice: 
    a) cardiologie; 
    b) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 
    c) hematologie; 
    d) medicină fizică şi de reabilitare; 
    e) nefrologie şi nefrologie pediatrică; 
    f) neurologie şi neurologie pediatrică; 
    g) oncologie medicală; 
    h) oncologie şi hematologie pediatrică; 
   i) otorinolaringologie 
    j) pneumologie; 
    k) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică.” 
   

69. În anexa nr. 7, punctul 1.8, subpunctul 1.8.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 



  
    “1.8.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical: 
  

Servicii de sănătate conexe actului medical: 
Tarif pe serviciu de 

sănătate conex actului 
medical – puncte -  

a) cardiologie: servicii furnizate de psiholog în specialitatea 
psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, numai pentru 
pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie 
Covid - 19; 

... puncte/şedinţă 

b) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: servicii furnizate de 
psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi 
psihoterapie; 

... puncte/şedinţă 

c) hematologie: servicii furnizate de psiholog în specialitatea 
psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie; 

... puncte/şedinţă 

d) medicină fizică şi de reabilitare:  
d1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, 
consiliere psihologică şi psihoterapie;  

    d 1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic .... puncte/şedinţă 
    d 1.2) consiliere psihologică clinică   .... puncte/şedinţă 
d2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială 
- logoped;  

    d 2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped .... puncte/şedinţă 
    d 2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)       ...... puncte/şedinţă 

e) nefrologie şi nefrologie pediatrică: servicii furnizate de psiholog 
în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie; 

 

f) Neurologie şi neurologie pediatrică:  
f1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, 
consiliere psihologică şi psihoterapie: 

 

    f1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; ... puncte/şedinţă 
    f1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulți; ... puncte/şedinţă 
    f1.3) psihoterapie pentru copii/adult; ...puncte/şedinţă 
f2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială 
- logoped:   

 
.... puncte/şedinţă 

g) oncologie medicală: servicii furnizate de psiholog în specialitatea 
psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie; ... puncte/şedinţă 

h) oncologie şi hematologie pediatrică: servicii furnizate de psiholog 
în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie; ... puncte/şedinţă 

i) otorinolaringologie:  
i1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, 
consiliere psihologică şi psihoterapie;  

    i1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic    ... puncte/şedinţă 
    i.1.2) consiliere psihologică clinică                           ... puncte/şedinţă 
i2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - 
logoped;  

    i2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped ... puncte/şedinţă 
    i2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)       ... puncte/şedinţă 
      j) pneumologie: servicii furnizate de psiholog în specialitatea 
psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, numai pentru ... puncte/şedinţă 



pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie 
Covid - 19; 
      k) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică:  
k1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, 
consiliere psihologică şi psihoterapie;  

    k1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic           ... puncte/şedinţă 
    k1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi   ... puncte/şedinţă 
    k1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu 
tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu 
specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică  
aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist; 
    Notă: până la intrarea în vigoare a Normelor tehnice de realizare a 
Programelor curative de sănătate, respectiv a Subprogramului naţional de 
intervenţii specializate acordate persoanelor diagnosticate cu TSA 

... puncte/şedinţă 

    k1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la 
recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o 
metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din 
spectrul autist 
    Notă: până la intrarea în vigoare a Normelor tehnice de realizare a 
Programelor curative de sănătate, respectiv a Subprogramului naţional de 
intervenţii specializate acordate persoanelor diagnosticate cu TSA 

... puncte/şedinţă 

    k1.5) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la 
recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică)  
Notă:  pentru copiii diagnosticați cu alte afecțiuni decât TSA, după intrarea 
în vigoare a Normelor tehnice de realizare a Programelor curative de 
sănătate, respectiv a Subprogramului naţional de intervenţii specializate 
acordate persoanelor diagnosticate cu TSA 

... puncte/şedinţă 

k2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială 
– logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie  specială – logoped .... puncte/şedinţă 

     l) îngrijiri paliative:  
l1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, 
consiliere psihologică şi psihoterapie;  

    l1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic ... puncte/ședință 
    l1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi  ...puncte/ședință 
    l1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi    ... puncte/ședință 
l2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - 
logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie  specială – logoped; .... puncte/şedinţă 

 
70. În anexa nr. 7, punctul 1.8, după subpunctul 1.8.3, se introduce un nou subpunct, 

subpunctul 1.8.4 cu următorul cuprins: 
     “1.8.4. O ședință acordată de un psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi 
psihoterapie, respectiv de un psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped, are durata de 
50 de minute.” 
 
     71. În anexa nr. 7, punctul 1.10 se modifică și va avea următorul: 
    1.10. Servicii medicale în scop diagnostic - caz şi condiţiile de acordare. Aceste servicii sunt servicii 
de spitalizare de zi, se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au 
efectuat toate serviciile obligatorii. 
 



Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 
medical Servicii obligatorii Durata 

serviciului 
Tarif/ 
serviciu 

1. 

Supravegherea unei 
sarcini normale (la 
gravida care nu deţine 
documente medicale care 
să ateste existenţa în 
antecedentele personale 
patologice a rubeolei, 
toxoplasmozei, infecţiei 
CMV la luarea in evidenta 
*1) 

Hemoleucogramă completă  
Determinare grup sanguin ABO  
Determinare grup sanguin Rh  
Uree serică  
Acid uric seric 
Creatinină serică  
Glicemie  
TGP  
TGO  
TSH  
Examen complet de urină (sumar + 
sediment)  
Urocultura cu antibiogramă (dacă 
sumarul sugerează infecție urinară) 
VDRL sau RPR  
Testare HIV 
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc 
pentru sarcină hepatită B şi C + rubeolă, 
toxoplasmoză, infecţia CMV, herpes 
Secretie vaginala  
Examen citologic cervico-vaginal 
BabeşPapanicolau (până la SA23+6 zile) 
(recomandat o data în sarcină, indiferent 
de momentul prezentării gravidei pentru 
luare in evidență)   

30 minute 

632,41 lei 

2. 

Supravegherea unei 
sarcini normale (la 
gravida care deţine 
documente medicale ce 
atestă existenţa în 
antecedentele personale 
patologice a rubeolei, 
toxoplasmozei, infecţiei 
CMV*1) la luare in 
evidenta  

Hemoleucogramă completă  
Determinare grup sanguin ABO  
Determinare grup sanguin Rh  
Uree serică  
Acid uric seric 
Creatinină serică  
Glicemie  
TGP  
TGO  
TSH  
Examen complet de urină (sumar + 
sediment)  
Urocultura cu antibiogramă (dacă 
sumarul sugerează infecție urinară) 
VDRL sau RPR  
Testare HIV 
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc 
pentru sarcină hepatită B şi C  
Secretie vaginala  
Examen citologic cervico-vaginal 
BabeşPapanicolau (până la SA23+6 zile) 
(recomandat o data în sarcină, 

30 minute 

388,46 lei 



indiferent de momentul prezentării 
gravidei pentru luare in evidență)   

3. 

Supravegherea unei 
sarcini normale in 
trimestrul al doilea 

Hemoleucogramă completă  
Uree serică  
Acid uric seric 
Creatinină serică  
TGP  
TGO  
Examen complet de urină (sumar + 
sediment)  
Urocultura cu antibiogramă (dacă 
sumarul sugerează infecție urinară) 
Test de toleranță la glucoză per os +/- 
Hemoglobină glicată (SA24 – SA28+6 
zile)  
 
 

30 minute 

140,97 

4. 

Supravegherea unei 
sarcini normale in 
trimestrul al treilea 

Hemoleucogramă completă  
Uree serică  
Acid uric seric 
Creatinină serică  
Glicemie  
TGP  
TGO  
Titrul de anticorpi anti D, în 
incompatibilitate fără izoimunizare în 
sistem Rh la 28 și 36 SA 
Coagulograma: INR, APTT 
Examen complet de urină (sumar + 
sediment)  
Urocultura cu antibiogramă (dacă 
sumarul sugerează infecție urinară) 
Detecția Streptococului de grup B (SA34 
– SA37+6 zile)  

30 minute 

212,39 

5. 

Evaluare sarcina 
incipienta 

Examen ecografic pentru confirmare 
sarcină și datare (6-11 SA) 
Consult de specialitate obstetrica-
ginecologie 

30 minute 

100 lei 

6. 

Screening prenatal  in 
trimestrul 1 *2) *3) 

Dublu test 
Examen ecografic pentru depistarea 
anomaliilor fetale în trim I (11+0zile - 
13+6 zile SA) (conform Ghidului nr. 22 
al SOGR, din 09.08.2019/Ghid privind 
examinarea ecografică de screening 
pentru anomalii de sarcină în trimestrul 
1)  
Consult de specialitate obstatrica-
ginecologie (interpretare integrativa a 
rezultatelor) 

45 minute 

552,00 lei 

https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf
https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf
https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf
https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf


 

7. Screening prenatal 
trimestrul 2 *2) 

Triplu test (care se recomandă dacă 
gravida nu a efectuat Dublul test 

45 minute 200lei 

8. 

Evaluare materna si fetala 
in trimestrul 2 *4)  

Examen ecografic pentru depistarea 
anomaliilor fetale în trim II (19- 23 sa) 
(conform ghidului nr. 23 al sogr, din 
09.08.2019/ghid privind examinarea 
ecografică de screening pentru anomalii 
de sarcină în trimestrul 2) 
Consult de specialitate obstetrica-
ginecologie 
 

45 minute 

300 lei 

9. 

Evaluare materna si fetala 
in trimestrul trei *4) 

Examen ecografic pentru 
depistarea anomaliilor fetale în 
trim III (30- 35+6z SA) (conform 
Ghidului nr. 36 al SOGR, din 
2020/Ghid privind examinarea 
ecografică de screening pentru 
anomalii de sarcină în trimestrul 3) 
Consult de specialitate obstetrica-
ginecologie 

45 minute 

200lei 

10. 

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

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  
Hemoleucogramă completă 
Creatinina serică 
Acid uric seric 
TGP 
TGO 
Examen complet de urină (sumar + 
sediment) 
Dozare proteine urinare 
Proteine totale serice 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

30 minute 163,69 lei 

11. 

Supravegherea altor 
sarcini cu risc crescut 
(hiperemeză gravidică 
ușoară)*3) 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  
Hemoleucogramă completă 
Sodiu seric 
Potasiu seric 
Examen complet de urină (sumar + 
sediment) 
Uree serică 
Acid uric seric 
Creatinină serică 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

30 minute 165,73 lei 

12. 

Supravegherea altor 
sarcini cu risc crescut 
(evaluarea gravidelor cu 
uter cicatriceal în 
trimestrul III) *3) 

Consultație de specialitate obstetrică-
ginecologie  
Cardiotocografie 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

30 minute 164,58 lei 

https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf
https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf
https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf
https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf
https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf
https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/22.1.-Ghid-de-examinare-ecografic%C4%83-de-screening-pentru-anomalii-de-sarcin%C4%83-%C3%AEn-trimestrul-1.docx.pdf


13. 
Depistarea precoce a 
leziunilor precanceroase 
ale sanului *5) 

Consultatie chirurgie generală/obstetrica-
ginecologie 
Efectuare mamografie*11) 
Comunicare rezultat 

30 minute 118,22 lei 

14. 

Depistarea precoce a 
leziunilor precanceroase 
ale sanului cu suspiciune 
identificată mamografic 
*6) 

Consultație chirurgie generală/obstetrica-
ginecologie 
Efectuare mamografie*11) 
Ecografie san*11) 
Comunicare rezultat  

30  minute 210,94 lei 

15. 

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

Consultații de specialitate: obstetrică-
ginecologie 
Testare infecție HPV 
Recoltare frotiu citovaginal  
Comunicare rezultat si consiliere privind 
conduita in funcție de rezultate 

30 minute 
 

198,47 lei 

16. 

Depistarea si 
diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  
colului uterin cu examen 
citologic*8) 

Consultații de specialitate: obstetrică-
ginecologie 
Testare infecție HPV 
Recoltare frotiu citovaginal 
Examen citologic 
Comunicare rezultat si consiliere privind 
conduita in funcție de rezultate  

30 minute 
 244,83 lei 

17. 

Diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  
colului uterin  
- Se efectuează de medicii 
din specialitatea 
obstetrică-ginecologie*9) 

Consultații de specialitate: obstetrică-
ginecologie 
Biopsie 
Examen histopatologic 

45 minute 251,5 lei 

18. 

Tratamentul excizional 
sau ablativ al leziunilor 
precanceroase ale colului 
uterin*10)  
- Se efectuează de medicii 
din specialitatea 
obstetrică-ginecologie 

Consultație  obstetrică-ginecologie; 
colposcopie; anestezie locală; prelevare 
ţesut ERAD (bisturiu rece) examen 
histopatologic (1-3 blocuri) 
 

45 minute 453,52 lei 

*1) Serviciile de la poz. 1 şi 2 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă pentru o sarcină. Se 
decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă, la luarea în evidenţă a acesteia de către 
medicul de specialitate obstetrică-ginecologie. În situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare 
poziţiilor 1 şi 2 se acordă în perioada S11 - S19+6 zile, acestea pot fi acordate concomitent cu serviciile 
medicale corespunzătoare poziţiilor 5 si 6. 
Acordarea pachetelor de servicii medicale și rezultatele acestuia se consemnează complet şi la zi în 
evidenţele obligatorii ale furnizorului de servicii, precum şi în scrisoarea medicală şi Carnetul gravidei, 
documente care se înmânează acesteia sub semnătura de primire. 
*2) Serviciile de la poz. 6 şi 7 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă pentru o sarcină. 
Serviciul de la pozitia 7 va fi recomandat doar gravidelor care nu au efectuat serviciul de la pozitia 6. 
*3) Se contractează numai cu unitățile sanitare  care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică 
- ginecologie în cadrul căruia se efectuează ecografiile pentru depistarea anomaliilor fetale şi laborator 
de analize medicale pentru efectuarea dublului/triplului test sau care subcontractează serviciile de 



laborator de analize medicale pentru efectuarea dublului/triplului test. Medicii din specialitatea 
obstetrică-ginecologie trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire 
complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică sau supraspecializării în medicina 
materno-fetală și a avizul pentru screening de sarcină eliberat de  Ministerul Sănătății. 
*4) Se contractează numai cu unitațile sanitare  care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică 
- ginecologie în cadrul căruia se efectuează ecografiile pentru depistarea anomaliilor fetale. Medicii din 
specialitatea obstetrică-ginecologie trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire 
complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică sau supraspecializării în medicina 
materno-fetală și a avizul pentru screening de sarcină eliberat de  Ministerul Sănătății. 
  *5) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârstă 50 - 69 ani care: 
    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar; 
    2. sunt asimptomatice; 
    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar. 
    Se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie sau 
chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice sânului. În cazul unui rezultat 
negativ, investigaţia se repetă peste 2 ani. 
    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare de imagistică medicală din cadrul 
unităţilor sanitare care fac dovada efectuării unui număr de minimum 5.000 mamografii în ultimii 2 ani 
calendaristici, conform înregistrărilor în Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de 
diagnostic şi radiologia intervenţională, prevăzut la punctul IC "Instalaţii radiologice pentru 
mamografie/tomosinteză" din anexa nr. 1 la Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea 
informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 1255/2016. 
    Serviciile de la poz. 13 şi 14 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *6) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârstă 50 - 69 ani, cu rezultate pozitive 
la mamografie, care: 
    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar; 
    2. sunt asimptomatice; 
    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar. 
    Se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică ginecologie sau 
chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului. În cazul unui rezultat 
negativ, investigaţia se repetă peste 2 ani. 
    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare de imagistică medicală din cadrul 
unităţilor sanitare care fac dovada efectuării unui număr de minimum 5.000 mamografii în ultimii 2 ani 
calendaristici, conform înregistrărilor în Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de 
diagnostic şi radiologia intervenţională, prevăzut la punctul IC "Instalaţii radiologice pentru 
mamografie/tomosinteză" din anexa nr. 1 la Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea 
informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 1255/2016. 
    Serviciile de la poz. 13 şi 14 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *7) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârstă 35 - 64 ani, în scopul depistării 
precoce a leziunilor displazice ale colului uterin şi la femeile din grupa de vârstă 25 - 34 ani, 
asimptomatice, cu rezultate pozitive la examenul citologic şi care: 
    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin; 
    2. sunt asimptomatice; 
    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. 
    Se efectuează prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie. 
    În cazul unui rezultat pozitiv la femeile cu vârsta cuprinsă între 35 și 64 ani, se indică triaj citologic. 



    În cazul unui rezultat negativ, se repetă peste 5 ani. 
    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-
au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care 
au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate publică în vigoare, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii. 
    Serviciul se validează după consultaţia a II-a în cadrul căreia se comunică rezultatul şi se indică 
conduită în funcţie de rezultat; serviciul se efectuează cu raportarea obligatorie a rezultatului la test către 
programul naţional de screening pentru cancerul de col uterin (de la laborator). 
    Criterii de excludere: nu sunt eligibile femeile care: 
    1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin; 
    2. prezintă histerectomie 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. 15, 16 şi 17 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *8) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la testarea HPV. 
    Serviciile de la poz. 15, 16 şi 17 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-
au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care 
au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate publică în vigoare, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii. 
    *9) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la examenul citologic. 
    Serviciile de la poz. 15, 16 şi 17 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-
au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care 
au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate publică în vigoare, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii. 
    *10) Se efectuează la femeile din grupa de vârstă 25 - 64 ani, cu rezultat pozitiv la examenul precoce 
al leziunilor displazice ale colului uterin de la poz. 15 şi 16. 
    *11) Tariful pentru serviciul de la poz. 13, respectiv de la poz. 14, este acelaşi, indiferent dacă 
mamografia/ecografia de sân, după caz, se efectuează pentru un sân sau pentru ambii sâni.” 
 

71. În anexa nr. 7, punctul 4 se modifică și va avea următorul: 
    “4. Numărul de puncte pe consultaţie, valabil pentru pachetele de servicii: 

 Număr puncte 
pentru 

specialităţi 
medicale 

Număr puncte 
pentru 

specialităţi 
chirurgicale 

 a. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani  
  (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 16,20 puncte 17,25 puncte 

 b. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului 
cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani  (până la împlinirea vârstei de 
4 ani)             

32,40 puncte 
 

 c. Consultaţia peste vârsta de 4 ani               10,80 puncte 11,50 puncte 
 d. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta 
de 4 ani   21,60 puncte  

 e. Consultaţia de planificare familială                10,80 puncte  
 f. Consultaţia de neurologie, respectiv de medicină fizică şi de 
reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani  (până 
la împlinirea vârstei de 4 ani)     

21,60 puncte 
 



 g. Consultaţia de neurologie, de medicină fizică şi de 
reabilitare, respectiv de reumatologie peste vârsta de 4 ani  14,40 puncte  

 h. Consultația pentru îngrijiri paliative     21,60 puncte  
i. Consultaţia de geriatrie și gerontologie   14,40 puncte  

    Încadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează 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.” 
 

72. În anexa nr. 8, articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice, 
planificare familială şi îngrijiri paliative 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 fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru 
un punct. Casa de asigurări de sănătate decontează un singur serviciu medical/procedură 
diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii de același tip (*sintagma “de același tip” a fost introdusă la 
data de 6.12.2022, pentru clarificare) pentru un CNP/zi.”   
 

73. În anexa nr. 8, articolul 3, alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

    „b)   pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, şi pentru medicii care lucrează în activitatea de 
îngrijiri paliative în ambulatoriu, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 
consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute); pentru specialitățile geriatrie și 
gerontologie, neurologie, inclusiv pediatrică, medicină fizică şi de reabilitare, precum și pentru 
specialitatea reumatologie unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii 
în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute);; 
……………………………………………………………………………………………….. 
        d) pentru specialităţile clinice, în vederea asigurării calităţii 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 condiţiile în care numărul de 
consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii; pentru specialitatea 
psihiatrie, inclusiv pediatrică, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale 
corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii 
efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii; pentru specialitățile geriatrie 
și gerontologie, neurologie, inclusiv pediatrică, medicină fizică şi de reabilitare, precum și pentru 
specialitatea reumatologie se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale 
corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii 
efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii. 
Pentru fiecare consultaţie în plus faţă de 19 consultaţii pentru specialităţile clinice, respectiv 9 consultaţii 
pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică sau 14 consultaţii pentru specialitatea neurologie, 
inclusiv pediatrică şi specialitatea medicină fizică şi de reabilitare ce pot fi efectuate şi raportate în medie 
pe zi în condiţiile raportării şi de servicii medicale cu un punctaj aferent de 150 puncte/153 puncte/154 
puncte, după caz, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale scade cu câte 17 puncte pentru 
specialităţile clinice, respectiv cu 30 de puncte pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică şi cu 22 
de puncte pentru specialitățile geriatrie și gerontologie, neurologie, inclusiv pediatrică, medicină fizică 
şi de reabilitare, precum și pentru specialitatea reumatologie. 
    În situaţia în care programul de lucru al unui medic/cabinet este mai mare sau mai mic de 35 
ore/săptămână, punctajul aferent numărului de consultaţii, servicii medicale creşte sau scade 
corespunzător. 



În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor 
menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. În situația 
în care programarea se realizează prin mijloace de comunicare electronică, la distanță, confirmarea 
programării se va transmite asiguratului prin mijloace de comunicare electronică.” 
 

74. În anexa nr. 8  articolul 3, paragraful doi al alineatului  (2), se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

   „Punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau 
mai mulţi asiguraţi indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu 
poate depăşi 90 de puncte în medie pe zi, per medic, calculate la nivelul unei luni, cuvenite celui/celor 
care le prestează, reprezentând servicii conexe, cu excepţia medicului de specialitate psihiatrie pediatrică 
pentru care punctajul nu poate depăşi 360 de puncte în medie pe zi, calculate la nivelul unei luni. 
Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical se calculează ținând cont de numărul de zile 
lucrătoare din luna respectivă, indiferent de numărul furnizorilor de servicii conexe actului medical cu 
care are încheiate relații contractuale sau de numărul de pacienți beneficiari ai serviciilor conexe pentru 
care medicul de specialitate raportează în vederea decontării servicii conexe actului medical.” 
 

75. În anexa nr. 8 articolul 4, alineatele (3) şi (4) şi se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „(3) Valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 
.......... lei. 
(4) Fondul aprobat pentru anul 2023, pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile clinice, are următoarea structură la nivel naţional, în vederea stabilirii valorii garantate 
pentru un punct pe serviciu medical: 
    1. fondul alocat pentru trimestrul I 2023, inclusiv suma corespunzătoare punerii în aplicare a 
prevederilor art. 193 alin. (3) din anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior; 
2. fondul alocat pentru perioada aprilie - decembrie 2023.” 
 

76. În anexa nr. 8 articolul 4, după alineatul (5), se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu 
următorul cuprins: 

„(6) Decontarea serviciilor medicale realizate, raportate și nedecontate lunar medicilor de specialitate 
clinică, inclusiv specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, care depășesc limitele stabilite la art. 3 
alin. (1), se realizează în mod proporțional cu numărul de puncte realizat de fiecare furnizor, în limita 
creditelor de angajament aprobate, astfel : 
    a) pentru perioada ianuarie-septembrie 2023 se decontează suma rezultată din înmulțirea numărului 
de puncte aferente perioadei menționate, realizate, raportate și nedecontate lunar fiecărui furnizor, cu 
valoarea garantată a punctului pe serviciu stabilită pentru anul respectiv; calculul acestor sume se 
realizează până în data de 25 octombrie 2023 și se decontează în luna noiembrie. 
    b) pentru trimestrul IV 2023 se decontează suma rezultată din înmulțirea numărului de puncte aferente 
serviciilor acordate în trimestrul IV, realizate, raportate și nedecontate lunar fiecărui furnizor, cu valoarea 
garantată a punctului pe serviciu valabilă în trimestrul respectiv; calculul acestor sume se realizează până 
în data de 25 ianuarie a  anului următor și se plătește în luna februarie a anului următor.” 
 

77. În anexa nr. 8 articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   „(6) Suma neconsumată lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de acupunctură se 
redistribuie la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare şi se utilizează pentru 
decontarea serviciilor efectuate de la data semnării actului adiţional. În trimestrul IV 20231, în situaţia 
în care la unii furnizori de servicii medicale de acupunctură se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume 
neconsumate faţă de suma lunară 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 



neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de 
servicii de acupunctură care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă valoarea de 
contract rămasă neconsumată este mai mică de 153 de lei, reprezentând contravaloarea unei consultaţii 
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 mediu lunar stabilit 
pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs şi până la sfârşitul lunii pentru 
care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. Consumul mediu lunar se referă la 
contravaloarea serviciilor de acupunctură decontate de casa de asigurări de sănătate.” 
 

78. În anexa nr. 8 articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(4) În situaţia în care la unii furnizori se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate 
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 trimestrului respectiv cu sumele 
neconsumate. În trimestrul IV 2023, în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale se 
înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate, faţă de sumele prevăzute în contract, casele de 
asigurări de sănătate vor diminua 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.” 
 

79. În anexa nr. 8, la articolul 11, după alineatul (7), se introduc două noi alineate, alineatele 
(8) şi (9), cu următorul cuprins: 

  „ (8) Medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare recomandă proceduri specifice de medicină 
fizică şi de reabilitare în baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, al cărui 
model se regăseşte în anexa nr. 11 C la prezentul ordin. Planul de proceduri specifice de medicină fizică 
şi de reabilitare  cuprinde maximum 4 proceduri. 
    (9) Medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv medicii de specialitate medicină fizică şi 
de reabilitare şi medicii cu atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative din ambulatoriul de 
specialitate pentru specialități clinice, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot 
recomanda asiguraților dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau 
funcţionale în ambulatoriu, în baza unei prescripţii medicale sub forma unei recomandări medicale 
tipizate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 39 D la prezentul ordin.” 
 

80. În anexa nr. 9, punctul I "Părţile contractante", se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate ............................., cu sediul în municipiul/oraşul ............................ 
CUI..............., str. ........................... nr. ....., judeţul/sectorul ......................., telefon/fax .............., adresă 
e-mail .................. reprezentată prin Director general .........................., 
şi 
    - Cabinetul medical organizat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - cabinetul individual ............................., având sediul în municipiul/oraşul 
.......................CUI......................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ......, et. ...., ap. ...., 
judeţul/sectorul ..................., telefon fix/mobil ......................... adresă e-mail ............... fax 
........................ reprezentat prin medicul titular ............................; 
    - cabinetul asociat sau grupat .................................., având sediul în municipiul/oraşul ............... 
CUI..................., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....... judeţul/sectorul ........................, 
telefon fix/mobil ...................... adresă e-mail ........................... fax .......................... reprezentat prin 
medicul delegat .................................; 



    - societatea civilă medicală ............................., având sediul în municipiul/oraşul .................. 
CUI....................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............................., 
telefon fix/mobil ......................... adresă e-mail .................................... fax .............................. 
reprezentată prin administratorul ................................; 
    - Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii societăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ..............................., având sediul în 
municipiul/oraşul .................. CUI......................., str. ....................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., 
judeţul/sectorul ........................., telefon fix/mobil ...................... adresă e-mail .................... fax 
...................... reprezentată prin .................................; 
    - Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie .................................., având sediul în municipiul/oraşul ................. CUI.................., str. 
................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...... judeţul/sectorul ..................., telefon fix/mobil ................... 
adresă e-mail ..................... fax ........................... reprezentată prin .......................................; 
    - Ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, inclusiv centrul de sănătate multifuncţional fără 
personalitate juridică din structura spitalului ................................, inclusiv a spitalului din reţeaua 
ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi 
autorităţii judecătoreşti, având sediul în municipiul/oraşul ................. CUI................, 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 şi centrul de sănătate multifuncţional - unităţi 
medicale cu personalitate juridică ........................, având sediul în municipiul/oraşul .................... 
CUI.............., str. ................... nr. ......., bl. ......., sc. ........, et. ........, ap. ......., judeţul/sectorul 
......................, telefon fix/mobil .................... adresă e-mail ............... fax ............ reprezentat prin 
...........................; 
    - Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului ......................, având sediul în 
municipiul/oraşul ............................ CUI.............., str. .................... nr. ...., bl. ......, sc. ........, et. ........, ap. 
........, judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ......... adresă e-mail .................. 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; 
   - Societăţi de turism balnear şi de medicină fizică şi de reabilitare, constituite conform Legii nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor 
comerciale de turism balnear şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
143/2003. 
    NOTĂ: În situaţia în care furnizorul are punct/puncte secundar(e) de lucru acestea se vor evidenţia 
distinct, fiind menţionate adresa, telefon fix/mobil, adresă de e-mail.” 
 

81. În anexa nr. 9, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „ART. 4: Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2023.” 
 

82. În anexa nr. 9 articolul 6,  literele g) și k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „g) să efectueze controlul activității  furnizorilor de servicii medicale, potrivit normelor metodologice 
privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobate 
prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în vigoare; 
............................................................................................................................................................... 
k) să facă publică valoarea garantată a punctului pe serviciu medical, pe pagina electronică a acestora, 
precum şi numărul total de puncte realizat trimestrial la nivel naţional, afişat pe pagina web a Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate;” 
 



83. În anexa nr. 9 articolul 7,  literele f), p), q) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„f) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la 
baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu cel puțin trei zile înainte de data la 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 
contract; 
……………………………………………………………………………………………………………. 
    p) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, prin poșta electronică sau 
prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate; să 
finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea biletului de trimitere pentru investigaţii 
paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, după caz, în 
situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală este un document 
tipizat, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medicul de specialitate, 
iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; 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. 1068/627/2021, cu modificările și completările 
ulterioare;  
    q) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice recomandate, prin scrisoare medicală, medicului 
de familie pe lista căruia este înscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face şi prin poșta 
electronică sau prin intermediul asiguratului; 
……………………………………………………………………………………………………………. 
    v) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli 
profesionale, dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens şi să le comunice lunar caselor 
de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală; să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor 
prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane - 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; să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile 
acordate persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;” 
 

84. În anexa nr. 9 articolul 7, litera j) se abrogă. 
 

85. În anexa nr. 9 articolului 7, după litera x)  se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul 
cuprins: 

    „y) medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare la întocmirea planului de proceduri 
specifice de medicină fizică şi de reabilitare să recomande  maximum 4 proceduri.” 
 

86. În anexa nr. 9 articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(2) Valoarea garantată a unui punct este unică pe ţară; pentru anul 2023 valoarea garantată a unui 
punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de .............. lei.” 
 

87. În anexa nr. 9 articolul  13, alineatele (1), (7), (8), (9) şi primul paragraf al alineatului (6), 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

    „(1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile 
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni: 
a) la prima constatare, se diminuează cu 5% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au produs 
aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea 



medicină fizică şi de reabilitare, 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, cu 
recuperarea contravalorii serviciilor medicale raportate în perioda de absență a medicului de la program; 
    b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au 
produs aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru 
specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, 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, cu recuperarea contravalorii serviciilor medicale raportate în perioda de absență a 
medicului de la program; 
………………………………………………………………………………………………………….. 
    (6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (5^2) pentru furnizorii de servicii medicale care 
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată 
directă. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
    (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (5^2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe 
fiecare medic/furnizor, după caz. 
    (8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (5^2) se face prin plată directă sau executare 
silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
    (9) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (5^2) se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie.” 
 

88. În anexa nr. 9,  la articolul 13, după alineatul (5), se introduc două noi alineate, alineatele 
(5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins: 

    „(5^1) Pentru nerespectarea obligației prevăzută la art. 7 lit. y) se reține contravaloarea consultației. 
  (5^2) În cazul constatării neîndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate, se recuperează  
contravaloarea serviciilor medicale aferente perioadei în care furnizorul nu a îndeplinit aceste criterii.” 
 

89. În anexa nr. 9 articolul 14,  alineatul (1) litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„c) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice, după caz, pe bază de documente justificative;” 
 

90. În anexa nr. 10,  punctele 1.1.1. , 1.1.2. şi 1.4., se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „1.1.1 Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare este 
de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia  adultilor si copiilor 0 - 18 ani 
cu diagnostic confirmat de accident  vascular cerebral in primele 3 luni, pentru paralizie cerebrală, 
pentru pacientele cu limfedem după mastectomie şi pentru pacientele cu anexectomie, când se acordă 
proceduri medicale specifice de medicină fizică şi de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de 
zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de 
afecţiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare. 

1.1.2. Seria de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu stabilită de medicul 
de specialitate medicină fizică şi de reabilitare în Planul de proceduri specifice de medicină fizică și de 
reabilitare, decontată pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de 
proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare ce se desfăşoară în staţiunile balneoclimatice se 
decontează maximum 4 proceduri/zi.  



…………………………………………………………………………………………………………….. 
1.4. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare acordate 
în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat este de 50 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre 
cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă, cu excepţia poziţiilor 1, 28 – 29, 32 - 
34 şi 38. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice medicină fizică şi de reabilitare acordate 
în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat este de 80 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 1, 28 – 29, 32 - 34 şi 38. Aceste tarife se decontează numai dacă 
numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporţional 
conform formulei: număr proceduri recomandate şi efectuate pe zi / 4 x tarif pe zi de tratament.” 
 

91. În anexa nr. 11 articolul 1, alineatele  (2), (5), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

„ (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare 
cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere: numărul de servicii medicale - zi de tratament, respectiv 
tariful pe zi de tratament, care este de 50 de lei sau 80 de lei. Tariful pe zi de tratament este de 50 de lei 
pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la subpunctul 1.1. de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la 
ordin, cu excepţia poziţiilor 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38 şi este de 80 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele 
prevăzute la subpunctul 1.1. de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu condiţia ca cel puţin o 
procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziţia 1, 28 - 29, 32 - 34 şi 38. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  (5) Suma neconsumată lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi de 
reabilitare în baza de tratament se redistribuie la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile 
următoare în cadrul unui trimestru, ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră şi se utilizează 
pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament acordate 
asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional. 
    În situaţia în care la unii furnizori de servicii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament 
se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate faţă de suma trimestrială prevăzută în 
contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act 
adiţional valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. 
Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii de 
medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament care în acelaşi trimestru şi-au epuizat valoarea de 
contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare 
în baza de tratament acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează 
proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii 
contractului pentru anul în curs până la sfârşitul trimestrului pentru care se face regularizarea, 
suplimentând valoarea de contract. 
    Dacă din valoarea trimestrială de contract a rămas neconsumat un procent de 5% se consideră epuizată 
valoarea de contract. 
    În trimestrul IV al anului calendaristic, în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de 
medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume 
neconsumate faţă de suma lunară 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 
neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de 
servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament care în luna respectivă şi-au 
epuizat valoarea de contract. Dacă din valoarea de contract a rămas neconsumat un procent de 5% se 
consideră epuizată valoarea de contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de 
reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se 



repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data 
încheierii contractului pentru anul în curs şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, 
suplimentând valoarea de contract. 
................................................................................................................................................................. 
    (7) În vederea contractării numărului de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza 
de tratament şi a numărului de zile de tratament de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament 
se au în vedere serviciile medicale zi de tratament care se acordă în bazele de tratament, se contractează 
şi raportează în vederea decontării pentru un număr de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi 
la adulţi, cu excepţia  adultilor si copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de accident  vascular cerebral in 
primele 3 luni, pentru paralizie cerebrală, pentru pacientele cu limfedem după mastectomie şi pentru pacientele cu 
anexectomie când se acordă proceduri medicale terapeutice pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe 
an/asigurat, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale.  

.................................................................................................................................................................................         
(9) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul în curs cu destinaţia de servicii medicale de medicină 
fizică şi de reabilitare în bazele de tratament vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin 
încheiere de contracte noi, respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru 
decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament şi numărul de 
zile de tratament de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraţilor de la 
data încheierii acestora. Valoarea contractului, 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, 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.” 

 
92. În anexa nr. 11B  capitolul I, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    “3. Să facă dovada că pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore - programul bazei de tratament/punctului 
de lucru este acoperit de fizioterapeut care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la baza de 
tratament/punctul de lucru respective.” 
 

93. În anexa nr. 11B  capitolul II, litera b) de la punctul A, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

   “ b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent la 
punctul de lucru respectiv sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor 
care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora.” 
 

94. În anexa nr. 11B capitolul II, litera b) de la nota 1 a punctului A.1., se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

    “b) numărul maxim de proceduri/oră posibil de efectuat în cadrul programului de lucru de către 
asistentul de balneofizioterapie cu pregătire superioară sau medie de specialitate, asistentul medical de 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, precum și de către fizioterapeutul care îşi desfăşoară activitatea 
într-o formă legală la furnizor, indiferent de forma de organizare a furnizorului, este de 10 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 legală la furnizor, indiferent de forma de organizare a 
furnizorului, este de 4 proceduri/oră.” 

95. În anexa nr. 11B capitolul II, după nota 1 a  literei A.1., se introduce o nouă notă, nota 2, cu 
următorul cuprins: 



    “NOTA 2: In cazul aparatelor de terapie combinata, acestea vor fi punctate pentru două funcții ce pot 
fi realizate concomitent, indiferent de numărul și tipurile funcțiilor din fișa tehnică, fiind punctate două 
funcții, cu punctajul cel mai mare.” 

96. În anexa nr. 11B capitolul II,  litera B se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"B. Evaluarea resurselor umane: 
    Ponderea acestui criteriu este de 60%. 
    Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de 
medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament - obţine un punctaj corespunzător acestui 
criteriu. 
    Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat. 
    Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă, iar pentru cei cu normă 
parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată. Pentru personalul care depăşeşte 
o normă întreagă se acordă punctaj şi pentru fracţiunea de normă lucrată ce depăşeşte norma întreagă. 
    Se consideră o normă întreagă astfel: 
    - pentru un asistent balneofizioterapie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
maseur, băieş - 40 ore/săptămână (8 ore/zi x 5 zile/săptămână) 
    - pentru un fizioterapeut - 35 ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptămână) 
    a. fizioterapeut - 15 puncte/1 normă 
 ________________________________________________ 
|    Nume şi prenume    | Număr de ore | Punctaj | 
|_______________________|______________|_________| 
|                       |              |         | 
|_______________________|______________|_________| 
    b. asistent balneofizioterapie/asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare 
    - 10 puncte/1 normă 
 ________________________________________________ 
|    Nume şi prenume    | Număr de ore | Punctaj | 
|_______________________|______________|_________| 
|                       |              |         | 
|_______________________|______________|_________| 
    c. maseur - 10 puncte/1 normă 
 ________________________________________________ 
|    Nume şi prenume    | Număr de ore | Punctaj | 
|_______________________|______________|_________| 
|                       |              |         | 
|_______________________|______________|_________| 
    d. băieş - 10 puncte/1 normă 
 ________________________________________________ 
|    Nume şi prenume    | Număr de ore | Punctaj | 
|_______________________|______________|_________| 
|                       |              |         | 
|_______________________|______________|_________| 
    TOTAL PUNCTE .................. 
    Program de activitate săptămânal al bazei de tratament - 7 ore/zi: 
    - 5 zile/săptămână = 2 puncte 
    - Peste 5 zile/săptămână = câte 1 punct pentru fiecare zi în plus 
    - Pentru 2 x 7 ore/5 zile pe săptămână = 5 puncte 
    - 5 zile/săptămână/mai mult de 7 ore pe zi şi mai puţin de 14 ore pe zi = punctaj proporţional cu 
programul de activitate declarat 
 
    - TOTAL puncte ........................ 



 
    Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de 
puncte obţinut de fiecare furnizor. 
    Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a 
aplicării procentelor corespunzătoare fiecărui criteriu la numărul 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 furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea 
sumelor stabilite pentru fiecare criteriu. 
    Punctajul obţinut de fiecare furnizor corespunzător fiecărui criteriu se afişează pe pagina web a casei 
de asigurări de sănătate. 
 

97. În anexa nr. 11C,  textul explicativ de la cele două steluţe de la rubrica „Perioada  pentru 
care se recomandă procedure specifice de medicină fizică şi de reabilitare **)”, se modifică 
şi va avea  următorul cuprins: 

„**) Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare este de 
maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia  adultilor si copiilor 0 - 18 ani cu 
diagnostic confirmat de accident  vascular cerebral in primele 3 luni, pentru paralizie cerebrală, si pentru 
pacientele cu limfedem după mastectomie şi pentru pacientele cu anexectomie, când se acordă proceduri 
medicale specifice de medicină fizică şi de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe 
an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de 
bază la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare.” 
 

98. În anexa nr. 11C, la textul din rubrica „Număr paturi”, se întroduc trei steluţe cu următorul 
text: 

   “***) Numărul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare recomandate este de  maxim 
4 proceduri/asigurat  in conformitate cu prevederile pct. 1.1.2 din Anexa 10 la prezentul Ordin.” 
 

99. În anexa nr. 12, punctul I "Părţile contractante", se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate ....................., cu sediul în municipiul/oraşul ...................CUI…..., str. 
...................... nr. ....., judeţul/sectorul .........., telefon .........., fax ..........., adresă e-mail .........., 
reprezentată prin director general ............................... 
şi 
    - unitatea sanitară ambulatorie de medicină fizică şi de reabilitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor 
cu reţea sanitară proprie, CUI ……………reprezentată prin ..................................; 
    - cabinetul medical de specialitate ..........................., organizat potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, CUI………………… reprezentat prin ............................; 
 
    - societatea de turism balnear şi de recuperare, constituită potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 
31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor 
comerciale de turism balnear şi de recuperare medicală, aprobată prin Legea nr. 143/2003 .................... 
CUI …………………………reprezentată prin .......................................; 
    - ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat inclusiv centrul de sănătate multifuncţional fără 
personalitate juridică din structura spitalului ........................, inclusiv al spitalului din reţeaua 
ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi 
autorităţii judecătoreşti, reprezentat prin ......................... în calitate de reprezentant legal al unităţii 



sanitare din care face parte; având sediul în municipiul/oraşul .....................CUI............., str. 
..................... nr. ...., judeţul/sectorul ................, telefon .............. fax .................., e-mail 
............................ 
- Centrul de sănătate multifuncţional - unitate cu personalitate juridică (autorizat, şi*) evaluat, acreditat 
sau înscris în procesul de acreditare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare) ....................., având sediul 
în municipiul/oraşul .................CUI…………….., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., 
judeţul/sectorul .............., telefon fix/mobil ............., adresa e-mail ..............., fax ..................... 
reprezentat prin ...........................; 
NOTĂ: 
În situaţia în care furnizorul are punct/puncte secundare de lucru acestea se vor evidenţia distinct, fiind 
menţionate adresa, telefon fix/mobil, adresă de e-mail.” 
 

100. În anexa nr. 12, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2023.” 
 

101. În anexa nr. 12 articolul  7,  litera  f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
    „f) să efectueze controlul activităţii furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare 
potrivit normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
în vigoare;”  
 

102. În anexa nr. 12 articolul 8, literele e) f) m)  se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „e) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui 
formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate, cu obligaţia ca pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore - programul 
furnizorului/punctului de lucru să fie acoperit de fizioterapeut/fizioterapeuţi care îşi desfăşoară într-o 
formă legală profesia la furnizor/punctul de lucru respectiv; 
    f) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la 
baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu cel puţin trei zile înainte de data la 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 
contract; 
    m) să acorde servicii de asistenţă medicală de medicină fizică şi de reabilitare din ambulatoriu 
asiguraţilor numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de 
medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11 C la 
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021; 
să nu acorde servicii de asistenţă medicală de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu asiguraţilor 
în baza unui Plan de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicul de 
specialitate medicină fizică şi de reabilitare cu mai mult de 4 proceduri recomandate. Pentru pacienţii din 
statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari 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 în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul 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 competente din statele 
membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al 



Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 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 României, serviciile se acordă pe baza Planului 
proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică 
şi de reabilitare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021;” 

     103. În anexa nr. 12 articolul  8,  literele i) n) se abrogă. 
 

104.În anexa nr. 12 articolul  8, după litera q), se introduc două noi litere, literele r) şi s), cu 
următorul cuprins: 

    „r) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate persoanelor care nu deţin cod numeric 
personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să le comunice lunar casei de asigurări 
de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 
    s) să asigure mentenanţa şi întreţinerea aparatelor utilizate pentru acordarea de servicii medicale, 
conform specificaţiilor tehnice.” 
 

105. În anexa nr. 12, tabelul de la alineatul (1) al articolului 10, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
Tipul 
serviciului 

Numărul de 
servicii - Zile de 
tratament   
Negociat 
(orientativ)          

Tarif pe  
serviciu medical 

-  zi de    
tratament*) 

Valoare   lei    

0 1 2 3=1*2 
Zile de tratament 
aferente seriilor de 
proceduri cu 
următoarele 
tarife/zi de 
proceduri     

   

50 Lei    
80 Lei    

 
    *) Tariful pe serviciu medical - zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de medicină fizică 
şi de reabilitare în ambulatoriu sunt cele prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021  pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2021  a H.G. nr. 696/2021  şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente 
serviciilor medicale - zi de tratament şi numărului de zile de tratament pentru seria de proceduri specifice 
de medicină fizică şi de reabilitare din ambulatoriu. 

106.  În anexa nr. 12 articolul 11, alineatele (1) şi (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în 
ambulatoriu în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, se face pe baza numărului de zile de tratament 
medicină fizică şi de reabilitare realizate în ambulatoriu şi a tarifului pe zi de tratament în limita sumelor 
contractate, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza facturii 
şi a documentelor justificative depuse/transmise de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data 
de ................... 



    Tarifele pe zi de tratament se decontează numai dacă numărul 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 decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin 
semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 
Valoarea lunară de contract poate fi depăşită cu maximum 10% cu condiţia diminuării valorii de contract 
din luna următoare, cu excepţia lunii decembrie, cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul 
respectiv. În această situaţie, în cadrul unui trimestru valorile lunare se pot modifica pe baza cererii scrise 
a furnizorului, înregistrată până cel târziu în ultimele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, cu obligativitatea 
încadrării în suma contractată în trimestrul respectiv. 
    În situaţia în care la unii furnizori de servicii de medicină fizică şi de reabilitare din ambulatoriu se 
înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate faţă de suma trimestrială prevăzută în 
contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act 
adiţional valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. 
Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii de 
medicină fizică şi de din ambulatoriu care în acelaşi trimestru şi-au epuizat valoarea de contract. 
Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare 
din ambulatoriu acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional 
în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru 
anul în curs până la sfârşitul trimestrului pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de 
contract. 
    Dacă din valoarea trimestrială de contract a rămas neconsumat un procent de 5% se consideră epuizată 
valoarea de contract. 
    În trimestrul IV al anului calendaristic în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de 
medicină fizică şi de reabilitare din ambulatoriu se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume 
neconsumate faţă de suma lunară 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 
neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de 
servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din ambulatoriu care în luna respectivă şi-au epuizat 
valoarea de contract. Dacă din valoarea de contract a rămas neconsumat un procent de 5% se consideră 
epuizată valoarea de contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de 
reabilitare din ambulatoriu acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează 
proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii 
contractului pentru anul în curs şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând 
valoarea de contract. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
    (3) Clauze speciale - se completează pentru fiecare punct de lucru cu care s-a încheiat contactul: 

    a) Fizioterapeut 
    Nume: ..................... Prenume: .............................. 
    Grad profesional: ................................................. 
    Cod numeric personal: ............................................. 
    Program zilnic de activitate ............................... ore/zi 
    b) Categorie personal medico-sanitar 
    Nume: ........................ Prenume: ........................... 
    Grad profesional: ................................................. 
    Cod numeric personal: ............................................. 
    Program zilnic de activitate ............................... ore/zi 
    c) ................................................................ 



     ................................................................... 
    *) În cazul ambulatoriului integrat al spitalului şi din centrul de sănătate  multifuncţional fără 
personalitate juridică organizat în structura spitalului, se va completa cu programul de lucru stabilit 
ambulatoriului integrat al spitalului, precum şi cu datele aferente tuturor persoanelor care îşi desfăşoară 
activitatea în sistem integrat şi în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din 
structura spitalului. 

  107.  În anexa nr. 12,  articolul 18, preambulul alineatului (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
   „ (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 lit. a), c), d), g), j), k), o) 
și r) se aplică următoarele sancţiuni:” 
 
   108. În anexa nr. 12, articolul 18, după alineatul (4), se introduc două noi alineate, alineatele 
(4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins: 
    „(4^1) În cazul în care în perioada derulării contractului se constată neîndeplinirea unuia sau mai 
multor criterii de eligibilitate, casele de asigurări de sănătate recuperează contravaloarea serviciilor 
medicale care au fost decontate şi care au fost acordate de catre  furnizor in perioada in care  nu a 
îndeplinit aceste criterii.” 
  (4^2) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de 
asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate lipsa contractului de service valabil pe 
perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale pentru aparatele ieşite din perioada 
de garanţie, se recuperează suma corespunzătoare punctajului pentru aparatul/aparatele respectiv/e, 
pentru toată perioada pentru care furnizorul nu deține acest document.” 
 
   109. În anexa nr. 12, articolul 18, alineatele (5) – (8), se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) –  (4^2) pentru furnizorii de servicii medicale care 
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se face prin plata directă sau executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, 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 notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la 
data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen 
de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste 
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În 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. În situaţia în care a nu se face 
prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu 
executoriu. 
Pentru 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 servicii medicale, prin 
plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin 
executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4^2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe 
fiecare furnizor, după caz. 
    (7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4^2) se face prin plată directă sau executare 
silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 



   (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4^2) se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie.” 
 
110. În anexa nr. 12,  articolul 19, literele c) și e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   „ c) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice după caz, pe bază de documente justificative; 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
e) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că autorizaţia de liberă practică eliberată de 
Colegiul Fizioterapeuţilor din România/ certificat de membru OAMGMAMR nu este avizată/ avizat pe 
perioada cât fizioterapeutul/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 contractului pentru situaţiile în care furnizorul nu mai îndeplineşte 
condiţiile de desfăşurare a activităţii în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;” 
 
111. În anexa nr. 12, litera g) a articolului 20, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de 
sănătate prin lipsa nejustificată a fizioterapeutului/personalului medico-sanitar timp de 3 zile 
consecutive;” 
 
112. În anexa nr. 14, la tabelul de la litera A, după punctul 24, se adaugă un punct nou, punctul 25, 
cu următorul cuprins: 
„ 
25. Detartraj cu ultrasunete și periaj 

profesional /ambele arcade/un 
serviciu/an/CNP 

150 100% 60% 100% 

                                                                                                                                                                    „ 
113. În anexa nr. 14, punctul 3 de la nota  tabelului de la litera A, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„  3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la codurile 1, 2, 2.1, 4, 23, 25 din tabel.” 
 
114. În anexa nr. 14, nota  de la tabelul de la litera B, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„NOTĂ: 
    1.Dentiştii acordă numai serviciul prevăzut la codul 4 din tabelul de la litera B. 
    2.Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform 
legii. 
    3.Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suportă integral costurile pentru investigaţiile 
paraclinice recomandate - radiografii dentare şi tratamentul prescris.” 
 
115. În anexa nr. 15, articolul 3, alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “e) suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de …… lei/lună. Suma contractată se 
defalchează pe trimestre şi luni.” 

116. În anexa nr. 15, articolul 3, alineatele (3) şi (5), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ (3) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la 
sfârşitul unui trimestru sume neconsumate, 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 trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. 



    Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii 
medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract şi se 
repartizează proporţional, corespunzător elementelor utilizate la stabilirea valorii de contract. 
    Dacă din valoarea de contract a rămas neconsumat un procent de 5% se consideră epuizată valoarea 
de contract. 
    Prin excepţie, pentru trimestrul IV al anului calendaristic, în situaţia în care la unii furnizori de servicii 
medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate, faţă de suma 
lunară 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 neconsumate. Sumele 
rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de 
medicină dentară care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiţional se 
utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate asiguraţilor de la data 
încheierii actului adiţional. 
    (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul în curs 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 contractul iniţial se 
stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare.” 

117. În anexa nr. 16 punctul I. Parţie contractante, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   „ I. Părţile contractante 
Casa de asigurări de sănătate ............................., cu sediul în municipiul/oraşul ......................., CUI .....,  
str. .................... nr. ....... judeţul/sectorul .................., telefon/fax ..............., e-mail .............................., 
reprezentată prin Director general ................................, 
şi 
    - Cabinetul medical organizat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
    - cabinetul individual ......................, CUI.... reprezentat prin medicul dentist/medicul 
stomatolog/dentistul titular .................................; 
    - cabinetul asociat sau grupat ......................, CUI....  reprezentat prin medicul dentist/medicul 
stomatolog/dentistul delegat .............................; 
    - societatea civilă medicală ......................., CUI....  reprezentată prin administrator 
.......................................; 
    - unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ......................., CUI....  reprezentată prin 
..........................................; 
    - Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare 
proprii ............, CUI............. reprezentată prin ...............................................; 
    - ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului .................., inclusiv al 
spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei 
naţionale şi autorităţii judecătoreşti,  CUI.... reprezentat prin ........................., în calitate de reprezentant 
legal al unităţii sanitare din care face parte; 
    - Centrul de diagnostic şi tratament, centru medical şi unitatea medicală cu personalitate juridică 
........................, cu sediul în municipiul/oraşul ............. CUI, ......, str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ......., 
et. ......, ap. ........ judeţul/sectorul ..................., telefon ................... fax .........................., e-mail 
.............................., reprezentat prin ................................... 
 
    - Centrul de sănătate multifuncţional (cu sau fără personalitate juridică), inclusiv cele aparţinând 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie .................................., având sediul în 



municipiul/oraşul ............... CUI, ......., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ........, ap. ......... 
judeţul/sectorul ........................, telefon fix/mobil .................., adresa de e-mail .........................., fax 
.........................., reprezentat prin ............................... 
NOTĂ: 
    În situaţia în care furnizorul are punct/puncte secundare de lucru acestea se vor evidenţia distinct, fiind 
menţionate adresa, telefon fix/mobil, adresă de e-mail. 
 
118. În anexa nr. 16, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „ART. 4  
Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2023.” 
 
119. În anexa nr. 16 articolul 6, litera  f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „f) să  efectueze controlul activității   furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară, potrivit 
normeleor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate în vigoare;”  

120. În anexa nr. 16 articolul 7, literele  f) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
   „ f) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat 
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu cel puţin trei zile înainte de data la 
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 
contract; 
.................................................................................................................................................................. 
    t) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli 
profesionale, dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens şi să le comunice lunar caselor 
de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală; să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor 
prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane, 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; să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile 
acordate persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;” 
121. În anexa nr. 16, articolul 7, litera  i) se abrogă. 
 
122. În anexa nr. 16, articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile 
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni: 
a) la prima constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de medicină dentară aferente 
lunii în care s-au produs aceste situaţii, cu recuperarea contravalorii serviciilor medicale raportate în 
perioda de absență a medicului de la program; 
    b) la a doua constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de medicină dentară aferente 
lunii în care s-au produs aceste situaţii, cu recuperarea contravalorii serviciilor medicale raportate în 
perioda de absență a medicului de la program;” 
 
123. În anexa nr. 16 articolul 16 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „c) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice, după caz, pe bază de documente justificative;” 
 



124. Anexa 17 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 
 
125. În anexa nr. 18 articolul 2, ultima liniuţă a alineatului (1), se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„ (1)(...) 
    - furnizorii de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii 
medicale de medicină dentară), cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere criteriile privind 
repartizarea sumelor prevăzute în Anexa 19, respectiv Anexa 20 la ordin.” 
 
126. În anexa nr. 18 articolul 2, alineatul (3) se abrogă. 
 
127. În anexa nr. 18 articolul 2, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „(4) Lunar, casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice 
serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract stabilită pe tipuri, respectiv 
analize medicale de laborator, anatomie patologică, investigaţii de radiologie - imagistică medicală şi 
medicină nucleară. 
    Pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, potrivit ghidurilor de practică 
medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu 
COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum şi a pacienţilor 
diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli 
cerebrovasculare, boli neurologice, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se 
suplimentează după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice, prin acte adiţionale.  
    În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni 
sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate 
vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial pe tipuri de 
investigaţii aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi 
contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au 
epuizat valoarea de contract. Sumele rezultate din economii nu pot fi contractate cu medicii de 
familie/medicii de specialitate din specialităţile clinice din ambulatoriu care au încheiate acte adiţionale 
pentru furnizare de servicii medicale paraclinice dacă suma contractată de aceştia este la maximum 
posibil potrivit programului de lucru stabilit pentru furnizarea acestor servicii. Suma din actul adiţional 
se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data încheierii 
actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul 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 lunar se înţelege contravaloarea serviciilor medicale paraclinice - pe tipuri de 
investigaţii paraclinice, decontate de casa de asigurări de sănătate. 
Dacă din valoarea lunară de contract pentru servicii medicale paraclinice - analize de laborator a rămas 
neconsumat un procent de maximum 5% se consideră epuizată valoarea de contract. 
Dacă din valoarea lunară de contract pentru servicii de anatomie patologică a rămas neconsumat un 
procent de maximum 5% se consideră epuizată valoarea de contract. 
Dacă din valoarea lunară de contract pentru servicii medicale paraclinice de radiologie, imagistică 
medicală şi medicină nucleară a rămas neconsumat un procent de maximum 5% se consideră epuizată 
valoarea de contract. 
    Prin excepţie, pentru trimestrul IV al anului calendaristic, în situaţia în care la unii furnizori de servicii 
medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate, faţă de suma lunară 
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 neconsumate. Sumele rezultate din 
economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale paraclinice care în 
luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiţional se utilizează pentru 



decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi 
se repartizează avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme. 
    (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul în curs cu destinaţia servicii medicale paraclinice se 
contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere 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 adiţional la 
contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare 
prevăzute în prezentele norme, 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 medicale paraclinice efectuate de medicii de 
familie/medicii de specialitate din specialităţile clinice din ambulatoriu, se pot contracta sume din 
fondurile suplimentare numai în situaţia în care nu se depăşeşte numărul maxim de servicii ce se pot 
efectua potrivit programului de lucru stabilit pentru furnizarea acestor servicii. 
    (6) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, investigaţii medicale 
paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară, pot efectua servicii medicale 
paraclinice 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 diminuării valorii de 
contract/act adiţional a lunii următoare, cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. 
În această situaţie, în cadrul unui trimestru valorile lunare se pot modifica pe baza cererii scrise a 
furnizorului, înregistrată până cel târziu în ultimele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, cu obligativitatea 
încadrării în suma contractată în trimestrul respectiv. 
 
128. În anexa nr. 18 articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(2) Casele de asigurări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice, 
ecografii generale (abdomen şi pelvis) furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară, 
precum și radiografii furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară, 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. 
    Pentru investigațiile paraclinice pentru care medicii de familie, medicii cu specialităţi medicale clinice, 
inclusiv medicii cu specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, medicii de medicină dentară 
încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, programul de lucru se prelungeşte 
corespunzător. 
    Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, inclusiv cu specialitatea clinică medicină fizică şi de 
reabilitare, aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi efectuate atât ca urmare a actului medical 
propriu, cât şi ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate în cadrul unui program suplimentar 
faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile clinice. 
    Numărul maxim de ecografii ce pot fi efectuate într-o oră de medicii de familie, medicii cu 
specialităţile medicale clinice, inclusiv cu specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, care 
încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice, nu poate fi mai mare de 3. 
    Numărul maxim de radiografii ce pot fi efectuate într-o oră de medicii de medicină dentară, care 
încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară nu poate fi 
mai mare de 6.” 
 
129. În anexa nr. 18 articolul 3, alineatul (3) se abrogă. 
 
130. În anexa nr. 18 după articolul 4, se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul 
cuprins: 
    “ART. 4^1 



    (1) Efectuarea investigaţiilor paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-
19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum şi a pacienţilor 
diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli 
cerebrovasculare, boli neurologice, se realizează de către furnizorii de servicii medicale paraclinice, în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 
    (2) Pentru investigaţiile paraclinice prevăzute la alin. (1) furnizorii de servicii medicale paraclinice ţin 
evidenţe distincte. 
    (3) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice în regim ambulatoriu, 
necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după 
încetarea perioadei de izolare, potrivit ghidurilor de practică medicală, aprobate prin ordin al ministrului 
sănătăţii, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru monitorizarea pacientului 
cu COVID-19. 
    (4) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice în regim ambulatoriu, 
necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli rare, boli 
cardiovasculare, boli cerebrovasculare şi boli neurologice, potrivit ghidurilor de practică medicală, 
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate 
pentru afecţiunile respective.” 
 
131. În anexa nr. 18 articolul 5, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„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 medicul 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 la 
solicitarea acesteia. La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător, acolo unde este cazul, 
rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. Biletul de trimitere 
pentru investigaţii medicale paraclinice este formular cu regim special, unic pe ţară şi are valabilitate 90 
de zile. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice de la data 
la care acesta se implementează.” 
 
132. În anexa nr. 19 capitolul I, punctele 3, 5 şi primul paragraf al punctului 4, se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
    „3. Furnizorul va prezenta un înscris cu menţiunea seriei, a anului de fabricaţie, a capacităţii de lucru 
şi a meniului de teste efectuate de fiecare aparat, vizat de producător/distribuitor autorizat/furnizor de 
service autorizat. Anul de fabricație trebuie certificat de producător. 
   4. Să facă dovada că toată durata programului 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 medicale organizat ca punct de lucru din structura sa, este acoperită 
prin prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau medic de specialitate microbiologie 
medicală, farmacist cu specialitatea laborator farmaceutic, biolog, chimist, biochimist medical - cu titlul 
profesional specialist sau biolog, chimist, biochimist medical cu grad principal; programul de lucru al 
laboratoarelor de analize medicale fără compartiment de microbiologie şi care nu efectuează analize de 
microbiologie este obligatoriu ca pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore să fie acoperit de medic/medici 
cu specialitatea medicină de laborator care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la 
laboratorul/punctul de lucru respectiv; programul de lucru al laboratoarelor de microbiologie organizate 
în structuri distincte sau care au în componență și compartiment de microbiologie, este obligatoriu ca 
pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore să fie acoperit de medic/medici doar cu specialitatea de 
microbiologie medicală sau medici cu specialitatea de medicină de laborator, care au obţinut specialitatea 
în baza curriculei valabile până în 2016, sau de medic/medici care au obţinut specialitatea de medicină 



de laborator în baza curriculei valabile după 2016, numai dacă aceştia au cel puţin 10 luni de pregătire în 
microbiologie în cadrul modulelor curriculare obligatorii, exceptând lunile de perfecţionare aplicativă; 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
    5. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate, pe toată perioada de derulare a contractului cu casa 
de asigurări de sănătate pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de lucru ce 
urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice - analize medicale de 
laborator pentru: 
• subcriteriul a) "îndeplinirea cerinţelor pentru calitate şi competenţă" - pentru subcriteriul a) 
"îndeplinirea cerinţelor pentru calitate şi competenţă" - pentru toate analizele cuprinse în lista 
investigaţiilor paraclinice, 
• subcriteriul b) "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale" 
cu rezultate satisfăcătoare - pentru minim 57 analize cuprinse în lista investigaţiilor paraclinice. 
NOTĂ: Pentru laboratoarele de anatomie patologică nu se aplică punctul 2.a) şi punctul 5.” 
 
133. În anexa nr. 19 capitolul II litera A, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ h) Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac 
obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele mai 
vechi de 12 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbișării) pentru care s-a 
aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria 
respectivă emisă de producător nu se punctează. Recondiționarea (refurbișarea) se poate realiza doar în 
unitățile de producție ale producătorului. Punctajul total pentru fiecare aparat, conform celor de mai 
jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 8 ani; pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu 
mai mult de 12 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbișării), punctajul 
total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 20%.” 
 
134. În anexa nr. 19 capitolul II litera A, punctul 1.3, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „1.3.Imunohematologie: 
a) manual ...................................  2 puncte 
b) echipament automat pentru determinarea Grupelor sangvine RH…….10 puncte” 
 
135. În anexa nr. 19 capitolul II litera A,  punctul 2.3, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „2.3. Analizoare microbiologie (bacteriologie + micologie) 
    - analizor automat de microbiologie ..................... 40 puncte 
    - analizor automat de însămânțare a mediilor de cultură…..5 puncte 
    - analizor automat de microbiologie cu spectometrie de masă ......................................... 60 puncte 
    MALDI-Tof, pentru 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 automat. Densitometrul     
(nefelometru) destinat măsurării turbidităţii suspensiilor bacteriene cât şi galeriile de identificare a 
bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacteriologie. 
- analizor semiautomat de microbiologie…………10 puncte 

    Se iau în calcul în vederea acordării punctajului maxim 2 aparate.” 
 
136. În anexa nr. 19 capitolul II litera B, după punctul 3 de introduce un nou punct, punctul 4, cu 
următorul cuprins: 
    „4. Puncte de recoltare externe aflate în alte localități decât cele reședință de județ…………… 10 
puncte pentru fiecare punct extern de recoltare; 
   Puncte de recoltare mobile……………………20 puncte pentru fiecare punct mobil de recoltare;” 
 



137. În anexa nr. 19 capitolul II litera C punctul 2, litera a), se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    „a) 50% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "îndeplinirea cerinţelor 
pentru calitate şi competenţă", în conformitate cu standardul SR EN ISO 15189 şi care este dovedit de 
furnizor prin certificatul 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. Toate analizele din pachetul de bază trebuie să fie acreditate conform cerinţelor 
SR EN ISO 15189.” 
 
138. În anexa nr. 19 capitolul II litera C punctul 2, la litera b3), punctele 1, 3 şi primul paragraf al 
punctului 4, se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „1. Laboratorul trebuie să dovedească participarea cu rezultate satisfăcătoare la scheme de 
intercomparare pentru schemele derulate, 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 scheme de intercomparare emisă de Ministerul Sănătăţii. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Actele doveditoare pentru participarea la scheme de testare a competenţei de cel puţin 4 ori în anul  
2022: pe format de hârtie - centralizator emis de organizatorii schemelor de testare a competenţei pentru 
toţi analiţii la care laboratorul a participat în anul anterior, facturi emise de organizatorii schemelor 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 laboratorului. 
4. Actele doveditoare pentru participarea de cel puţin 4 ori/an la scheme de testare a competenţei în anul 
2023: contracte cu organizatorii schemelor de testare a competenţei şi anexe din care să reiasă tipul 
analizelor şi frecvenţa cu care vor participa la schemele de testare a competenţei. (...)” 
 
140. În anexa nr. 20 capitolul I punctul 2, litera d se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   „ d. Ecocardiografia, Ecocardiografia + Doppler, Ecocardiografia + Doppler color, Ecocardiografia de 
efort efectuate ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie, pediatrie, medicină internă, 
geriatrie şi gerontologie, neurologie;” 
 
141. În anexa nr. 20 capitolul I punctul 2, după litera n, se introduc două noi litere, litera o şi p, cu 
următorul cuprins: 
    „o. Ecografie musculoscheletală ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medici de 
specialitate clinică reumatologie; 
     p. Ecografie cutanată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medici de specialitate 
clinică dermatovenerologie.” 
 
142. În anexa nr. 20 capitolul II litera A, litera e) şi primul paragraf al literei h) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
    „e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau 
în perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre 
furnizori. 
    Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie - imagistică medicală şi medicină 
nucleară care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute 
şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele 
normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor 
îşi desfăşoară activitatea într-un program de lucru distinct. În această situaţie, pentru fiecare furnizor, 
echipamentele deţinute/utilizate în comun se punctează proporţional, funcţie de programul în care este 
utilizat aparatul, fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat. 



…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
    h) Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac 
obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Anul original de 
fabricație trebuie certificat de producător. Aparatele mai vechi de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau 
de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o 
declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător, nu se punctează. 
Punctajul total pentru fiecare aparat, conform celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime 
de până la 9 ani; pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 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%. Recondiționarea (refurbișarea) se poate realiza doar în unitățile 
de producție ale producătorului.(....)” 
 
143. În anexa nr. 20 capitolul II litera A, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„g) computer tomografie - se acordă 60 de puncte pentru 
       fiecare computer tomograf spiral 
    După caz, la punctajul obţinut se adaugă: 
    - numărul de secţiuni concomitente: 
      - 2 - 8 secţiuni ..................................... 25 puncte; 
      - 16 - 32 secţiuni ................................... 40 puncte; 
        - 64 secţiuni ........................ 70 puncte; 
        - 128 secțiuni………………………………………………………………..100 puncte; 
        - peste 128 secțiuni sau CT DUAL………………….150 puncte; 
    - timp de achiziţie a imaginii: 
      - 0,5 - 1 secundă: ................................... 10 puncte; 
    sau 
      - < 0,5 secunde: ..................................... 20 puncte; 
    - aplicaţii software*) instalate pe computerul tomograf: 
      - Circulaţie - minim 64 slice ........................ 2 puncte; 
      - evaluare nodul pulmonar - minim 16 slice ........... 2 puncte; 
      - perfuzie - minim 64 slice .......................... 2 puncte; 
      - colonoscopie - minim 64 slice ...................... 2 puncte; 
      - angiografie cu substracţie de os - minim 16 slice .. 2 puncte; 
      - dental - 2 slice ................................... 2 puncte; 
      - sistem pentru justificarea şi optimizarea dozelor 
        de iradiere ........................................ 10 puncte; 
 
144. În anexa nr. 20 capitolul II litera A, partea introductivă a literei h) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    „ h) imagistică prin rezonanţă magnetică  
- se acordă 15 puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică cu câmp magnetic sub 1 T, 
 - se acordă 30 puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică cu câmp magnetic de 1 T și sub 1,5 T, 
 - se acordă 100 de puncte pentru aparatele de rezonanță magnetică cu câmp magnetic de 1,5 T și mai 
mic de 3T, 
 - se acordă 150 de puncte pentru aparatele de rezonanță magnetică cu câmp magnetic de cel puțin de 
3T,  
    Punctajul se acordă pentru aparatele RMN în vederea efectuării 
investigaţiilor la nivelul următoarelor segmente: cap, coloană vertebrală,gât, sistem musculo-scheletal - 
extremităţi; 
    După caz, la punctajul obţinut se adaugă: (...)” 



 
145. În anexa nr. 20 capitolul II litera A, nota 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „NOTA 4: Pentru cabinetele medicale din asistenţa medicală primară, cabinetele medicale din 
ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv din ambulatoriul de specialitate pentru 
specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, precum și cabinetele din ambulatoriul de specialitate pentru 
medicină dentară care încheie acte adiţionale pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice, punctajul 
acordat pentru aparatele cu care se efectuează investigaţiile paraclinice se ajustează proporţional cu 
programul de lucru contractat pentru aceste servicii.” 
 
146. În anexa nr. 21, punctul I  Părţile contractante, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„    I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate ........................., cu sediul în municipiul/oraşul ........CUI........, str. 
................... nr. ...... judeţul/sectorul ...................., telefon/fax ........................, adresă e-mail ..................., 
reprezentată prin Director general ..........................., 
şi 
    Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 
124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
    - laboratorul individual ..................., str. .................... nr. ......, bl ......, sc. ......., et. ....., ap. ....., 
judeţul/sectorul ............., telefon fix/mobil ................... având sediul în municipiul/oraşul ........, 
CUI..........., adresă e-mail ............... fax .................... reprezentat prin medicul titular 
.........................................; 
    - laboratorul asociat sau grupat ......................., având sediul în municipiul/oraşul ......., CUI,..........., 
str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., telefon fix/mobil 
............... adresă e-mail .............. fax .................. reprezentat prin medicul delegat ..................................; 
    - societatea civilă medicală .......................... având sediul în municipiul/oraşul ......., CUI..........., str. 
....................... nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., telefon fix/mobil 
................ adresă e-mail ............... fax .................... reprezentată prin administratorul 
................................; 
    Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ............................... având sediul în 
municipiul/oraşul ......, CUI.........., str. ......................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul 
..................., telefon fix/mobil ................ adresă e-mail ............ fax ................... reprezentată prin 
.................................; 
    Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie ......................., având sediul în municipiul/oraşul ......., CUI.........., str. .................. nr. ...., bl. ...., 
sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................, telefon fix/mobil ................ adresă e-mail ................. 
fax ................. reprezentată prin ..........................................; 
    Laboratorul din Centrul de sănătate multifuncţional - unitate fără personalitate juridică şi Laboratoare 
din structura spitalului ...................................., inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor 
centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti 
.................... având sediul în municipiul/oraşul ......., CUI..........., 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 municipiul/oraşul .........., 
CUI............, str. .......................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., telefon 
fix/mobil ............... adresă e-mail .................. fax .................. reprezentat prin ..................; 
 



147. În anexa nr. 21, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  „ART. 4 
Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2023.” 
 
 
148. În anexa nr. 21 articolul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „f) să efectueze controlul activității furnizorilor de servicii medicale paraclinice potrivit normelor 
metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate în vigoare;” 

149. În anexa nr. 21 articolul 7, literele e), k),r), ş) şi ad) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „e) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat 
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu cel puţin trei zile înainte de data la 
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 
contract; 

……………………………………………………………………………………………………………. 

    k) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a făcut recomandarea şi 
la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din ambulatoriu care a făcut recomandarea 
investigaţiilor medicale paraclinice, acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor 
medicale paraclinice, medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul; transmiterea rezultatelor 
se poate face prin poșta electronică sau prin intermediul asiguratului; 
………………………………………………………………………………………………………….. 
    r) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecţie, în 
condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 
696/2021, pe toată perioada de derulare a contractului; pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice 
- analize medicale de laborator, toate analizele prevăzute în pachetul de bază pentru care se solicită 
certificatul de acreditare sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2021 a H.G. nr. 696/2021; 
………………………………………………………………………………………………………….. 
    ş) să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau medic de specialitate 
microbiologie medicală, farmacist cu specialitatea laborator farmaceutic, biolog, chimist, biochimist 
medical cu titlul profesional specialist sau biolog, chimist, biochimist medical cu grad principal, declarat 
şi prevăzut în contract, 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 laborator/punct de lucru; programul de lucru al laboratoarelor de analize medicale fără 
compartiment de microbiologie şi care nu efectuează analize de microbiologie este obligatoriu ca pentru 
cel puţin o normă pe zi - 7 ore să fie acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină de laborator care 
îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv; programul de lucru 
al laboratoarelor de microbiologie organizate în structuri distincte sau care au în componență și 
compartiment de microbiologie, este obligatoriu ca pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore să fie acoperit 
de medic/medici doar cu specialitatea de microbiologie medicală sau medici cu specialitatea de medicină 
de laborator, care au obţinut specialitatea în baza curriculei valabile până în 2016, sau de medic/medici 
care au obţinut specialitatea de medicină de laborator în baza curriculei valabile după 2016, numai dacă 
aceştia au cel puţin 10 luni de pregătire în microbiologie în cadrul modulelor curriculare obligatorii, 



exceptând lunile de perfecţionare aplicativă; să asigure prezenţa unui medic de radiologie - imagistică 
medicală, respectiv de medicină nucleară în fiecare laborator de radiologie - imagistică medicală, 
respectiv medicină nucleară/punct de lucru din structura furnizorului, pe toată durata programului de 
lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul 
laborator/punct de lucru; să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea anatomie patologică declarat şi 
prevăzut în contract, pentru fiecare laborator de anatomie patologică/laborator de anatomie patologică 
organizat ca punct de lucru din structura sa pentru cel puţin o normă/zi (6 ore); 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ad) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli 
profesionale, dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens şi să le comunice lunar caselor 
de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală; să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor 
prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane - 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; să întocmească evidențe distincte pentru serviciile 
acordate persoanelor care nu dețin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) și f) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;” 
 
 
150. În anexa nr. 21 articolul 7, literele g) şi s), se abrogă. 
 
151. În anexa nr. 21 articolul 14,  alineatele (1) şi  (5)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „(1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile 
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract: 
    a) la prima constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor paraclinice aferente lunii în care 
s-au produs aceste situaţii; cu recuperarea contravalorii serviciilor medicale raportate în perioda de 
absență a medicului de la program; 
    b) la a doua constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor paraclinice aferente lunii în 
care s-au produs aceste situaţii; cu recuperarea contravalorii serviciilor medicale raportate în perioda de 
absență a medicului de la program. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4^2) pentru furnizorii de servicii medicale care 
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se face prin plata directă sau executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, 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 notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice 
de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca, în 
termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să 
conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În 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. În situaţia în care 
recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii 
în temeiul unui titlu executoriu. Pentru 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 servicii medicale, prin plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată 
directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 



(6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4^2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe 
fiecare medic/furnizor, după caz. 
(7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4^2) se face prin plată directă sau executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
    (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4^2)  se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.” 
 
152. În anexa nr. 21 articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) 
şi (4^2), cu următorul cuprins: 
    „(4^1) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor 
de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pecum și de alte organe competente 
neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate, se recuperează contravaloarea serviciilor medicale 
efectuate în perioada respectivă. 
    (4^2) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de 
asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate lipsa contractului de service valabil pe 
perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale pentru aparatele ieşite din perioada 
de garanţie, se recuperează suma corespunzătoare punctajului pentru aparatul/aparatele respectiv/e, 
pentru toată perioada pentru care furnizorul nu deține acest document.” 
 
 
153. În anexa nr. 21 articolul 15 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „c) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice, după caz, pe bază de documente justificative;” 

154. În anexa nr. 21 articolul 15 alineatul (1), litera e) se abrogă. 
 
155. În anexa nr. 21 articolul 16 alineatul (1), litera j) se abrogă. 
 
156. Anexele nr. 22, 23 A, 23 B și 25 se înlocuiesc cu anexele nr. 2, 3, 4 și 5 la prezentul ordin. 
 
157. Anexa 22 A se abrogă. 
 
158. În anexa nr. 23 articolul 4, alineatul (1) litera a) punctul 3, literele d. și n. se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
    „d. numărul de cazuri realizate de furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate în anii 2019-2022; 
.................................................................................................................................................................. 
    n. ponderea cheltuielilor de personal în totalul sumei decontate de casa de asigurări de sănătate în anii 
2019-2022;” 
 
159. În anexa nr. 23, la articolul 4, alineatul (1), litera a), după ultimul paragraf de la punctul 3, se 
introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: 
   “În situația în care, pe parcursul derulării contractului, numărul de paturi contractabile din structura 
unei unități sanitare cu paturi se modifică prin reașezarea pe secțiile/compartimentele spitalului, fără 
modificarea numărul de paturi contractabile de la nivelul spitalului, nu este necesară solicitarea avizului  
Ministerul Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.” 
 



160. În anexa nr. 23 articolul 4, alineatul (1) litera a) punctul 14, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    “14. durata medie de spitalizare la nivel de spital - DMS_spital - este prevăzută în anexa nr. 23 A la 
ordin pentru spitalele de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG şi durata medie de spitalizare la nivel 
naţional - DMS_nat - este … pentru spitalele de acuţi care nu sunt finanţate pe baza sistemului DRG.” 
 
161. În anexa nr. 23 articolul 5, alineatul (1), prima liniuță de la litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    “- număr de cazuri externate contractate x indice case-mix 2023 x tarif pe caz ponderat pentru anul 
2023, respectiv” 
 
162. În anexa nr. 23 articolul 5, alineatul (1), litera a), punctele a2), a3), a4), a5), a6)  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
    “a2) Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de la punctul a1) ICM-ul şi 
TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi şi la 
numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru 
categoria în care se clasifică spitalul, iar DMS_spital se înlocuieşte cu DMS_nat de ………. 
    a3.1. Numărul de cazuri externate calculat la suma contractată = SC (suma contractată) / (ICM x TCP) 
aferente fiecărui spital; rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus). 
    Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată 
calculată la tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare 
specialitate. 
    a3.2. Numărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe trimestre. La stabilirea 
numărului 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-mix pentru anul 2023 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin şi rămâne 
nemodificat pe perioada de derulare a contractului. 
Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele 
de case-mix. 
    a5) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2023 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 spitalizare la nivel naţional, precum şi definirea termenilor 
utilizaţi - sunt prevăzute în anexa nr. 23 B la ordin. 
    În situaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. 23 A la ordin are în structură 
secţii/compartimente de cronici, contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la 
lit. b); 
    a6) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi (non_DRG) 
    Tariful mediu pe caz rezolvat (non_DRG) pentru anul 2023 este cel prevăzut în anexa nr. 23 C la ordin. 
    Fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie, va transmite documentele pentru 
fundamentarea tarifului, în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital. 
    În situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici, contractarea acestor 
servicii se efectuează conform prevederilor lit. b).” 
 
163. În anexa nr. 23 articolul 5, alineatul (1), litera b), punctele 1., 2., 3. și 4.  se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
    “    1. Numărul de cazuri externate 
    Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de: 



    1.1. media cazurilor externate în ultimii 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 2023, în funcţie de numărul de paturi 
contractabile, indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pentru secţii/compartimente de 
cronici şi de durata de spitalizare prevăzută în anexa nr. 25 la ordin sau, după caz, durata de spitalizare 
efectiv realizată în anul 2022, pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea 
prevăzută în anexa nr. 25 la ordin, dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta, cu respectarea prevederilor 
art. 4 alin. (1), după caz. 
    Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. La stabilirea numărului de cazuri 
externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor 
calitativi din anul precedent; în acest scop, spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori. 
    Numărul de cazuri externate, obţinut în condiţiile prevăzute mai sus, se poate diminua prin negociere 
între furnizori şi casele de asigurări de sănătate. 
    2. Durata de spitalizare pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în 
anexa nr. 25 la ordin. 
    Pentru secţiile/spitalele cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, 
art. 124 şi art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare 
şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării 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, psihiatrie cronici şi pneumoftiziologie 
adulţi şi copii se ia în considerare durata de spitalizare efectiv realizată în anul  2022. 
    Tarifele pe zi de spitalizare sunt cele prevăzute în anexa nr. 23 C la ordin. Fiecare spital pentru secţiile 
şi compartimentele din structura proprie, va transmite documentele pentru fundamentarea tarifului, în 
funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital. 
     4. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare 
continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu. 
    Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabileşte astfel: 
    Numărul de paturi contractabile pentru anul  2023 x indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel 
naţional pentru secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative x tariful pe zi de spitalizare. Tariful pe zi 
de spitalizare este prevăzut în anexa nr. 23 C la ordin.” 
 
164. În anexa nr. 23 articolul 5, alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j) cu 
următorul cuprins: 
    “j) suma corespunzătoare alocaţiei de hrană în condiţiile art. 229 alin. (5) şi art. 232 alin. (1) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în cuantumul stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, care face obiectul unui act adiţional la contract 
pentru unităţile sanitare publice. Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se 
asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate.” 
 
165. În anexa nr. 23 articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 6 
    (1) La contractarea anuală a serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în 
vedere 95% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate şi 
comunicate prin fila de buget anuală pentru anul în curs. 
    (2) Diferenţa de 5% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial 
se utilizează pentru situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de 
servicii medicale spitaliceşti.” 
 
166. În anexa nr. 23, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 



    “(1) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul în curs  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 în curs, precum şi pentru încheierea de contracte noi. Casele de asigurări de sănătate 
vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare condiţiile avute în vedere la contractare şi 
indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de 
contract/actelor adiţionale, precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor 
contractaţi. Încheierea de contracte noi se face cu informarea ordonatorului principal de credite şi la 
contractare casa de asigurări de sănătate are în vedere încadrarea în numărul 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. (1). 
    (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), precum şi din fondurile prevăzute la alin. 
(1), pot fi contractate cu spitalele/secţiile/compartimentele de acuţi, servicii medicale acordate de la data 
încheierii 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 
 
    În formula de mai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea 
prevederilor Planului naţional de paturi, 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. 
    Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată 
calculată la tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare 
specialitate, iar DMS_spital se înlocuieşte cu DMS_nat de ….” 
 
167. În anexa nr. 23, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ ART. 9 
    Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se 
face după cum urmează: 
  a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza indicatorului 
tarif pe caz rezolvat (DRG), decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 
    1. Decontarea lunară, în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă acuţi, se face în funcţie 
de: 
    1.1. numărul de cazuri 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 şi 
confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate 
de către Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, conform prevederilor stabilite prin 
ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    1.2. valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz; 
    1.3. tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2023 prevăzut în anexa nr. 23 A la ordin. 
    Decontul de cheltuieli eliberat asiguraţilor de către spitalele private pentru serviciile medicale 
spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în secţiile de acuţi finanţate prin sistem DRG pentru 
care se încasează contribuţia personală a asiguraţilor, se transmite de către furnizor în PIAS odată cu 
raportarea lunară. 
    2. Trimestrial se fac regularizări şi decontări, în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă 
acuţi, în funcţie de: 



    2.1. numărul de cazuri externate, raportate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data 
externării, pentru perioada aferentă trimestrului respectiv, precum şi pentru perioada de la data de 1 
aprilie 2023 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 
confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de către 
Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin ordin al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Numărul de cazuri rezolvate, validate şi decontate 
este număr întreg. 
    Pentru trimestrul I 2023 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
corespunzătoare. 
    La regularizare se utilizează tarifele corespunzătoare prevederilor legale în vigoare. 
    2.2. valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz 
    2.3. TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în anexa nr. 23 A la ordin. 
    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. 
    În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă 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. 
    În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cât şi 
contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai 
mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea cazurilor pentru spitalizare 
continuă acuţi se face nivelul contractat. 
    Decontarea serviciilor de spitalizare de zi se face la nivelul realizat. 
    În situaţia în care în urma regularizărilor se înregistrează nerealizări la spitalizarea continuă şi nu se 
înregistrează depăşiri la spitalizarea de zi, suma aferentă nerealizărilor aferente spitalizării continue se 
poate redistribui la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare în situaţia în care valoarea 
de contract aferentă acestor luni este mai mică decât cea stabilită conform art. 5 alin. (1) 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, 
decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 
    b1) pentru spitalele de boli cronice şi pentru secţiile/compartimentele de cronici: 
    1. decontarea lunară în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă cronici se face în funcţie 
de: 
    1.1. numărul de cazuri externate, raportate şi validate 
    Numărul de cazuri externate şi raportate se validează 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 confirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de 
pacient de către Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor 
stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
    1.2. durata de spitalizare, astfel: durata de spitalizare din anexa nr. 25 la ordin, dacă durata efectiv 
realizată este mai mare decât aceasta, sau durata efectiv realizată, dacă aceasta este mai mică decât durata 
prevăzută în anexa nr. 25 la ordin; 
    1.3. tariful pe zi de spitalizare  
    În cazul spitalelor/secţiilor cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 
124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi 



internări dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării 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 gradele II şi III, 
pneumoftiziologie adulţi şi copii, psihiatrie cronici, serviciile medicale spitaliceşti se decontează lunar 
de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat şi 
validat pentru luna pentru care se face decontarea şi de tarifele pe zi de spitalizare. 
    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, confirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către 
Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin ordin al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Prin excepţie, în cazul spitalelor/secţiilor cu 
internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, validarea zilelor de spitalizare se face de către 
casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, la nivelul realizat, având în 
vedere şi numărul de cazuri externate şi raportate, confirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi 
medicale la nivel de pacient de către Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate 
conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    În situaţia în care serviciile medicale spitaliceşti acordate persoanelor aflate sub incidenţa art. 109 şi 
110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, depăşesc 
nivelul contractat de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu casele de asigurări de sănătate, se vor 
încheia, în termen de 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, acte adiţionale de 
suplimentare a sumelor contractate, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate; 
    2. trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru spitalizare cronici în 
funcţie de: 
    2.1. numărul de cazuri externate, raportate şi validate pentru perioada de la data de 1 aprilie 2023 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 
confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de către 
Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin ordin al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
    Pentru trimestrul I 2023 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
corespunzătoare. 
    2.2. durata de spitalizare, astfel: durata de spitalizare din anexa nr. 25 la ordin, dacă durata efectiv 
realizată este mai mare decât aceasta, sau durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata 
prevăzută în anexa nr. 25 la ordin; 
    2.3. tariful pe zi de spitalizare. 
    În cazul spitalelor/secţiilor pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, 
art. 110,  art. 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării 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 gradele II şi III, 
pneumoftiziologie adulţi şi copii, psihiatrie cronici, decontarea se face în funcţie de numărul de zile de 
spitalizare efectiv realizat şi validat pentru perioada de la data de 1 aprilie 2023  şi până la sfârşitul 
trimestrului respectiv şi de tarifele pe zi de spitalizare. 
    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 confirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către 



Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin ordin al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
    Prin excepţie, în cazul spitalelor/secţiilor cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa 
art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, 
validarea zilelor de spitalizare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor 
legale în vigoare, la nivelul realizat, având în vedere şi numărul de cazuri externate şi raportate, 
confirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către Institutul 
Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin ordin al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă cronici realizate, validate şi 
decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă cronici, în limita economiilor realizate 
din spitalizarea continuă pentru cazurile cronice se poate deconta contravaloarea cazurilor 
rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. 
    În situaţia în care atât contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă cronici 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. 
    În situaţia în care atât contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă cronici realizate şi validate, 
cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt 
mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea cazurilor pentru spitalizare 
continuă cronici realizate şi validate se face la nivelul contractat, cu excepţia bolnavilor aflaţi sub 
incidenţa art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care 
decontarea se face la nivelul realizat. 
Decontarea serviciilor de spitalizare de zi se face la nivelul realizat. 
    În situaţia în care în urma regularizărilor se înregistrează nerealizări la spitalizarea continuă, suma 
aferentă nerealizărilor se poate redistribui la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare 
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 media lunară a sumei stabilite conform 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 regim 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 confirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către 
Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin ordin al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    1.2. tariful pe zi de spitalizare 
    2. Trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru servicii paliative în 
funcţie de: 
    2.1. numărul de zile de spitalizare realizate raportate şi validate pentru trimestrul pentru care se face 
regularizarea. 
    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 confirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către 
Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin ordin al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    2.2. tariful pe zi de spitalizare 



    c) pentru serviciile medicale spitaliceşti, pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat, 
acordate pentru afecţiuni acute în spitale, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 23 A la ordin, precum 
şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (aprobate/avizate 
de Ministerul Sănătăţii, după caz ca structuri distincte în structura spitalelor) din spitalele de boli cronice, 
decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 
    1. Decontarea lunară, în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă acuţi, se face în funcţie 
de: 
    1.1. numărul de cazuri 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 şi 
confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate 
de către Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin 
ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    1.2. tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi, aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru 
patologie care necesită internare prin spitalizare continuă. 
    2. Trimestrial se fac regularizări şi decontări, în limita sumei contractate pentru spitalizare continuă 
acuţi, în funcţie de: 
    2.1. numărul de cazuri externate, raportate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data 
externării, pentru perioada aferentă trimestrului respectiv, precum şi pentru perioada de data de 1 aprilie 
2023 şi până la sfârşitul trimestrului respectiv, cu încadrarea în limita valorii contractate; 
    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 
confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de către 
Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin ordin al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    Numărul de cazuri rezolvate, validate şi decontate este număr întreg. 
    2.2. tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi, aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru 
patologie care necesită internare prin spitalizare continuă. 
    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. 
    În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă 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. 
    În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cât şi 
contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai 
mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la nivelul contractat. 
    În situaţia în care în urma regularizărilor se înregistrează nerealizări la spitalizarea continuă, suma 
aferentă nerealizărilor se poate redistribui la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare 
în situaţia în care valoarea de contract aferentă acestor luni este mai mică decât cea stabilită conform art. 
5 alin. (1) 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. 
    d) suma aferentă Programelor naţionale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare 
specifice, dispozitive medicale şi servicii de tratament şi/sau diagnostic, se decontează conform 
prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale Normelor 
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 



    e) suma pentru serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, 
transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar 
al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, 
acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală 
cronică din cadrul Programelor naţionale cu scop curativ, se decontează conform prevederilor Hotărârii 
de Guvern privind aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate; 
    f) suma 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 obstetrică-ginecologie, care 
se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, efectuate în regim ambulatoriu precum 
şi în cabinete medicale 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 specialităţile clinice, în 
condiţiile prevăzute în anexa nr. 8 la ordin; 
    g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în 
laboratoarele din centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor 
decontată din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, stabilită conform prevederilor din anexa nr. 
18 la ordin, în limita sumei contractate; 
    h) 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 medical/caz rezolvat, decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se 
realizează astfel: 
    1. Decontarea lunară se face la nivelul realizat, în funcţie de: 
    1.1. numărul de cazuri/servicii raportate şi validate 
    Validarea cazurilor/serviciilor în regim de spitalizare de zi în vederea decontării se face de către casa 
de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere şi confirmarea 
cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de 
către Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin 
ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    1.2. tariful pe serviciu/caz rezolvat 
    2. La regularizarea trimestrială în vederea decontării, casele de asigurări de sănătate au în vedere 
următoarele: 
    2.1. numărul de cazuri rezolvate/servicii, raportate şi validate, pentru perioada aferentă trimestrului 
respectiv, precum şi pentru perioada de la 1 aprilie 2023 şi până la sfârşitul trimestrului respectiv; 
    Validarea cazurilor/serviciilor în regim de spitalizare de zi în vederea decontării se face de către casa 
de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, având în vedere şi confirmarea 
cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de 
către Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate conform prevederilor stabilite prin 
ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    2.2. tariful pe caz rezolvat/serviciu 
    Contravaloarea serviciilor/cazurilor rezolvate calculată pe baza indicatorilor de mai sus se decontează 
la nivelul realizat. 
    În 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 limita economiilor înregistrate în spitalizarea continuă acuţi. 
    În situaţia în care în urma regularizărilor se înregistrează nerealizări la spitalizarea de zi, suma aferentă 
nerealizărilor se poate redistribui la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare cu 
destinaţia servicii de spitalizare de zi, iar eventualele diferenţe se diminuează prin act adiţional. 



    i) sume pentru serviciile medicale în scop diagnostic-caz efectuate în ambulatoriul clinic, a căror plată 
se face prin tarif pe serviciu medical în scop diagnostic-caz exprimat în lei, finanţate din fondul alocat 
pentru asistenţa medicală spitalicească. Tarifele pe serviciu sunt prevăzute în anexa 7 la prezentul ordin; 
suma contractată se regăseşte în contractul încheiat pentru serviciile medicale acordate în ambulatoriul 
clinic; 
    j) suma pentru servicii de îngrijiri la domiciliu în condiţiile stabilite prin HG nr. 696/2021 şi prin 
prezentul ordin, finanţate din fondurile alocate cu această destinaţie. 
    k) suma corespunzătoare alocaţiei de hrană în condiţiile art. 229 alin. (5) şi art. 232 alin. (1) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în cuantumul stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, care face obiectul unui act adiţional la contract 
pentru unităţile sanitare publice. Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se 
asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate.” 
 
168. În anexa nr. 23, alineatul (1) de la articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(1) Spitalele, din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate, suportă suma aferentă 
serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă 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 hoteliere (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 fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider şi 
altele asemenea), iar în ceea ce priveşte masa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte 
normative. 
Contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare și/sau masă) cu grad ridicat de confort se stabileşte de fiecare 
unitate sanitară furnizoare de servicii spitaliceşti, cu obligaţia asigurării accesului asiguraţilor la servicii 
medicale spitaliceşti acordate în condiţii hoteliere standard. Contravaloarea serviciilor de cazare cu grad 
ridicat de confort nu poate depăși cuantumul de 300 de lei/zi; tariful pentru servicii de cazare nu se 
percepe pentru ziua externării;” 
 
169. În anexa nr. 23, alineatul (3) de la articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “(3) Furnizorii publici de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate pentru serviciile medicale spitaliceşti contractate, încasează din partea asiguratului numai 
sumele reprezentând coplata şi contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu grad ridicat 
de confort. Contravaloarea serviciilor de cazare cu grad ridicat de confort nu poate depăși cuantumul de 
300 de lei/zi; tariful pentru servicii de cazare nu se percepe pentru ziua externării;” 
 
170. În anexa nr. 23, alineatul (3) de la articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 14 
    Medicii care îşi desfăşoară activitatea în 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 externare din spital cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în 
scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de 
tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), 
informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză. 
    Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să elibereze 
prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu, conform 
prevederilor legale în vigoare, dacă recomandă un tratament în ambulatoriu conform scrisorii 
medicale/biletului de externare din spital, pentru o perioadă de maximum 90/91/92 de zile; prin 



externarea asiguratului se înţelege externarea din spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu excepţia 
cazurilor prezentate în structurile de primiri urgenţe. Pentru nerespectarea acestei obligaţii casele de 
asigurări de sănătate reţin suma de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat 
nerespectarea obligaţiei. 
    Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital pot recomanda servicii de îngrijiri medicale la domiciliu 
prin eliberarea recomandării al cărui model este prezentat în anexa nr. 31 C la ordin, ca o consecinţă a 
actului medical propriu, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi 
statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status. Medicii care îşi desfăşoară 
activitatea în spital pot recomanda îngrijiri paliative la domiciliu prin eliberarea recomandării al cărui 
model este prezentat în anexa 31 D la ordin, ca o consecinţă a actului medical propriu, în concordanţă cu 
diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului.” 
 
171. În anexa nr. 23, alineatele (2^1) și (4) de la articolul 16 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
    “(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru persoanele care se află în executarea măsurilor 
prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de 
servicii medicale spitaliceşti, la nivelul realizat. În situaţia în care serviciile medicale acordate acestor 
persoane depăşesc nivelul contractat de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu casele de asigurări 
de sănătate, se vor încheia, în termen de 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, acte 
adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după încheierea lunii în care serviciile au 
fost acordate. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
   (4) Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta 
realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi, până pe data de 10 a lunii curente 
pentru luna precedentă, ordonatorului de credite ierarhic superior, în funcţie de subordonare, şi caselor 
de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. Regularizarea şi decontarea 
trimestriale se fac până în ultima zi a lunii următoare trimestrului 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 1 
aprilie 2023 până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor însoţite de documentele 
justificative, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în ultima zi a lunii 
ianuarie a anului următor.” 
 
172. În anexa nr. 26 punctul I, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„I. Părţile contractante 
Casa de asigurări de sănătate ......................................, cu sediul în municipiul/oraşul  
.................CUI........, str. .................... nr. ...., judeţul/sectorul ...................., telefon .................., fax 
.................., e-mail .................., reprezentată prin Director general ................................, 
    şi 
Unitatea sanitară cu paturi ................................., cu sediul în .........................CUI........., str. .................... 
nr. ...., telefon: fix/mobil ...................., fax .................... e-mail ...................., reprezentată prin 
............................ 
 
Unitatea sanitară cu paturi este ........................*) 
………………………………………………………………………………………………………. 
    *) Se va completa cu "publică"/"publică cu asociat unic unitate administrativ-teritorială"/"privată".” 
 
 



173. În anexa nr. 26 articolul 3, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ART. 3 
 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2023.” 
 
 
174. În anexa nr. 26 articolul 5, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
   „ f) să efectueze controlul activităţii furnizorilor de servicii medicale potrivit normelor metodologice 
privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate 
prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vigoare;”   
 
175. În anexa nr. 26 articolul 5, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul 
cuprins: 
  „ s) să monitorizeze semestrial prescrierea produselor biologice de către medicii prescriptori cu 
respectarea prevederilor art. 156^1 din anexa 2 la H.G. nr. 696/2021” 
 
176. În anexa nr. 26 articolul 6, literele f), p) şi ae) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „f) să notifice casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat 
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu cel puțin trei zile înainte de data la 
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 
contract; 
………………………………………………………………………………………………………….. 
    p) să informeze medicul de familie al asiguratului ori, după caz, medicul de specialitate din 
ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit 
toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, transmise direct, prin poșta electronică 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 întocmesc la data externării, într-un singur 
exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de 
specialitate, direct, prin poșta electronică ori prin intermediul asiguratului; să finalizeze actul medical 
efectuat, inclusiv prin eliberarea în ziua externării a recomandării de dispozitive medicale, îngrijiri 
medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, respectiv prin eliberarea de concedii medicale 
pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest 
lucru; să elibereze asiguratului căruia i-au fost acordate servicii pentru care se încasează contribuţie 
personală decontul la externare detaliat referitor la serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare 
continuă acordate în secţii de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG de către spitalele private, pentru 
rezolvarea cazului, precum şi toate celelalte servicii medicale şi/sau nemedicale prestate asiguratului în 
perioada cuprinsă între comunicarea devizului estimativ şi externarea acestuia, însoţit de documentele 
fiscale, detaliate conform decontului; 
…………………………………………………………………………………………………………. 
    ae) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli 
profesionale, dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens, şi să le comunice lunar caselor 
de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală; să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor 
prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane, 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; să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile pentru 
care se percepe contribuţie personală şi să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află 
în relaţie contractuală; să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate persoanelor care nu 
deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind 



reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să le comunice 
lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;” 
 
177. În anexa nr. 26 articolul 6, litera j) se abrogă. 
 
178. În anexa nr. 26 articolul 6, după litera ag), se introduce o nouă literă, litera ag^1), cu 
următorul cuprins: 
    „ag^1) să respecte prevederile art. 156^1, cu privire la iniţierea, respectiv continuarea tratamentului 
specific unei afecţiuni cu produse biologice care se eliberează prin farmaciile comunitare, aferente 
denumirilor comune internaţionale pentru care, la momentul prescrierii, în lista preţurilor de referinţă 
aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate există atât produsul biologic 
de referinţă cât şi produsul/produsele biosimilar/biosimilare al/ale acestuia;” 
 
179. În anexa nr. 26 articolul 7, alineatul (1) litera b), sintagma „Durată de spitalizare*) sau, după 
caz, durata de spitalizare  efectiv realizată în anul 2019”cuprinsă în tabel în coloana trei, se 
înlocuieţte cu sintagma „Durată de spitalizare*) sau, după caz, durata de spitalizare  efectiv 
realizată în anul 2022” 
 
180. În anexa nr. 26 articolul 7, alineatul (1), litera b) şi litera c), se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
    „b) Suma pentru spitalele de boli cronice, precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici - 
prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul 
Sănătăţii după caz - din alte spitale, care se stabileşte astfel: 

Secţia/Comparti
mentul 
             COD 

Nr. 
cazuri 
externa
te 

Durată de 
spitalizare

*) sau 
după caz, 
durata de 
spitalizare 

efectiv 
realizată 
în anul 
2022 

Tarif pe zi de 
spitalizare/secţ
ie/compartime
nt 

Suma 

C1 C2 C3 C4 C5=C2x
C3XC4 
                                                

     
     

    *) Durata de spitalizare este prezentată în anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu modificările și completările 
ulterioare.  
    Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele 
de asigurări de sănătate, pe baza tarifului propus de spital pentru secţiile şi compartimentele din structura 
proprie, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, în funcţie de particularităţile 
aferente, şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 23 C la Ordinul ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu modificările 
și completările ulterioare. Pentru secţiile/spitalele cu internări obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub 
incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării 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, psihiatrie cronici şi pneumoftiziologie adulţi şi copii se ia în considerare durata de spitalizare efectiv 
realizată în anul 2022.” 
    c) Suma aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă este de ............. şi se 
stabileşte astfel: 
Numărul de paturi contractabile pentru anul 2023 x indicele mediu de utilizare a paturilor 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 mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 23 C la Ordinul 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. nr. 1068/627/2021, 
cu modificările și completările ulterioare;” 
 
181. În anexa nr. 26 articolul 7, alineatele (3), (5) şi  (7) şi partea introductivă a alineatului (4) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „(3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pe anul 2023 este de ................ lei. 
 
     (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentru anul 2023 se defalchează 
lunar şi trimestrial, distinct pentru spitalizare continuă acuţi, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronici, 
servicii paliative, după cum urmează: 
………………………………………………………………………………………………………… 
    (5) Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti contractate se face conform prevederilor art. 9 din 
anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. ...../...../2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021. 
................................................................................................................................................................ 
    (7) Trimestrial, până în ultima zi a lunii următoare încheierii trimestrului, se fac regularizările şi 
decontările, în limita sumei contractate. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 
decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract 
de la data de 1 aprilie 2023 până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor însoţite de 
documentele justificative, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în ultima 
zi a lunii ianuarie a anului următor.” 
 
182. În anexa nr. 26, articolul 7, alineatul (5) se abrogă. 
 
183. În anexa nr. 26 articolul 8, preambului alineatului (3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    “(3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 
lit. y), ae), ag) şi și ag^1)  se aplică următoarele sancţiuni: (...)” 
 
184. În anexa nr. 26, articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), care 
va avea următorul cuprins: 
 
    “(5^1) În cazul în care în perioada derulării contractului se constată neîndeplinirea unuia sau mai 
multor criterii de eligibilitate, casele de asigurări de sănătate recuperează contravaloarea serviciilor 
medicale care au fost decontate şi care au fost acordate de catre  furnizor in perioada in care  nu a 
îndeplinit aceste criterii.” 
 
185. În anexa nr. 26, articolul 8, alineatele (6), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “(6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (5^1) pentru furnizorii de servicii medicale care 
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, 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 notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la 
data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen 
de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste 
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În 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. 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 unor acţiuni de control, suma se recuperează 
în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de servicii medicale, prin 
plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin 
executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (7) Recuperarea sumei potrivit alin. (1) - (5^1) se face prin plata directă sau prin executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
………………………………………………………………………………………………………. 
    (9) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (5^1) se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.” 
 
186. În anexa nr. 26, articolul 16, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “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 furnizorului 
pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice după caz, pe bază de documente justificative.” 
 
187. În anexa nr. 27, litera A, punctul 1. se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “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, cu modificările ulterioare, a centrului de permanenţă sau prin 
sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a 
celor integrate.” 
 
188. În anexa nr. 27, litera B, punctul 1. se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “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, cu modificările ulterioare, a centrului de permanenţă sau prin 
sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a 
celor integrate.” 
 
189. În anexa nr. 27, litera B, punctul 2., după subpunctul 2.8 se introduc două noi subpuncte, 
subpunctele 2.9 și 2.10, cu următorul cuprins: 
    “2.9. Transportul de la și la domiciliu al bolnavilor oncologici netransportabili cu mijloace de transport 
conventionale cu status de performanță ECOG 3 sau 4 care necesită radioterapie sau chimioterapie în 
vederea efectuarii tratamentului de specialitate, inclusiv în alte judete. 
    2.10. Transportul de la și la domiciliu al bolnavilor netransportabili cu mijloace de transport 
conventionale cu status de performanță ECOG 3 sau 4 care necesită monitorizare şi administrare de 



medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu administrare 
parenterală sub supraveghere specială, în vederea efectuarii tratamentului de specialitate, inclusiv in alte 
judete.” 
 
190. În anexa nr. 28, articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “(2) Trimestrial, se face regularizarea pentru perioada de la 1 aprilie 2023 până la sfârşitul trimestrului 
respectiv, în raport cu numărul de kilometri efectiv parcurşi, respectiv mile marine parcurse şi tariful 
acestora precum şi cu numărul de solicitări pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu realizate şi tariful 
pe solicitare, cu încadrarea în suma totală contractată aferentă perioadei pentru care se face regularizarea.  
    În situaţia în care, la regularizarea trimestrială, contravaloarea numărului total al kilometrilor efectiv 
parcurşi, respectiv a numărului total al milelor marine parcurse, precum şi a numărului consultaţiilor de 
urgenţă la domiciliu, realizate de la 1 aprilie 2023 până la sfârşitul trimestrului respectiv este mai mare 
decât suma totală contractată aferentă perioadei pentru care se face regularizarea, decontarea se va face 
la nivelul contractat. 
    În situaţia în care la regularizarea trimestrială, contravaloarea numărului total al kilometrilor efectiv 
parcurşi, respectiv a num 
ărului total al milelor marine parcurse, precum şi a numărului consultaţiilor de urgenţă la domiciliu, 
realizate de la 1 aprilie 2023 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.” 
 
191. În anexa nr. 28, articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    „(3) Regularizarea şi decontarea trimestrială se face până în ultima zi a lunii următoare trimestrului 
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 de la data de 1 aprilie 2023 până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor 
şi a documentelor justificative, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în 
ultima zi a lunii ianuarie a anului următor.” 
 
192. În anexa nr. 29, punctul I, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate ........................, cu sediul în municipiul/oraşul ......................., CUI.........., 
str. ................... nr. ..... judeţul/sectorul ................, telefon ............... fax .............., adresă e-mail: 
................. reprezentată prin directorul general ........................, 
    şi 
    Unitatea specializată privată ..................... reprezentată prin: ................................., cu sediul în 
..................., CUI.........., str. ................. nr. ..., telefon fix/mobil .............., adresă e-mail: ................. fax 
................” 
 
193. În anexa nr. 29, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „ART. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2023.” 
 
194. În anexa nr. 29, articolul 5, literele f) și g)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “f) să efectueze controlul activității  furnizorilor de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de 
transport sanitar neasistat potrivit normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate în vigoare; 
    g) să verifice sistemul de urmărire a mijloacelor de transpost prin sistemul GPS și de stocare a 
informațiilor;” 
 



195. În anexa nr. 29, articolul 6, alineatul (1), literele c) și o)  se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
    “c) să notifice casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat 
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu cel puțin trei zile înainte de data la 
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 
contract; 
.................................................................................................................................................................... 
    o) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli 
profesionale, dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens 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 daune sănătăţii de către alte persoane - 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; să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile 
acordate persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;” 

 
196. În anexa nr. 29, articolul 6, alineatul (1), litera g) se abrogă. 
 
197. În anexa nr. 29, articolul 7, alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “b) Trimestrial se face regularizarea pentru perioada de la data de 1 aprilie 2023 până la sfârşitul 
trimestrului respectiv, în raport cu numărul de kilometri efectiv parcurşi, respectiv mile marine parcurse, 
şi tariful pe kilometru parcurs, respectiv tariful pe milă marină parcursă, precum şi cu numărul de 
solicitări pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu realizate şi tariful pe solicitare, cu încadrarea în suma 
totală contractată aferentă perioadei pentru care se face regularizarea. 
    În situaţia în care, la regularizarea trimestrială, contravaloarea numărului total al kilometrilor efectiv 
parcurşi, respectiv a numărului total al milelor marine parcurse, precum şi a numărului consultaţiilor de 
urgenţă la domiciliu, realizate de la 1 aprilie 2023 până la sfârşitul trimestrului respectiv este mai mare 
decât suma totală contractată aferentă perioadei pentru care se face regularizarea, decontarea se va face 
la nivelul contractat. 
    În situaţia în care la regularizarea trimestrială, contravaloarea numărului total al kilometrilor efectiv 
parcurşi, respectiv a numărului total al milelor marine parcurse, precum şi a numărului consultaţiilor de 
urgenţă la domiciliu, realizate de la 1 aprilie 2023 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.”  
 
198. În anexa nr. 29, articolul 8, alineatul (1), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 8 (1) Suma contractată aferentă consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport 
sanitar neasistat pentru anul 2023 este de .......................... lei.” 
 
199. În anexa nr. 29, articolul 10, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu 
următorul cuprins: 
    “(2^1) În cazul în care în perioada derulării contractului se constată neîndeplinirea unuia sau mai 
multor criterii de eligibilitate, casele de asigurări de sănătate recuperează contravaloarea serviciilor 
medicale care au fost decontate şi care au fost acordate de catre  furnizor in perioada in care  nu a 
îndeplinit aceste criterii.” 
 
200. În anexa nr. 29, articolul 10, alineatele (3), (4) și (5), se modifică şi vor avea următorul cuprins: 



    “(3) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (2^1) pentru furnizorii de servicii medicale care 
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plată directă sau executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, 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 notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la 
data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen 
de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste 
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În 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. În situaţia în care recuperarea 
nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul 
unui titlu executoriu. 
    Pentru 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 servicii medicale, prin 
plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin 
executare silită, efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (4) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)- (2^1) se face prin plata directă sau prin 
executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu,  pentru furnizorii care nu mai sunt 
în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
    (5) Sumele încasate la nivelul casei de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1)- (2^1) se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.” 
 

201. În anexa nr. 29, articolul 16, alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “c) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice, după caz, pe bază de documente justificative;” 

202. Anexa 30 A și 30 B se înlocuiesc cu anexele 6 și 7 la prezentul ordin. 

203. În anexa nr. 31 A, articolul 1, alineatele (1), (3) și (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    “ART. 1 (1) Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru 
îngrijiri medicale la domiciliu, numai pentru statusul de performanţă ECOG 3 sau 4 al acestuia. 
....................................................................................................................................................... 
    (3) Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu, cu excepţia unităţii sanitare care are organizată şi 
aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii sau de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti structură de îngrijiri medicale la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor 
externate din spitalizare continuă sau urmărite în regim ambulatoriu, nu poate efectua servicii de îngrijiri 
medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de reprezentanţi 
legali, asociaţi, acţionari, comanditari, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la 
domiciliu, soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale 
la domiciliu. 
........................................................................................................................................ 
        (5) Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medici de familie, recomandă 
îngrijiri medicale la domiciliu ca o consecinţă a consultaţiei medicale raportate la casa de asigurări de 
sănătate. Medicii de specialitate din spital recomandă îngrijiri medicale la domiciliu la externarea 
asiguratului, ca urmare a acordării unui serviciu de spitalizare continuă raportat la casa de asigurări de 
sănătate. 



   În funcţie de statusul de performanţă ECOG, bolnavul poate fi: 
 a) incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, 
necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) - statusul de 
performanţă ECOG 3; 
    b) complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, 
alimentaţie, mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 4.” 
 
204. În anexa nr. 31 A, articolul 2, alineatele (2), (3), (4) și (5) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
    “(2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire medicală la domiciliu se obţine înmulţind numărul de 
zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire cu tariful pe o zi de îngrijire. Tariful pe o zi de 
îngrijiri medicale la domiciliu este de 114  lei (pentru mediul urban), respectiv 126  de lei (pentru mediul 
rural - peste 10 km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau 
înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de 
sănătate),  respectiv 138 de lei (pentru mediul rural - peste 20 km în afara localităţii unde se află sediul 
lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut 
în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate),  respectiv 150 de lei (pentru mediul rural - peste 
30  km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în 
procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, 
respectiv 162 de lei (pentru mediul rural - peste 40  km în afara localităţii unde se află sediul 
lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut 
în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; sănătate, respectiv 174 de lei (pentru mediul rural 
- peste 50  km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau 
înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de 
sănătate. În 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 de asigurat unde 
se acordă serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu. Prin o zi de îngrijire se înţelege efectuarea de către 
furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu conform recomandării, pentru un asigurat. 
Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 4 servicii pe caz din lista 
prevăzută în anexa nr. 30 A la ordin,  indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi conform 
recomandării. În cazul în care sunt recomandate mai puțin de 4 servicii, tariful pe o zi de îngrijire la 
domiciliu se reduce proporţional, în funcţie de numărul serviciilor recomandate, conform formulei: 
 Număr servicii recomandate / număr minim de servicii (4) x tariful pe zi de îngrijire. 
Numărul şi tipul serviciilor efectuate trebuie să fie acelaşi cu numărul şi tipul serviciilor recomandate. 
    (3) Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se 
stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii 
serviciilor, consemnate în formularul "Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai 
mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape episoade de îngrijire), respectiv 180 zile 
de îngrijiri/în ultimele 11 luni pentru pacienții cu vârsta sub 18 ani. Un episod de îngrijire este de maxim 
15 zile de îngrijiri, respectiv maximum 30 de zile pentru situaţiile justificate medical de către medicul 
care face recomandarea. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de 
recomandare. În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, 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.  
    (4) În situaţia în care furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri 
medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea în regim de spitalizare 
continuă, starea de sănătate a acestuia impune întreruperea furnizării serviciilor de îngrijiri medicale la 
domiciliu cu avizul medicului care a emis recomandarea comunicat cu semnătură electronică 
extinsă/calificată, furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu, asiguratul doreşte să renunţe la serviciile 
de îngrijire medicală la domiciliu din motive 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 medicale la domiciliu. Dacă întreruperea episodului de îngrijiri medicale la 
domiciliu este mai mare de 7 zile calendaristice, se reia întreaga procedură pentru o nouă recomandare 
pentru îngrijiri medicale la domiciliu în limita numărului de zile prevăzut la alin. (3), dacă medicul 
consideră că acest lucru este necesar. 
   (5) Un asigurat poate beneficia de 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu şi de 90 de zile de îngrijiri 
paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni, cu excepția pacienților cu vârsta sub 18 ani care pot beneficia 
de 300 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni.” 
 
205. În anexa nr. 31 A, articolul 3, alineatele (1) și (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    “ART. 3 (1) În vederea stabilirii valorii de contract personalul este punctat proporţional cu timpul 
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; pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi 
proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată, iar pentru asistentul medical nu se acordă punctaj pentru 
mai puţin de jumătate de normă. Pentru personalul care depăşeşte o normă întreagă se acordă punctaj şi 
pentru fracţiunea de normă lucrată ce depăşeşte norma întreagă. 
    Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu contract individual de muncă de cel puțin 6 luni la 
furnizor,  se acordă un punctaj suplimentar de  2 puncte/persoană. 
    1. medic de specialitate clinică        20 puncte; 
    2. medic de medicină generală   18 puncte; 
    3. asistenţi medicali                   13 puncte; 
    4. fizioterapeut                          13 puncte; 
    5. logoped                                 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 fizioterapeut  - 35 ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptămână) 
    - pentru un logoped  - 35 ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptămână). 
............................................................................................................................................................ 
    (4) 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 luni până vineri, respectiv 40 de ore/săptămână. 
    Întregul program de activitate al furnizorului prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de 
sănătate trebuie să fie acoperit cu personal care furnizează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. 
    Pentru activitatea desfăşurată în relaţie cu casa de asigurări de sănătate în zilele de sâmbătă şi 
duminică, respectiv sărbători legale, programul furnizorului pentru aceste zile poate fi mai mic de 8 
ore/zi, cu condiţia ca programul de lucru din aceste zile să fie acoperit de personal medico-sanitar care 
îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu.” 
 
206. În anexa nr. 31 A, articolul 4, alineatele (2), (3) și (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    “(2) Suma neconsumată lunar la nivelul unui furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu se redistribuie 
la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare, şi se utilizează pentru decontarea 
serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional. 
În situaţia în care la unii furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu se înregistrează la sfârşitul unui 
trimestru sume neconsumate faţă de suma trimestrială prevăzută în contract/act adiţional, casele de 
asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea trimestrială 
contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii 
vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu care în acelaşi 
trimestru şi-au epuizat valoarea de contract. 



Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 
acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de 
consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor pentru trimestrul pentru care se face regularizarea, 
suplimentând valoarea de contract. 
    Dacă din valoarea  trimestrială de contract a rămas neconsumat un procent de 5% se consideră epuizată 
valoarea de contract. 
    (3) În trimestrul IV al anului calendaristic în situaţia în care la unii furnizori de servicii de îngrijiri 
medicale la domiciliu se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de suma lunară 
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 neconsumate. Sumele rezultate din 
economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu care în 
luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă din valoarea de contract a rămas neconsumat un 
procent de 5% se consideră că a fost epuizată valoarea de contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 
acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de 
consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs 
şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. 
    Consumul mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 
decontate de casa de asigurări de sănătate. 
În cazul în care nu există furnizori la care să poată fi redistribuite sumele rezultate din economii, acestea 
se pot utiliza ca fonduri suplimentare cu destinaţia îngrijiri paliative la domiciliu. 
.............................................................................................................................................................. 
    (5) Recomandările pentru îngrijiri medicale la domiciliu emise anterior datei de intrare în vigoare a 
prezentei hotărâri, îşi păstrează valabilitatea, cu condiția ca serviciile recomandate să se regăsească în 
pachetul de bază.” 
 
207. În anexa nr. 31 A, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 5 (1) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se suportă din fondul aferent 
asistenţei de îngrijiri la domiciliu. 
    (2) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul  în curs cu destinaţia de servicii de îngrijiri medicale 
la domiciliu vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte noi/acte 
adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la 
domiciliu acordate asiguraţilor 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.” 
 
208. În anexa nr. 31 A, articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 6 (1) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, din 
care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz. 
   Al doilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi prezentat în original de către asigurat/reprezentantul 
acestuia, sau transmis prin mijloace de comunicare electronică casei de asigurări de sănătate în a cărei 
rază administrativ teritorială solicită să primească aceste servicii, care va certifica încadrarea în numărul 
de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul. Certificarea se face la momentul prezentării 
recomandării în cazul în care casa în evidența căreia este asiguratul este aceeași cu casa  în a cărei rază 
administrativ teritorială solicită să primească serviciile. În cazul în care recomandarea este transmisă prin  
mijloace de comunicare electronică, precum și în cazul în care casa în evidența căreia este asiguratul nu 
este aceeași cu casa  în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească serviciile, certificarea 
se transmite prin mijloace de comunicare electronică asiguratului/reprezentantului acestuia, în maxim 3 
zile lucrătoare de la primirea recomandării. Încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate 
beneficia asiguratul, se face în limita prevăzută la art. 2 alin. (3), recomandarea cu certificarea încadrării 



în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul fiind ulterior predată furnizorului de 
îngrijiri medicale la domiciliu care îi va acorda serviciile respective. 
    Prezentarea recomandării/transmiterea acesteia prin mijloace de comunicare electronică la casa de 
asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească serviciile se poate face 
de către asigurat, unul dintre membrii familiei de grad I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în 
acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului. 
     În cazul în care asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ solicită îngrijiri medicale la domiciliu 
într-o zonă administrativ-teritorială care nu este acoperită cu furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu 
aflați în relație contractuală cu CAS AOPSNAJ, asiguratul sau reprezentantul său legal  prezintă 
recomandarea în original/transmite prin mijloace de comunicare electronică casei de asigurări de sănătate 
în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească aceste servicii.  Casa de asigurări de sănătate 
în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul solicită să primească serviciile certifică încadrarea în 
numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia acesta prin comunicarea cu CAS AOPSNAJ, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la data prezentării recomandării/transmiterii prin mijloace de comunicare 
electronică. 
  În cazul în care asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ solicită îngrijiri medicale la domiciliu într-
o zonă administrativ-teritorială acoperită cu furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu aflați în relație 
contractuală cu CAS AOPSNAJ, asiguratul sau reprezentantul său legal  prezintă recomandarea în 
original/o transmite prin mijloace de comunicare electronică CAS AOPSNAJ. 
        Recomandarea în original însoțită după caz, de certificarea transmisă asiguratului/reprezentantului 
legal de către casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească 
serviciile, prin mijloace de comunicare electronică  privind încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de 
care poate beneficia asiguratul se depune la un singur furnizor, numai în ziua începerii acordării 
serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu. 
    În cazul în care recomandarea se eliberează de medic la externarea din spital, se ataşează o copie a 
scrisorii medicale/biletului de externare care se prezintă/se transmite prin mijloace de comunicare 
electronică casei de asigurări de sănătate. Pentru aceste situaţii casa de asigurări de sănătate verifică dacă 
serviciile din recomandare sunt în sensul celor din scrisoarea medicală/biletul de externare, înainte de a 
certifica pe recomandare numărul de zile de îngrijire. În cazul în care există neconcordanţe între datele 
înscrise pe recomandare şi cele din scrisoarea medicală/biletul de externare, casa de asigurări de sănătate 
nu va certifica pe recomandare numărul de zile de îngrijiri la domiciliu pentru a fi luată în considerare 
recomandarea respectivă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu. 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, la momentul prezentării/transmiterii prin mijloace de comunicare 
electronică recomandării, va înmâna/ transmite prin mijloace de comunicare electronică şi lista 
furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu cu care se află în relaţie contractuală cu datele de contact 
ale acestora. 
    Casa de asigurări de sănătate păstrează în evidenţa proprie o copie a recomandării pe care a fost 
certificat numărul de zile de îngrijiri, respectiv o copie a certificării privind încadrarea în numărul de zile 
de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul transmise prin mijloace de comunicare electronică 
asiguratului şi va înregistra în PIAS toate datele 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, 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 şi la furnizorul de îngrijiri la domiciliu este de maximum 10 
zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. În termenul de valabilitate al recomandării furnizorul are 
obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu. În situaţia în care acordarea 



serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu începe în termenul de valabilitate al recomandării, este necesară 
obţinerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune aceasta.” 
 
209. În anexa nr. 31 B, articolul 1, alineatele (3) și (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    “(3) Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu, cu excepţia unităţii sanitare care are organizată şi 
aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii sau de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti structură de îngrijiri paliative la domiciliu, pentru eficientizarea managementului cazurilor 
externate din spitalizare continuă sau urmărite în regim ambulatoriu, nu poate efectua servicii de îngrijiri 
paliative la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de reprezentanţi 
legali, asociaţi, acţionari, comanditari, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri paliative la 
domiciliu, soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri paliative 
la domiciliu. 
.................................................................................................................................................................... 
        (5) Medicii de familie, 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 domiciliu ca o consecinţă a consultaţiei medicale raportate la casa de 
asigurări de sănătate. Medicii de specialitate din spital recomandă îngrijiri paliative la domiciliu la 
externarea asiguratului, ca urmare a acordării unui serviciu de spitalizare continuă raportat la casa de 
asigurări de sănătate.” 
 
210. În anexa nr. 31 B, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 2 
    (1) Lista serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu 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 îngrijire. Tariful pe o zi de 
îngrijiri paliative la domiciliu este de  204 lei (pentru mediul urban), respectiv 216  de lei (pentru mediul 
rural - peste 10 km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau 
înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de 
sănătate),  respectiv 228 de lei (pentru mediul rural – peste 20 km în afara localităţii unde se află sediul 
lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut 
în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate),  respectiv 240 de lei (pentru mediul rural - peste 
30  km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în 
procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, 
respectiv 252 de lei (pentru mediul rural - peste 40  km în afara localităţii unde se află sediul 
lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut 
în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; sănătate, respectiv 264 de lei (pentru mediul rural 
- peste  50  km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau 
înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de 
sănătate. 
    În tariful pe o zi de îngrijiri paliative la domiciliu sunt incluse costurile materialelor necesare pentru 
realizarea serviciului de îngrijire, precum şi costurile de transport ale personalului calificat la adresa 
declarată unde se acordă serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu. Prin o zi de îngrijiri paliative la 
domiciliu se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu, 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. În cazul în 
care sunt recomandate mai puțin de 4 servicii, tariful se reduce proporţional, funcţie de numărul 
serviciilor stabilite prin planul de îngrijire, conform formulei: 
 
        Număr servicii stabilite prin planul de îngrijire / număr minim de servicii (4) x tariful/zi de îngrijire. 



 
    (3) Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se 
stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 
luni în mai multe etape (episoade de îngrijire), respectiv 180 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni pentru 
pacienții cu vârsta sub 18 ani. Un episod de îngrijire este de maximum 30 de zile de îngrijiri. 
    Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. În cazul în care, 
conform nevoilor identificate de echipa multidisciplinară şi consemnate în planul de îngrijiri paliative la 
domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/180 de zile, după 
caz, în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile. 
    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 furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor 
legale. 
    Ritmicitatea acordării serviciilor de îngrijire paliativă la domiciliu se stabileşte pe baza protocolului 
de monitorizare în funcţie de nevoile pacientului identificate de echipa de îngrijire paliativă a 
furnizorului. 
    Planul de îngrijire se stabileşte pe baza evaluării iniţiale 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 furnizorul de îngrijiri paliative 
la domiciliu poate stabili planul de îngrijire 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 prima vizită şi în termen de maximum 3 zile lucrătoare de 
la prima vizită se comunică la casa de asigurări de sănătate. În situaţia în care planul de îngrijire se 
modifică în funcţie de necesităţile pacientului, variaţiile planului de îngrijire sunt transmise casei de 
asigurări de sănătate odată cu raportarea lunară. 
    (4) În situaţia în care furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri 
paliative la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea în regim de spitalizare 
continuă, asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu din motive 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. Dacă 
întreruperea episodului de îngrijiri paliative la domiciliu este mai mare de 7 zile calendaristice, se reia 
întreaga procedură pentru o nouă recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu în limita numărului 
de zile prevăzut la alin. (3), dacă medicul consideră că acest lucru este necesar. 
    (5) Un asigurat poate beneficia de 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu şi de 90 de zile de 
îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni, cu excepția pacienților cu vârsta sub 18 ani care pot 
beneficia de 300 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijri paliative la domiciliu, în ultimele 11 
luni.” 
 
211. În anexa nr. 31 B, articolul 4, alineatele (2), (3) și (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    “(2) Suma neconsumată lunar la nivelul unui furnizor de îngrijire paliativă se redistribuie la acelaşi 
furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare, şi se utilizează pentru decontarea serviciilor de 
îngrijire paliativă acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional. 
    În situaţia în care la unii furnizori de îngrijiri paliative la domiciliu se înregistrează la sfârşitul unui 
trimestru sume neconsumate faţă de suma trimestrială prevăzută în contract/act adiţional, casele de 
asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea trimestrială 
contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii 
vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu care în acelaşi 
trimestru şi-au epuizat valoarea de contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu 
acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de 



consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor pentru trimestrul pentru care se face regularizarea, 
suplimentând valoarea de contract. 
    Dacă din valoarea  trimestrială de contract a rămas neconsumat un procent de 5%, se consideră 
epuizată valoarea de contract. 
    (3) În trimestrul IV al anului calendaristic, în situaţia în care la unii furnizori de servicii de îngrijiri 
paliative la domiciliu se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de suma lunară 
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 neconsumate. Sumele rezultate din 
economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu care în 
luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă din valoarea de contract a rămas neconsumat un 
procent de 5% se consideră epuizată valoarea de contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu 
acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de 
consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs 
şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. 
    Consumul mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu 
decontate de casa de asigurări de sănătate. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
    (6) Recomandările pentru îngrijiri paliative la domiciliu emise anterior datei de intrare în vigoare a 
prezentului ordin, îşi păstrează valabilitatea.” 
 
212. În anexa nr. 31 B, articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “(2) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul  în curs 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 iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor de îngrijiri paliative la 
domiciliu acordate asiguraţilor 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.” 
 
213. În anexa nr. 31 B, articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 6 
    (1) Recomandarea pentru îngrijiri paliative la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, din care un 
exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz.  
    Al doilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi prezentat în original de către 
asigurat/reprezentantul acestuia, sau transmis prin mijloace de comunicare electronică casei de asigurări 
de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească aceste servicii, care va certifica 
încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul. Certificarea se face la 
momentul prezentării recomandării în cazul în care casa în evidența căreia este asiguratul este aceeași cu 
casa  în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească serviciile. În cazul în care recomandarea 
este transmisă prin  mijloace de comunicare electronică, precum și în cazul în care casa în evidența căreia 
este asiguratul nu este aceeași cu casa  în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească 
serviciile, certificarea se transmite prin mijloace de comunicare electronică asiguratului/reprezentantului 
acestuia, în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea recomandării. Încadrarea în numărul de zile de îngrijiri 
de care poate beneficia asiguratul, se face în limita prevăzută la art. 2 alin. (3), recomandarea cu 
certificarea încadrării în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul fiind ulterior 
predată furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu care îi va acorda serviciile respective.  
    Prezentarea recomandării/transmiterea prin mijloace de comunicare electronică la casa de asigurări de 
sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească serviciile se poate face de către 
asigurat, unul dintre membrii familiei de grad I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest 
sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului. 



     În cazul în care asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ solicită îngrijiri paliative la domiciliu 
într-o zonă administrativ-teritorială care nu este acoperită cu furnizori de îngrijiri paliative la domiciliu 
aflați în relație contractuală cu CAS AOPSNAJ, asiguratul sau reprezentantul său legal  prezintă 
recomandarea în original/transmite prin mijloace de comunicare electronică casei de asigurări de sănătate 
în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească aceste servicii.  Casa de asigurări de sănătate 
în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul solicită să primească serviciile certifică încadrarea în 
numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia acesta prin comunicarea cu CAS AOPSNAJ, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la data prezentării recomandării/transmiterii prin mijloace de comunicare 
electronică. 
    În cazul în care asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ solicită îngrijiri paliative la domiciliu într-
o zonă administrativ-teritorială acoperită cu furnizori de îngrijiri paliative la domiciliu aflați în relație 
contractuală cu CAS AOPSNAJ, asiguratul sau reprezentantul său legal  prezintă recomandarea în 
original/o transmite prin mijloace de comunicare electronică CAS AOPSNAJ. 
    Recomandarea în original însoțită după caz, de certificarea transmisă asiguratului/reprezentantului 
legal de către casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească 
serviciile, prin mijloace de comunicare electronică  privind încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de 
care poate beneficia asiguratul se depune la un singur furnizor, numai în ziua începerii acordării 
serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu. 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 
certificat numărul de zile de îngrijiri, respectiv o copie a certificării privind încadrarea în numărul de zile 
de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul transmise prin mijloace de comunicare electronică 
asiguratului şi va înregistra în PIAS toate datele din recomandare. Recomandarea va primi în PIAS un 
număr unic de identificare. 
    Casa de asigurări de sănătate, la momentul prezentării/transmiterii prin mijloace de comunicare 
electronică recomandării, va înmâna/ transmite prin mijloace de comunicare electronică şi lista 
furnizorilor de îngrijiri paliative la domiciliu cu care se află în relaţie contractuală cu datele de contact 
ale acestora.   
    Termenul de valabilitate 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. Termenul 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 
maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. În termenul de valabilitate al recomandării 
furnizorul are obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu. În situaţia în 
care acordarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu nu se începe în termenul de valabilitate al 
recomandării, este necesară obţinerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune 
aceasta.” 
 
214. Anexele 31 C și 31 D se înlocuiesc cu anexele 8 și 9 la prezentul ordin. 

215. Anexele 31 F și 31 G se abrogă. 
 
216. În anexa nr. 32 A, punctul I, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate ......................., cu sediul în municipiul/oraşul ....................., CUI…… 
str. ................... nr. ......., judeţul/sectorul ......................, telefon .............., fax ................., adresă e-mail 
.............................. reprezentată prin Director general ...................... 
    şi 
    Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, reprezentat prin: .................................. 



    Persoana fizică/juridică ................................, CUI……… având sediul în municipiul/oraşul 
......................., str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul ....................., 
telefon ......................, fax .................., adresă e-mail .............................” 
 
217. În anexa nr. 32 A, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 3 
    Furnizarea serviciilor medicale de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către următorul personal 
medico-sanitar: 
    a) Medic 
    Nume: ......................... Prenume: ........................ 
    Specialitatea: ............... Grad profesional ................... 
    Cod numeric personal: ............................................. 
    Codul de parafă al medicului: ..................................... 
    Program zilnic de activitate ...................................... 
    b) Asistent medical ............................................... 
    Nume: ......................... Prenume: .......................... 
    Cu studii superioare: DA ................/NU 
    Cod numeric personal: ............................................. 
    Program zilnic de activitate ...................................... 
    c) Fizioterapeut ............. 
    ................................................................... 
    Nume: ......................... Prenume: .......................... 
    Cod numeric personal: ............................................. 
    Program zilnic de activitate ...................................... 
    d) Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped 
    ................................................................... 
    Nume: ......................... Prenume: .......................... 
    Cod numeric personal: ............................................. 
    Program zilnic de activitate ...................................... 
    Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu furnizate sunt cele recomandate de către medicii de 
specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie 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 medicul care a făcut recomandarea şi certificată de casa de asigurări de sănătate.” 
 
218. În anexa nr. 32 A, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “    ART. 4 
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2023.” 
 
219. În anexa nr. 32 A, articolul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „   f) să efectueze controlul activității  furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu potrivit normelor 
metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare;” 
 
220. În anexa nr. 32 A, articolul 6, după litera i)  se introduce o nouă literă, litera j) cu următorul 
cuprins: 
    “j) să monitorizeze semestrial prescrierea produselor biologice de către medicii prescriptori cu 
respectarea prevederilor art. 156^1 din anexa 2 la H.G. nr. 696/2021.” 
 
221. În anexa nr. 32 A, articolul 7, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 



    “e) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat 
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu cel puţin trei zile înainte de data la 
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 
contract;” 
 
222. În anexa nr. 32 A, articolul 7, literele g) și r) se abrogă. 
 
223. În anexa nr. 32 A, articolul 7, după litera u) se introduce o nouă literă, litera u^1) cu următorul 
cuprins: 
    “u^1) să respecte prevederile art. 156^1 din anexa 2 la H.G. nr. 696/2021, cu privire la iniţierea, 
respectiv continuarea tratamentului specific unei afecţiuni cu medicamente produse biologice care se 
eliberează prin farmaciile comunitare, aferente denumirilor comune internaţionale pentru care, la 
momentul prescrierii, în lista preţurilor de referinţă aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate există atât produsul biologic de referinţă cât şi produsul/produsele 
biosimilar/biosimilare al/ale acestuia;” 
 
224. În anexa nr. 32 A, articolul 7, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w) cu următorul 
cuprins: 
    “w) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate persoanelor care nu deţin cod numeric 
personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să le comunice lunar casei de asigurări 
de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.” 
 
225. În anexa nr. 32 A, articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “    ART. 8 
    (1) Suma contractată este în valoare de ........................ lei. 
    Suma aferentă serviciilor medicale de îngrijiri medicale la domiciliu contractate, stabilită pentru anul 
2023 , se defalchează lunar şi trimestrial, după cum urmează: 
    - 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 
    - Suma aferentă trimestrului III ..................... lei, 
    din care: 
    - luna VII ............... lei 
    - luna VIII .............. lei 
    - luna IX ................ lei 
    - Suma aferentă trimestrului IV ...................... lei, 
    din care: 
    - luna X ................... lei 
    - luna XI ................. lei 
    - luna XII ................ lei.” 
 
226. În anexa nr. 32 A, articolul 9, alineatele (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 



    “(2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire medicală la domiciliu decontat de casa de asigurări de 
sănătate se stabileşte prin înmulţirea tarifului pe zi cu numărul de zile de îngrijire corespunzător unui 
episod de îngrijire medicală la domiciliu. 
    Tariful pe o zi de îngrijiri medicale la domiciliu este de 114  lei (pentru mediul urban), respectiv de 
126  lei (pentru mediul rural - peste 10 km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru 
autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu 
casa de asigurări de sănătate),  respectiv 138 de lei (pentru mediul rural - peste 20 km în afara localităţii 
unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al 
furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate ),  respectiv 150 de lei (pentru 
mediul rural - peste 30  km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, 
acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate, respectiv 162 de lei (pentru mediul rural - peste 40  km în afara localităţii unde se 
află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al 
furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; sănătate, respectiv 174 de 
lei (pentru mediul rural - peste 50  km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru 
autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului. În 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 unde se acordă serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu. Prin 
o zi de îngrijire se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu conform 
recomandării, pentru un asigurat. 
    Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 4 servicii pe caz din lista 
prevăzută în anexa nr. 30 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de numărul 
de servicii efectuate pe zi conform recomandării. În cazul în care sunt recomandate mai puțin de 4 servicii 
contrar, tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu se reduce proporţional, în funcţie de numărul serviciilor 
recomandate, conform formulei: 
     Număr servicii recomandate / număr minim de servicii (4) x tariful pe zi de îngrijire 
………………………………………………………………………………………………………….. 
    (4) În situaţia în care furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu întrerupe furnizarea serviciilor de 
îngrijiri medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea în regim de 
spitalizare continuă, starea de sănătate a acestuia impune întreruperea furnizării serviciilor medicale la 
domiciliu cu avizul medicului care a emis recomandarea comunicat cu semnătură electronică 
extinsă/calificată, furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu, asiguratul doreşte să renunţe la serviciile 
de îngrijire medicală la domiciliu din motive 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 serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu.  Dacă întreruperea episodului de îngrijiri medicale 
la domiciliu este mai mare de 7 zile calendaristice, se reia întreaga procedură pentru o nouă recomandare 
pentru îngrijiri medicale la domiciliu. 
        (5) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face lunar, în funcţie de numărul de 
zile îngrijiri medicale la domiciliu efectuate, raportate şi validate şi tariful pe zi de îngrijire, în limita 
numărului de zile recomandat şi confirmat de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare caz şi a sumelor 
contractate. Valoarea lunară de contract poate fi depăşită cu maximum 10% cu condiţia diminuării valorii 
de contract din luna următoare cu excepţia lunii decembrie, cu încadrarea în valoarea contractată pentru 
trimestrul respectiv. În această situaţie, în cadrul unui trimestru valorile lunare se pot modifica pe baza 
cererii scrise a furnizorului, înregistrată până cel târziu în ultimele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, cu 
obligativitatea încadrării în suma contractată în trimestrul respectiv. 
    În situaţia în care la unii furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu se înregistrează la sfârşitul unui 
trimestru sume neconsumate faţă de suma trimestrială prevăzută în contract/act adiţional, casele de 
asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea trimestrială 
contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii 



vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu care în acelaşi 
trimestru şi-au epuizat valoarea de contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 
acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de 
consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor pentru trimestrul pentru care se face regularizarea, 
suplimentând valoarea de contract. 
    Dacă din valoarea trimestrială de contract a rămas neconsumat un procent de 5% se consideră epuizată 
valoarea de contract. 
    În trimestrul IV al anului calendaristic, în situaţia în care la unii furnizori de servicii de îngrijiri 
medicale la domiciliu se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de suma lunară 
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 neconsumate. Sumele rezultate din 
economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu care în 
luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă din valoarea de contract a rămas neconsumat un 
procent de 5% se consideră epuizată valoarea de contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 
acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de 
consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs 
şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. 
    Consumul mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 
decontate de casa de asigurări de sănătate.” 
 
227. În anexa nr. 32 A, articolul 15, preambulul alineatului (1) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
    “ART. 15 
    (1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), c), f), h), i), m) - o), 
q), u), u^1), v) și w) se aplică următoarele sancţiuni: (….)” 
 
228. În anexa nr. 32 A, articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1) 
cu următorul cuprins: 
    “(4^1) În cazul în care în perioada derulării contractului se constată neîndeplinirea unuia sau mai 
multor criterii de eligibilitate, casele de asigurări de sănătate recuperează contravaloarea serviciilor 
medicale care au fost decontate şi care au fost acordate de catre  furnizor in perioada in care  nu a 
îndeplinit aceste criterii.” 
 
229. În anexa nr. 32 A, articolul 15, alineatele (5), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
    “(5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4^1) 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 efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, 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 notifică furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu în termen de maximum 10 zile 
calendaristice de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de îngrijiri medicale la 
domiciliu are dreptul ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu 
confirmare de primire, să conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 
10 zile lucrătoare. În situaţia în care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia 
furnizorului de servicii medicale, aduce la cunoştinţa furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu faptul 
că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului la contestaţie, suma se 



recuperează prin plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se 
recuperează prin executare silită, efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    Pentru 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 îngrijiri medicale la 
domiciliu, prin plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se 
recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (6) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (4^1) se face prin plata directă sau executare 
silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
    (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4^1) se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.” 
 
230. În anexa nr. 32 A, articolul 16, alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
    “c) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice, 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/membru 
OAMGMAMR/ autorizaţia de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România/ 
atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România pentru psiholog/psihologi în 
specialitatea psihopedagogie specială - logoped nu este avizat/avizată 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 contractului 
pentru situaţiile în care furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile de desfăşurare a activităţii în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate.” 
 
231. În anexa nr. 32 A, articolul 17, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a 
autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea 
valabilităţii acestora;” 
 
232. În anexa nr. 32 B, punctul I se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate ....................,CUI… cu sediul în municipiul/oraşul ............., str. ............... 
nr. ......., judeţul/sectorul ................., telefon ............, fax ..............., adresă e-mail ..................... 
reprezentată prin Director general ................ 
    şi 
    Furnizorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu: 
    reprezentat prin: ........................................... 
    Persoana fizică/juridică ..............................,CUI…… având sediul în municipiul/oraşul ..................., 
str. ............... nr. ...., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul .................., telefon ..................., 
fax .................., adresă e-mail .....................” 
 
233. În anexa nr. 32 B, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 4 
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2023.” 
 
234. În anexa nr. 32 B, articolul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “f) să efectueze controlul activității  furnizorilor de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu potrivit 
normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări 



sociale de sănătate aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în 
vigoare;” 
   
235. În anexa nr. 32 B, articolul 6, după litera i) se introduce litera j) cu următorul cuprins: 
    “j) să monitorizeze semestrial prescrierea produselor biologice de către medicii prescriptori cu 
respectarea prevederilor art. 156^1. din anexa 2 la H.G. nr. 696/2021.” 
 
236. În anexa nr. 32 B, articolul 7, litera e) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
        e) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat 
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale,  cu cel puţin trei zile înainte de data la 
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 
contract; 
................................................................................................................................................................ 
    k) să acorde asiguraţilor servicii de îngrijiri paliative la domiciliu, conform 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 furnizate pe baza recomandării eliberate de medicii de familie, 
medicii de specialitate din specialităţile clinice din ambulatoriu clinic, medicii din spital la externare, 
precum şi medicii cu atestat/competenţă în îngrijiri paliative din ambulatoriu. Modelul formularului de 
recomandare este cel stabilit în anexa 31 D la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare. Casele 
de asigurări de sănătate nu decontează serviciile de îngrijiri paliative acordate în baza recomandările 
medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu;” 
 
237. În anexa nr. 32 B, articolul 7, litera g) și q) se abrogă. 
 
238. În anexa nr. 32 B, articolul 7, după litera ț) se introduce o nouă literă, litera ț^1) cu următorul 
cuprins: 
    “ț^1) să respecte prevederile art. 156^1 din anexa 2 la H.G. nr. 696/2021, cu privire la iniţierea, 
respectiv continuarea tratamentului specific unei afecţiuni cu produse biologice care se eliberează prin 
farmaciile comunitare, aferente denumirilor comune internaţionale pentru care, la momentul prescrierii, 
în lista preţurilor de referinţă aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate există atât produsul biologic de referinţă cât şi produsul/produsele biosimilar/biosimilare al/ale 
acestuia;” 
 
239. În anexa nr. 32 B, articolul 7, după litera w) se introduce o nouă literă, litera y) cu următorul 
cuprins: 
    “y) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile acordate persoanelor care nu deţin cod numeric 
personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să le comunice lunar casei de asigurări 
de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.” 
 
240. În anexa nr. 32 B, articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “(2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire la domiciliu decontat de casa de asigurări de sănătate 
se stabileşte prin înmulţirea tarifului pe zi cu numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de 
îngrijire la domiciliu. 
    Tariful pe o zi de îngrijiri paliative la domiciliu este de 204 lei (pentru mediul urban), respectiv 216  
de lei (pentru mediul rural - peste 10 km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru 
autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu 
casa de asigurări de sănătate),  respectiv 228 de lei (pentru mediul rural – peste 20 km în afara localităţii 



unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al 
furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate),  respectiv 240 de lei (pentru 
mediul rural - peste 30  km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, 
acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate, respectiv 252 de lei (pentru mediul rural - peste 40  km în afara localităţii unde se 
află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al 
furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; sănătate, respectiv 264 de 
lei (pentru mediul rural - peste  50  km în afara localităţii unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru 
autorizat, acreditat sau înscris în procesul de acreditare al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu 
casa de asigurări de sănătate.. În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor necesare 
pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu precum şi costurile de transport ale personalului 
calificat la adresa declarată unde se acordă serviciile de îngrijiri paliative. Prin o zi de îngrijire paliativă 
se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu, pentru un asigurat. 
    Aceste tarife 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. În caz 
contrar, tariful se reduce proporţional, funcţie de numărul serviciilor stabilite prin planul de îngrijire, 
conform formulei: 
 
 
    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 limita valorii lunare de 
contract, în funcţie de numărul de zile de îngrijiri paliative la domiciliu realizat, raportat şi validat, în 
limita numărului de zile recomandat şi confirmat de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare caz şi de 
tariful pe zi de îngrijiri paliative la domiciliu. Valoarea lunară de contract poate fi depăşită cu maximum 
10% cu condiţia diminuării valorii de contract a lunii următoare, cu încadrarea în valoarea contractată 
pentru trimestrul respectiv. În această situaţie, în cadrul unui trimestru valorile lunare se pot modifica pe 
baza cererii scrise a furnizorului, înregistrată până cel târziu în ultimele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, 
cu obligativitatea încadrării în suma contractată în trimestrul respectiv. 
    În situaţia în care la unii furnizori de îngrijiri paliative la domiciliu se înregistrează la sfârşitul unui 
trimestru sume neconsumate faţă de suma trimestrială prevăzută în contract/act adiţional, casele de 
asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea trimestrială 
contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii 
vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu care în acelaşi 
trimestru şi-au epuizat valoarea de contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu 
acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de 
consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor pentru trimestrul pentru care se face regularizarea, 
suplimentând valoarea de contract. 
    Dacă din valoarea  trimestrială de contract a rămas neconsumat un procent de 5%, se consideră 
epuizată valoarea de contract. 
În trimestrul IV  al anului calendaristic în situaţia în care la unii furnizori de servicii de îngrijiri paliative 
la domiciliu se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de suma lunară 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 neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi 
contractate printr-un act adiţional la furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu care în luna respectivă 
şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă din valoarea de contract a rămas neconsumat un procent de 5% 
se consideră epuizată valoarea de contract. 
    Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu 
acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de 



consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs 
şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. 
    Consumul mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu 
decontate de casa de asigurări de sănătate.” 
 
241. În anexa nr. 32 B, articolul 15, preambulul alineatului (1) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
    “ART. 15 
(1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), c), f), h), i), m) – p),  
ţ), u), v), ț^1) și y) se aplică următoarele sancţiuni: (...)” 
 
242. În anexa nr. 32 B, articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1) 
cu următorul cuprins: 
    “(5^1) În cazul în care în perioada derulării contractului se constată neîndeplinirea unuia sau mai 
multor criterii de eligibilitate, casele de asigurări de sănătate recuperează contravaloarea serviciilor 
medicale care au fost decontate şi care au fost acordate de catre  furnizor in perioada in care  nu a 
îndeplinit aceste criterii.” 
 
243. În anexa nr. 32 B, articolul 15, alineatele (6), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
    “(6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (5^1)  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 efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu 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 notifică furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu în termen de maximum 10 zile 
calendaristice de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de îngrijiri paliative la 
domiciliu are dreptul ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu 
confirmare de primire, să conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 
10 zile lucrătoare. În situaţia în care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia 
furnizorului de servicii medicale, aduce la cunoştinţa furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu faptul 
că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului la contestaţie, suma se 
recuperează prin plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se 
recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    Pentru 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 îngrijiri paliative la 
domiciliu, prin plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se 
recuperează prin executare silită, efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (7) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (5^1)  se face prin plata directă sau executare 
silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
    (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (5^1)  se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.” 
 
244. În anexa nr. 32 B, articolul 16, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “d) de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de membru al CMR/membru 
OAMGMAMR autorizaţia de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România/ 
atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România pentru psiholog  nu este 
avizat/avizată 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 contractului pentru situaţiile în care furnizorul nu mai îndeplineşte 
condiţiile de desfăşurare a activităţii în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;” 
 
245. În anexa nr. 32 B, articolul 17, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    „b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a 
autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea 
valabilităţii acestora;” 
 
246. În anexa nr. 34, articolul 1, alineatul (1), literele f) și g) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
    „f) tariful pe zi de spitalizare; 
    g) cost mediu cu medicamentele/bolnav externat pe anul 2022;” 
 
247. În anexa nr. 34, articolul 1, alineatele (2) și (3), se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “(2) Suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de 
reabilitare/recuperare medicală, încheiat de casele de asigurări de sănătate cu sanatoriile, inclusiv cele 
balneare, şi preventoriile, precum şi suma contractată cu spitalele în baza contractului de furnizare 
servicii medicale pentru secţiile sanatoriale se stabileşte prin negociere astfel: 
    Număr de zile de spitalizare x tarif pe zi de spitalizare  
    a) numărul de zile de spitalizare, total şi pe secţii, stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor 
la nivel naţional. 
    b) tariful pe zi de spitalizare/sanatoriu/preventoriu. 
    Tarif pe zi de spitalizare (lei) 
 1. Sanatorii balneare/secţii sanatoriale balneare din spitale 149,5                      
 2. Sanatorii/secţii sanatoriale din spitale altele decât cele  
       Balnear                                                                          140,2    
 3. Preventorii                                                                         78,8   
    NOTĂ: Pentru sanatoriile balneare/secţiile sanatoriale balneare din spitale, suma contractată şi 
decontată de casele de asigurări de sănătate este suma negociată diminuată corespunzător cu contribuţia 
personală a asiguraţilor. 
    (3) Contribuţia personală a asiguraţilor pentru asistenţă balneară în sanatorii balneare/secţii sanatoriale 
balneare din spitale reprezintă 35% din tariful/zi de spitalizare, tarif prevăzut la alin. (2) lit. b) punctul 
1.” 
 
248. În anexa nr. 34, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 3 
    Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de 
confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Contravaloarea serviciilor de cazare nu 
poate depăși 300 de lei/zi; tariful pentru servicii de cazare nu se percepe pentru ziua externării. Prin 
confort standard, în ceea ce priveşte cazarea, se înţelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, 
cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider, 
aer condiţionat şi altele asemenea), iar în ceea ce priveşte masa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană 
stabilită prin acte normative. Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele 
stabilite pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort, stabilite de fiecare unitate furnizoare, şi cele 
corespunzătoare confortului standard.” 
 
249. În anexa nr. 34, articolul 6, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “(2) Activitatea realizată se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se 
validează conform prezentelor norme. 
    Decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 



    1. Decontarea lunară în limita sumei contractate se face în funcţie de: 
    - numărul de zile de spitalizare efectiv realizate 
    - tariful pe zi de spitalizare, diminuat în cazul sanatoriilor balneare/secţiilor sanatoriale balneare din 
spitale, cu contribuţia asiguratului conform prevederilor art. 1. 
    2. Trimestrial, se fac regularizări şi decontări, în limita sumei contractate, în funcţie de: 
    - numărul de zile de spitalizare efectiv realizate de la 1 iulie 2021 şi până la sfârşitul trimestrului 
respectiv, 
    - tariful pe zi de spitalizare, diminuat în cazul sanatoriilor balneare/secţiilor sanatoriale balneare din 
spitale cu contribuţia asiguratului conform prevederilor art. 1. 
    În situaţia în care numărul de zile efectiv realizate este mai mic decât numărul de zile contractate, 
decontarea se face la numărul de zile efectiv realizate. 
    În situaţia în care numărul de zile efectiv realizate este mai mare decât numărul de zile contractate 
decontarea se va face la nivelul contractat. 
    (3) Regularizarea şi decontarea trimestrială se face până în ultima zi a lunii următoare trimestrului 
încheiat, cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a 
anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de 
servicii medicale de la data de 1 aprilie 2023 şi până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform 
facturilor însoţite de documentele justificative, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se 
efectueze până în ultima zi a lunii ianuarie a anului următor.” 
 
250. În anexa nr. 34, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 7 
    Medicii care îşi desfăşoară activitatea în sanatorii/preventorii au obligaţia ca la externarea asiguratului 
să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin scrisoare 
medicală, bilet de ieşire din spital sau prin poștă electronică - cu obligaţia ca acesta să conţină explicit 
toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul 
externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată 
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 ambulatoriu, 
conform prevederilor legale în vigoare, dacă recomandă un tratament în ambulatoriu conform scrisorii 
medicale/biletului de ieşire, pentru o perioadă de maximum 30 de zile. Pentru nerespectarea acestei 
obligaţii casele de asigurări de sănătate reţin suma de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a 
constatat nerespectarea obligaţiei.” 
 
251. În anexa nr. 34, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 10 
    Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2023 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 sănătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2023. Casele de asigurări de 
sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare condiţiile avute în vedere la 
contractare şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii 
iniţiale de contract/actelor adiţionale, precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita 
celor contractaţi.” 
 
252. În anexa nr. 35, punctul I se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate ......................., cu sediul în municipiul/oraşul .................., C.U.I. …….., 
str. ................... nr. ....., judeţul/sectorul ..................., telefon .................., fax ............., e-mail ..............., 
reprezentată prin Director general ............................. 



    şi 
    Sanatoriul/Preventoriul/Secţia sanatorială sau compartiment sanatorial din spital/furnizorii constituiţi 
conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt 
avizaţi de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată/aprobată de Ministerul 
Sănătăţii secţii sanatoriale balneare ............................. având sediul în municipiul/oraşul ................., 
C.U.I. …….., str. .......................... nr. ...., judeţul/sectorul ..............., telefon fix/mobil .................., e-mail 
............... fax ................. reprezentat prin .......................” 
 
253. În anexa nr. 35, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “ART. 3 
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2023.” 
 
254. În anexa nr. 35, articolul 5, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “e) să efectueze controlul activității  potrivit normelor metodologice privind activitatea structurilor de 
control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobate prin ordin al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare;” 
 
255. În anexa nr. 35, articolul 5, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m) cu următorul 
cuprins: 
    “m) să monitorizeze semestrial prescrierea produselor biologice de către medicii prescriptori cu 
respectarea prevederilor art. 156^1 din Anexa 2 la H.G. nr. 696/2021, cu modificările și completările 
ulterioare.” 
 
256. În anexa nr. 35, articolul 6, literele e), m) și ț) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    “e) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat 
la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cu cel puțin trei zile înainte de data la 
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 
contract; 
……………………………………………………………………………………………………………. 
m) să informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, 
cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, trimise direct, 
prin poșta electronică sau prin intermediul asiguratului, despre tratamentul efectuat şi despre orice alte 
aspecte privind starea de sănătate a acestuia; scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital este un 
document tipizat care se întocmeşte la data externării, într-un singur exemplar, transmis medicului de 
familie, direct, prin poșta electronică sau prin intermediul asiguratului; să finalizeze actul medical 
efectuat, prin recomandare de dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru 
incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru; 
............................................................................................................................................................ 
    ţ) să întocmească evidenţe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă şi boli 
profesionale, dacă la nivelul furnizorilor există documente în acest sens şi să le comunice lunar caselor 
de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală; să întocmească evidenţe distincte ale cazurilor 
prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane, 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; să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile 
acordate persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi să le comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.” 
 
257. În anexa nr. 35, articolul 6, litera h) se abrogă. 



258. În anexa nr. 35, articolul 6, după litera u) se introduce o nouă literă, litera u^1) cu următorul 
cuprins: 
    “u^1) să respecte prevederile art. 156^1, cu privire la iniţierea, respectiv continuarea tratamentului 
specific unei afecţiuni cu produse biologice care se eliberează prin farmaciile comunitare, aferente 
denumirilor comune internaţionale pentru care, la momentul prescrierii, în lista preţurilor de referinţă 
aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate există atât produsul biologic 
de referinţă cât şi produsul/produsele biosimilar/biosimilare al/ale acestuia;” 
 
259. În anexa nr. 35, după articolul 6, se introduce un nou articol, articolul 6^1) cu următorul 
cuprins: 
    “ART. 6^1 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare au dreptul: 
    a) să primească contravaloarea serviciilor medicale realizate şi validate de casele de asigurări de 
sănătate, în limita valorii de contract stabilite, în condiţiile prevăzute în norme; 
    b) să fie informate de către casele de asigurări de sănătate 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 normative, prin publicare 
în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi prin poşta 
electronică; 
    c) să negocieze, în calitate de parte contractantă, clauzele suplimentare la contractele încheiate cu 
casele de asigurări de sănătate, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare; 
    d) să încaseze sumele reprezentând contribuţia personală pentru unele servicii medicale de care au 
beneficiat asiguraţii, conform prevederilor legale în vigoare; 
    e) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere; 
    f) să primească din partea caselor de asigurări de sănătate motivarea în format electronic cu privire la 
erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii, cu respectarea confidenţialităţii datelor 
personale, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data refuzului; 
        g) să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor hoteliere de cazare cu un grad ridicat de 
confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Contravaloarea serviciilor de cazare nu 
poate depăși 300 de lei/zi; tariful pentru servicii de cazare nu se percepe în ziua externării.” 
 
260. În anexa nr. 35, articolul 7, alineatele (1), (2) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    “ART. 7 
    (1) Suma pentru sanatorii balneare/secţii sanatoriale balneare din spitale prevăzută în prezentul 
contract se stabileşte prin negociere în funcţie de numărul de zile de spitalizare estimat a se realiza şi de 
tariful/zi de spitalizare. Tariful pe zi de spitalizare este cel prevăzut în Anexa nr. 34 La Ordinul 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    Valoarea contractată în sumă de .............. lei este suma negociată diminuată cu contribuţia personală 
a asiguraţilor, conform tabelului de mai jos: 
 
|  Tipul de   |Nr. de     |Tariful pe |Suma     |Suma     |Valoarea   | 
|  asistenţă  |zile de    |zi de      |negociată|suportată|contractată| 
|  balneară   |spitalizare|spitalizare|         |de       |           | 
|             |contractate|           |         |asigurat |           | 
|_____________|___________|___________|_________|_________|___________| 
|      1      |     2     |     3     |4 = 2 x 3|5 = 2 x  | 6 = 4 - 5 | 
|             |           |           |         |3 x 35%  |           | 
|_____________|___________|___________|_________|_________|___________| 
| Servicii de |           |           |         |         |           | 
| medicină    |           |           |         |         |           | 
| fizică şi de|           |           |         |         |           | 
| reabilitare |           |           |         |         |           | 
|_____________|___________|___________|_________|_________|___________| 



    (2) Suma contractată cu casa de asigurări de sănătate pentru 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 de 
........ lei/zi de spitalizare. 
    (3) Suma aferentă serviciilor medicale contractate stabilită pentru anul 2023 se defalchează lunar şi 
trimestrial după cum urmează: 
    - 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 
    - Suma aferentă trimestrului III ..................... lei, 
    din care: 
    - luna VII ............ lei 
    - luna VIII ........... lei 
    - luna IX ............. lei 
    - Suma aferentă trimestrului IV .................... lei, 
    din care: 
    - luna X .............. lei 
    - luna XI ............. lei 
    - luna XII ............ lei.” 
 
 
261. În anexa nr. 35, articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „(3) Trimestrial, până în ultima zi a lunii următoare încheierii trimestrului, se fac regularizările şi 
decontările, în limita sumei contractate. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 
decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract 
de la data de 1 aprilie 2023 şi până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor însoţite 
de documentele justificative/urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în 
ultima zi a lunii ianuarie a anului următor.” 
 
262. În anexa nr. 35, articolul 10, preambulul alineatului (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
   “(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. 
n), q), ţ), u) și u^1) se aplică următoarele sancţiuni: (...)” 
 
263. În anexa nr. 35, articolul 10, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (3^1) cu 
următorul cuprins: 
    “(3^1) În cazul în care în perioada derulării contractului se constată neîndeplinirea unuia sau mai 
multor criterii de eligibilitate, casele de asigurări de sănătate recuperează contravaloarea serviciilor 
medicale care au fost decontate şi care au fost acordate de catre  furnizor in perioada in care  nu a 
îndeplinit aceste criterii.” 
 
264. În anexa nr. 35, articolul 10, alineatele (4) – (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 



    “(4) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (3^1) pentru furnizorii de servicii medicale care 
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, 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 notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la 
data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen 
de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste 
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În 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. În situaţia în care recuperarea 
nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul 
unui titlu executoriu. 
    Pentru 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 servicii medicale, prin 
plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin 
executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (3^1) se face prin plata directă sau executare 
silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
    (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (3^1) se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.” 
 
265. În anexa nr. 35, articolul 16, alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “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 furnizorului 
pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice, după caz, pe bază de documente justificative;” 
 
266. În anexa nr. 36, articolul 1, alineatul (4), după ultimul paragraf, se adaugă un paragraf cu 
următorul cuprins: 
   “(4) (…) În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei ce 
face parte din categoria persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. 
e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
copii 0 - 18 ani care nu deţin cod numeric personal  prevăzuţi la art. 225 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari ai prescripţiei medicale, este 
necesară semnarea componentei eliberare.” 
 
267. În anexa nr. 36, articolul 1, alineatul (5), după ultimul paragraf, se adaugă un paragraf cu 
următorul cuprins: 
    “(5) (…) În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei ce 
face parte din categoria persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. 
e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
copii 0 - 18 ani care nu deţin cod numeric personal  prevăzuţi la art. 225 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari ai prescripţiei medicale, este 
necesară semnarea componentei eliberare.” 
 
268. În anexa nr. 36, articolul 1, alineatul (7), primul paragraf se modifică și va avea următorul 
cuprins: 



    “(7) Pentru elevi şi studenţi, 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 document tipizat care se întocmeşte în 
două exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, iar un exemplar este expediat medicului de 
familie, direct, prin poșta electronică sau prin intermediul asiguratului. Medicii dentişti/medicii 
stomatologi din cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti pot prescrie medicamente numai pentru 
afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile.” 
 
269. În anexa nr. 36, articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “(5) Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), iar în cazuri 
justificate medical, precum şi în cazul produselor biologice şi al medicamentelor ce fac obiectul 
contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat prescrierea se face pe denumire comercială, cu precizarea 
pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor 
pe denumire comercială, cu excepţia produselor biologice şi a medicamentelor 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 schemei terapeutice, inclusiv pentru DCI - Combinaţii. 
     La prescrierea produselor biolgice, în situaţia în care, la momentul prescrierii, în lista preţurilor de 
referinţă prevăzută la art. 13 alin (1), există atât produsul biologic de referinţă cât şi produsul/produsele 
biosimilar/biosimilare al/ale acestuia, se prescrie un  produs biosimilar, potrivit prevederilor art. 1561 
alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare; prin 
exceptie, la inițierea și/sau continuarea tratamentului, medicii  pot prescrie produsul biologic de referință 
numai din motive medicale specifice pacientului, consemnate în documentele medicale și prescripția 
medicală electronică.” 
 
270. În anexa nr. 36, articolul 9, alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) cu  
următorul cuprins: 
    “e) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate persoanelor care nu deţin cod numeric personal 
prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
271. În anexa nr. 36, articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “(3) Borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost 
încheiate contracte cost-volum, precum şi borderoul centralizator 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, medicamentelor 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 formulare europene, medicamentele din reţetele 
eliberate persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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. 696/2021, 
cu modificările şi completările ulterioare, după caz.” 
 
272. În anexa nr. 36, după articolul 11, se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul 
cuprins: 
    “ART. 11^1 În aplicarea prevederilor art. 155^1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 
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 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere 
următoarele:  
   (1) Pentru clarificarea situației unor prescripții medicale aferente medicamentelor ce fac obiectul 
contractelor cost-volum-rezultat eliberate și înregistrate în Sistemul Informatic al Prescripției 
Eelectronice-componentă a PIAS, care nu au fost decontate de casa de asigurări de sănătate la momentul 
evaluării rezultatului medical, furnizorul de medicamente depune o solicitare la casa de asigurări de 
sănătate cu care s-a aflat/se află în relații contractuale.  
    (2) Solicitarea prevazută la alin. (1) este însoțită de un document cu aceeași structură ca a borderoului 
centralizator ce a fost depus sau trebuia depus la casa de asigurări de sănătate, în vederea decontării, 
document care se transmite atât pe suport hârtie cât și electronic. 
    (3) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la primirea solicitării furnizorului de medicamente, casa 
de asigurări de sănătate procedează după cum urmează: 
   a) verifică dacă în SIPE sunt înregistrate ca fiind eliberate toate prescripțiile medicale din documentul 
prevăzut la alin. (2);  
    b) transmite către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, atât pe suport hârtie cât și electronic,  
solicitarea de confirmare a prescripțiilor medicale care pot face obiectul decontării din FNUASS, însoțită 
de documentul prevăzut la alin. (2), solicitare în care menționează obligatoriu parcurgerea etapei 
prevăzută la lit. a), precum și seria și numerele prescripțiilor medicale din documentul depus de furnizor 
înregistrate ca fiind eliberate în SIPE. 
    (4) În termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării casei de asigurări de sănătate, 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate procedează după cum urmează: 
    a) pentru confirmarea acelor prescripții medicale care pot face obiectul decontării din FNUASS, se 
verifică,  pentru fiecare pacient în parte a cărei/căror prescripție/prescripții  medicală/medicale este/sunt 
menționate în solicitarea casei de asigurări de sănătate, dacă: 
i)  evaluarea rezultatului medical a fost efectuată prin raportare la data înregistrării rezultatului medical 
în condițiile art. 12 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările 
ulterioare; 
ii) dacă pacientul/pacienții a/au înregistrat rezultat medical; 
iii) dacă prescripția/prescripțiile medicală/ medicale, prin raportare la elementele contractuale aferente 
fiecărui contract cost-volum-rezultat în parte, fac obiectul prevederilor art. 12 alin. (16) și (17) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
    b) transmite casei de asigurări de sănătate, după finalizarea etapei prevăzute la lit. a), documentele 
centralizatoare aferente: 
i) prescripțiilor medicale care îndeplinesc condițiile pentru fi decontate din FNUASS,  
ii) prescripțiilor medicale care fac obiectul prevederilor art. 12 alin. (16) şi (17) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
iii) prescripțiilor medicale care nu îndeplinesc condițiile art. 12 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
    (5) În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea documentelor  prevăzute la alin. (4) lit.b), 
casa de asigurări de sănătate procedează după cum urmează: 
    a) comunică furnizorului de medicamente care a depus solicitarea de clarificare: 
i)  seria, numărul și valoarea prescripțiilor medicale care urmează a fi decontate din FNUASS, 
ii) seria, numărul și valoarea prescripțiilor medicale care fac obiectul prevederilor art. 12 alin. (16) şi 
(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
iii) seria, numărul și  valoarea prescripțiilor medicale care nu îndeplinesc condițiile art. 12 alin (18) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare. 



    b) verifică dacă valoarea prescripțiilor medicale care îndeplinesc condițiile de decontare din FNUASS 
se încadrează în limita fondurilor aprobate cu această destinație, și după caz, solicită Casei Națională de 
Asigurări de Sănătate suplimentarea creditelor de angajament și a celor bugetare. 
    c) încheie cu furnizorul de medicamente, în limita creditelor de angajament aprobate cu această 
destinație, pentru sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor eliberate și înregistrate în SIPE, 
care urmează a fi decontate din bugetul FNUASS, un act adițional a cărui model este prevăzut în anexa 
nr. 37^1 sau, după caz, un contract distinct a cărui model este prevăzut în anexa nr. 37^2. 
    (6) Furnizorul de medicamente întocmește factura aferentă prescripțiilor medicale care urmează a fi 
decontate din bugetul FNUASS, care se transmite/depune la casa de asigurări de sănătate în vederea 
decontării până la termenul prevăzut în actul adițional/contractul menționat la alin (5) lit. c). 
    (7) Casa de asigurări de sănătate decontează factura depusă de furnizorul de medicamente în cel mult 
60 de zile de la validarea acesteia.” 
 
273. În anexa nr. 36, articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 15 
    (1) Decontarea pentru activitatea curentă a anului 2023 se efectuează în ordine cronologică până la 60 
de zile calendaristice de la data verificării prescripţiilor medicale 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.” 
 
274. În anexa nr. 37, punctul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “I. Părţile contractante: 
    Casa de asigurări de sănătate ................................., cu sediul în municipiul/oraşul ......................, C.U.I. 
….., str. ........................... nr. ....., judeţul/sectorul .........................., telefon/fax ......................., e-mail 
......................... reprezentată prin Director general ......................., 
    şi 
    - Societatea farmaceutică ..........................., reprezentată prin .......................... 
    - Farmaciile care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din ambulatoriul de specialitate 
aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi 
autorităţii judecătoreşti ........................, reprezentată prin ....................., 
    având sediul în municipiul/oraşul ....................................., C.U.I. ….., str. ..................................... nr. 
...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............................, telefon ................... fax .................... 
e-mail ...................., şi punctul în comuna ...................., str. ................................. nr. ........” 
 
275. În anexa nr. 37, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 4 
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2023.” 
 
276. În anexa nr. 37, articolul 6, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    „g) să efectueze controlul activității furnizorilor de medicamente potrivit normelor metodologice 
privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobate 
prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare;” 
 
277. În anexa nr. 37, articolul 7, litera ș) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ş) să notifice casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat 
la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente, cu cel puțin trei zile înainte de data la care 
modificarea produce efecte şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării 
contractului; notificarea se face conform reglementărilor privind corespondenţa între părţi prevăzute în 
contract;” 
 



278. În anexa nr. 37, articolul 7, litera v) se abrogă. 
 
279. În anexa nr. 37, articolul 7, după litera ac) se introduce o nouă literă, litera ad), cu următorul 
cuprins: 
    “ad) să întocmească evidenţe distincte pentru prescripțiile medicale eliberate persoanelor care nu deţin 
cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să le comunice lunar casei 
de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.” 
 
280. În anexa nr. 37, articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 8 
    (1) Decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate se face pe baza următoarelor 
documente: facturi şi borderourile centralizatoare în format electronic cu semnătură electronică 
extinsă/calificată şi prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante. În 
situaţia în care în acelaşi formular de prescripţie se înscriu medicamente din mai multe subliste, 
farmaciile întocmesc 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, republicată, 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 pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, 
înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii; 
    d) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene. 
    e) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate persoanelor care nu deţin cod numeric personal 
prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    Borderoul centralizator nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost 
încheiate contracte cost-volum/cost-volum-rezultat şi medicamentele 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. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare, în condiţiile prevăzute în 
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie 
distincte, iar farmacia completează borderouri distincte. 
    Borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost 
încheiate contracte cost-volum, precum şi borderoul centralizator 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, medicamentelor din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat 
acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, 
medicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene, medicamentele din reţetele 
eliberate persoanelor care nu deţin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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. 696/2021, 
cu modificările și completările ulterioare, după caz. 
    În vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, 
inclusiv pentru medicamentele 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 furnizare de medicamente încheiat cu casa de asigurări de sănătate, facturile 
şi borderourile centralizatoare în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată şi 
înaintează prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante. 
    Pentru medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat furnizorii au obligaţia să depună, în 
luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele respective, numai borderourile 
centralizatoare şi prescripţiile medicale off-line (componenta prescriere şi componenta eliberare), 
urmând ca facturile să se transmită/depună la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării până la 
termenul prevăzut în contract, în luna următoare celei în care s-a finalizat 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 medicamente care au în structură mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, 
documentele mai sus menţionate se întocmesc distinct pentru fiecare dintre acestea.” 
 
281. În anexa nr. 37, articolul 10, alineatul (1) și preambulul alineatului (2) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
    “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 comunicat casei de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract, 
precum şi în cazul nerespectării obligaţiei de la art. 7 lit. p) se aplică următoarele sancţiuni: 
a) la prima constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste 
situaţii, cu recuperarea contravalorii prescripțiilor medicale eliberate în perioada de absență a 
farmacistului; 
b) la a doua constatare, diminuarea cu 15% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste 
situaţii, cu recuperarea contravalorii prescripțiilor medicale eliberate în perioada de absență a 
farmacistului; 
c) la a treia constatare, diminuarea cu 20% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste 
situaţii, cu recuperarea contravalorii prescripțiilor medicale eliberate în perioada de absență a 
farmacistului. 
    (2) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie a 
obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a) - f), h), j) - o), q) - u), w) - y), aa), şi ac) și ad) se aplică următoarele 
sancţiuni: (…)” 
 
282. În anexa nr. 37, articolul 10, alineatul (3), după alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (3^1) cu următorul cuprins: 
    “(3^1) În cazul în care în perioada derulării contractului se constată neîndeplinirea unuia sau mai 
multor criterii de eligibilitate, casele de asigurări de sănătate recuperează contravaloarea prescripțiilor 
medicale care au fost decontate şi care au fost acordate de catre  furnizor in perioada in care  nu a 
îndeplinit aceste criterii.” 
 
283. În anexa nr. 37, articolul 10, alineatele (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “(4) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (3^1) pentru furnizorii de medicamente care 
sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, 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 notifică furnizorul de medicamente în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data 
stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de medicamente are dreptul ca în termen de 
maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste 
notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În situaţia în care, 
casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de medicamente, aduce la 



cunoştinţa furnizorului de medicamente faptul că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data 
primirii răspunsului la contestaţie, suma se recuperează prin plată directă. În situaţia în care recuperarea 
nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul 
unui titlu executoriu. 
    Pentru 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 medicamente, prin plată 
directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare 
silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (3^1) se face prin plată directă sau executare 
silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
    (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (3^1) se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.” 
 
284. În anexa nr. 37, articolul 10, alineatele (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “ART. 11 

(1) Decontarea pentru activitatea curentă se efectuează în ordine cronologică, până la 60 de zile 
calendaristice de la data verificării prescripţiilor medicale 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.” 
 
285. În anexa nr. 37, articolul 16, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “c) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice, după caz, pe bază de documente justificative, 
respectiv pentru o perioadă de până la 180 de zile pentru motive întemeiate sau pentru motive obiective 
invocate de deţinătorul autorizaţiei pentru care Ministerul Sănătăţii a aprobat întreruperea activităţii 
farmaciei potrivit art. 21 alin. (1) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
286. După anexa nr. 37, se introduc 2 noi anexe, Anexa nr. 37^1 și Anexa nr. 37^2, care se regăsesc 
în anexele nr. 10 și 11 la prezentul ordin. 
 
287. În anexa nr. 38, litera A, punctul 4,  subpunctul 4.4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “4.4. Proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon, proteza de gambă modulară cu manşon de 
silicon, manşonul de silicon pentru proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon şi manşonul de 
silicon pentru proteza de gambă modulară cu manşon de silicon se acordă pentru amputaţie ca urmare a 
complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior, la 
recomandarea medicului de specialitate ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie 
generală, chirurgie vasculară, chirurgie cardiovasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi 
boli metabolice.” 
 
288. În anexa nr. 38, litera A, punctul 9,  litera a., punctele a.1 și a.2 se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
    “a.1. BPOC: 
    a.1.1. - la iniţierea terapiei (prima prescriere) pentru valori ale raportului VEMS/CVF la efectuarea 
spirometriei, mai mici de 70% - asociat cu una dintre următoarele condiţii: 
    - PaO2 < 55 mmHG (sau SatO2 </= 88%), măsurată la distanţă de un episod acut 
    - PaO2 55 - 59 mmHG (sau SatO2 < 90%) măsurată la distanţă de un episod acut şi unul din semnele 
clinice de cord pulmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poliglobulie (Ht > 55%) 



    a.1.2. - la continuarea terapiei (următoarele prescripţii) - cu una dintre următoarele condiţii: 
    - PaO2 < 55 mmHG (sau SatO2 </= 88%), măsurată la distanţă de un episod acut 
    - PaO2 55 - 59 mmHG (sau SatO2 < 90%) măsurată la distanţă de un episod acut şi unul din semnele 
clinice de cord pulmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poliglobulie (Ht > 55%). 
    Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii 
pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav şi de maximum 12 luni 
pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav. 
    Medici curanţi care fac recomandarea: 
    - medici de specialitate pneumologie și medicină internă care sunt în contract cu casele de asigurări de 
sănătate pentru furnizarea de servicii medicale 
a.2. alte afecţiuni cu insuficienţă respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă: 
    a.2.1. - pentru sindromul obstructiv la iniţierea terapiei (prima prescriere) definit prin spirometrie şi 
PaO2 < 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%). La continuarea terapiei (următoarele prescripţii) trebuie  
îndeplinită  condiţia PaO2 < 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%). 
    a.2.2. - pentru sindromul restrictiv, la iniţierea terapiei (prima prescriere) definit prin capacitate 
pulmonară totală </= 60% din valoarea prezisă sau factorul de transfer gazos prin membrana alveolo-
capilară (Dlco < 40% din valoarea prezisă şi PaO2 < 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%) în repaus sau la 
efort. La continuarea terapiei (următoarele prescripţii) trebuie  îndeplinită  condiţia PaO2 < 60 mm HG 
(sau Sat O2 < 90%), în repaus sau la efort. 
    Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii 
pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav şi de maximum 12 luni 
pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav. 
    Medici curanţi care fac recomandarea: 
    - medici de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică, cardiologie, oncologie, pediatrie și 
medicină internă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii 
medicale.” 
 
289. În anexa nr. 38, litera A, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “11. Dispozitive de mers 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
DISPOZITIVULUI 

MEDICAL 

TIPUL TERMEN 
DE 

ÎNLOCUIRE 
C1 C2 C3 C4 

1. Baston  3 ani   
2. Baston  cu trei/patru picioare          3 ani       
3. Cârjă  a) cu sprijin subaxilar din lemn                                       1 an        

b) cu sprijin subaxilar metalică                                   3 ani       
c) cu sprijin pe antebraţ metalică     3 ani       

4. Cadru de mers   3 ani 
5.  Fotoliu rulant perioadă nedeterminată  

a) cu antrenare manuală 3 ani 
b) cu antrenare electrică ... ani 
c) triciclu pentru copii 3 ani 
perioadă determinată*)  
a) cu antrenare manuală  
b) cu antrenare electrică  
c) triciclu pentru copii  

6. Baston acustic  3 ani 



    *) se acordă prin închiriere  
    Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta) din cele 
prevăzute la pct. 1, 2 şi 3; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) 
este cel prevăzut în col. C4.” 
 
290. În anexa nr. 38, după punctul 12, se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins: 
    “13. DISPOZITIVE COMPRESIVE  
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE 
ÎNLOCUIRE 

C1 C2 C3 C4 
1.  Manșon compresiv pentru limfedem *)  12 luni 

 
*) se recomandă pentru asiguratele care au suferit intervenţii chirurgicale – mastectomie; 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 sunt medici de specialitate: oncologie medicală, chirurgie cu 
supraspecializare chirurgie oncologică.” 
 
291. În anexa nr. 39, articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “(1) Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în 
ambulatoriu se acordă asiguraţilor pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei 
prescripţii medicale sub forma unei recomandări medicale tipizate conform modelului de la anexa nr. 39 
D la prezentul ordin, eliberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări 
de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, în condiţiile prezentelor norme, ca o consecinţă a unei 
consultaţii raportate la casa de asigurări de sănătate sau de către medicul care îşi desfăşoară activitatea 
în spital, la externarea asiguratului.” 
 
292. În anexa nr. 39, articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “(3) În vederea decontării, furnizorul de dispozitive medicale depune/transmite electronic la casa de 
asigurări de sănătate, facturile însoţite, după caz, de: 
        - copia certificatului de garanţie - cu excepţia dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă 
determinată (prin închiriere) şi a dispozitivelor medicale pentru care nu se emit certificate de garanţie dar 
au termen de valabilitate; 
        - declaraţie privind dispozitivele cu scopuri speciale pentru dispozitivele fabricate la comandă, după 
caz, conform prevederilor legale în vigoare, 
        - audiogramele efectuate după protezarea auditivă de către un furnizor de servicii medicale sau de 
dispozitive medicale care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Audiogramele 
conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul 
efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate; 
    - taloanele corespunzătoare perioadelor lunare, pentru dispozitivele de protezare stomii, retenţie sau/şi 
incontinenţă urinară, fotoliile rulante şi echipamentele pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă, 
suportul de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP, filtrele umidificatoare HME și adezivii pentru filtre 
umidificatoare HME, după caz. 
     - dovada verificării tehnice, după caz, în cazul închirierii unor dispozitive medicale care au fost 
utilizate, respectiv fotolii rulante, echipamente pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă și suport de 
presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP. 
     - dovada primirii dispozitivului medical expediat de către furnizor prin poştă, curierat, beneficiarului 
sau unuia dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, împuternicit legal prin act 
notarial/act de reprezentare prin avocat, reprezentant legal - cu specificarea adresei la care s-a făcut 



livrarea, a actului de identitate - serie şi număr - sau, după caz, a paşaportului persoanei care a primit 
dispozitivul medical, situaţii în care nu este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de 
sănătate; furnizorul poate transmite casei de asigurări de sănătate dovada primirii dispozitivului medical 
primită de către furnizorul de dispozitive medicale în format electronic; pentru dispozitivele medicale 
acordate prin închiriere, dovada primirii dispozitivului medical se depune/se transmite electronic la casa 
de asigurări de sănătate numai la acordarea dispozitivului medical împreună cu primul talon 
corespunzător primei perioade lunare. 
     În situaţia în care dispozitivul medical se ridică de la furnizor de către beneficiar sau este expediat 
beneficiarului de către furnizor prin transport propriu sau închiriat, confirmarea primirii dispozitivului 
medical, în vederea decontării acestuia se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 
al beneficiarului/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) şi alin. (1^1) din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-
a fost emis cardul.  Pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, utilizarea cardului naţional de 
asigurări sociale de sănătate este necesară numai la acordarea dispozitivului medical împreună cu primul 
talon corespunzător primei perioade lunare. 
    În situaţia în care ridicarea de la furnizor sau primirea la domiciliu a dispozitivului medical se face de 
către unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, împuternicit 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 acestuia. 
    În situaţia în care beneficiarul dispozitivului medical este titular de formular european/pacient din 
statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu 
prevederi în domeniul sănătăţii, la ridicarea dispozitivului medical de la furnizor va prezenta actul de 
identitate/paşaportul, după caz.” 
 
293. În anexa nr. 39 A, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “ART. 2 
   (1) Preţul de referinţă/suma de închiriere decontat(ă) de către Casa de Asigurări de Sănătate ............. 
este: .................., 
   (2) Preţul de referinţă/suma de închiriere decontat(ă) de către Casa de Asigurări de 
Sănătate……………………... pentru persoanele prevăzute în legi speciale este: ..................” 
 
294. Anexa 39 E se înlocuiește cu anexa 12 la prezentul ordin. 

295. În anexa nr. 40, punctul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “    I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate .............................., cu sediul în municipiul/oraşul .........................., 
CUI.......... str. .......................... nr. ....., judeţul/sectorul ................., telefon/fax ................., e-
mail ................, reprezentată prin Director general ...................... 
    şi 
    Furnizorul de dispozitive medicale .........................., prin reprezentantul legal ........................ sau 
împuternicitul legal al acestuia ......................., după caz, 
    - având sediul social în localitatea ..........................., CUI........., judeţul/sectorul .................. 
str. .......................... nr. ....., telefon ............., fax ................., e-mail ................, 
    - se va/vor menţiona şi punctul/punctele de lucru din judeţ cu informaţiile solicitate anterior, după caz.” 
 
296. În anexa nr. 40, articolul 5, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins: 



    “j) să efectueze controlul activității  furnizorilor de de dispozitive medicale potrivit normelor 
metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare;” 
 
297. În anexa nr. 40, articolul 6, literele f) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “f) să transmită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vederea calculării preţurilor de referinţă 
şi a sumelor de închiriere, preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor 
medicale care trebuie să fie aceleaşi cu cele prevăzute la art. 163 alin. (1) lit. i) din anexa 2 la H.G. nr. 
696/2021, precum şi o declaraţie pe propria răspundere conform căreia toate dispozitivele medicale 
pentru care se transmit preţurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere, se regăsesc în certificatele 
de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România ori în documentele de înregistrare dintr-un 
stat membru din Spaţiul Economic European şi/sau în declaraţiile de conformitate CE emise de 
producători, după caz, identificate în declaraţie cu numerele de înregistrare aferente acestor documente 
sau cu denumirea producătorului acestor dispozitive medicale pentru fiecare dispozitiv medical, în 
formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de dispozitive 
medicale. Preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale 
comunicate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se publică pe pagina web a Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate vor fi valabile pe perioada de valabilitate a preţurilor de referinţă stabilite pe baza 
prevederilor de mai sus; 
................................................................................................................................................................. 
    k) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat 
la baza încheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, cu cel puțin trei zile înainte de data 
la 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 
contract;” 
 
298. În anexa nr. 40, articolul 6, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș) cu următorul 
cuprins: 
    “ș) să întocmească evidenţe distincte pentru dispozitivele medicale acordate persoanelor care nu deţin 
cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să le comunice lunar casei 
de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.” 
 
299. În anexa nr. 40, articolul 9, alineatul (1) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “ART. 9 
    (1) Decontarea dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă nedeterminată se face de către 
casele de asigurări de sănătate, furnizorului, la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii 
deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizor. 
    În vederea decontării, furnizorul de dispozitive medicale depune/transmite electronic la casa de 
asigurări de sănătate, facturile însoţite, după caz, de: 
    - copia certificatului de garanţie cu excepţia dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă 
determinată (prin închiriere) şi a dispozitivelor pentru care nu se emit certificate de garanţie dar au termen 
de valabilitate, 
     - declaraţie privind dispozitivele cu scopuri speciale pentru dispozitivele fabricate la comandă, după 
caz, conform prevederilor legale în vigoare, 
    - audiogramele efectuate după protezarea auditivă de către un furnizor de servicii medicale sau de 
dispozitive medicale care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Audiogramele 
conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul 
efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate, 



    - taloanele corespunzătoare perioadelor lunare, pentru dispozitivele de protezare stomii, retenţie sau/şi 
incontinenţă urinară, fotoliile rulante şi echipamentele pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă, 
suportul de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP, filtrele umidificatoare HME și adezivii pentru filtre 
umidificatoare HME, după caz, 
     - dovada verificării tehnice, după caz, în cazul închirierii unor dispozitive medicale care au fost 
utilizate, respectiv fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă și suport 
de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP, 
        - dovada primirii dispozitivului medical expediat de către furnizor prin poştă, curierat, beneficiarului 
sau unuia dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, împuternicit legal prin act 
notarial/act de reprezentare prin avocat, reprezentant legal - cu specificarea adresei la care s-a făcut 
livrarea, a actului de identitate - serie şi număr - sau, după caz, a paşaportului persoanei care a primit 
dispozitivul medical, situaţii în care nu este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de 
sănătate; furnizorul poate transmite casei de asigurări de sănătate dovada primirii dispozitivului medical 
primită de către furnizorul de dispozitive medicale în format electronic; pentru dispozitivele medicale 
acordate prin închiriere, dovada primirii dispozitivului medical se depune/se transmite electronic la casa 
de asigurări de sănătate numai la acordarea dispozitivului medical împreună cu primul talon 
corespunzător primei perioade lunare. 
    În situaţia în care dispozitivul medical se ridică de la furnizor de către beneficiar sau este expediat 
beneficiarului de către furnizor prin transport propriu sau închiriat, confirmarea primirii dispozitivului 
medical în vederea decontării acestuia se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al 
beneficiarului/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) şi alin. (1^1) din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-
a fost emis cardul. Pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, utilizarea cardului naţional de 
asigurări sociale de sănătate este necesară numai la acordarea dispozitivului medical împreună cu primul 
talon corespunzător primei perioade lunare. 
    În situaţia în care ridicarea de la furnizor sau primirea la domiciliu a dispozitivului medical se face de 
către unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, împuternicit 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 acestuia. 
    În situaţia în care beneficiarul dispozitivului medical este titular de formular european/pacient din 
statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu 
prevederi în domeniul sănătăţii, la ridicarea dispozitivului medical de la furnizor va prezenta actul de 
identitate/paşaportul, după caz.” 
 
300. În anexa nr. 40, articolul 14, preambulul alineatului (1) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
    “(1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 lit. a) - e), h) - p) și ș)  se 
aplică următoarele sancţiuni: (...)” 
 
301. În anexa nr. 40, articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu 
următorul cuprins: 
    “(1^1) În cazul constatării neîndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate, se recuperează 
contravaloarea dispozitivelor medicale aferente perioadei în care furnizorul nu a îndeplinit aceste 
criterii.” 
 
302. În anexa nr. 40, articolul 14, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
    “(2) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) și (1^1) pentru furnizorii de dispozitive medicale 
care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se face prin plata directă sau executare 



silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, 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 notifică furnizorul de dispozitive medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de 
la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de dispozitive medicale are dreptul ca în 
termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să 
conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În situaţia 
în care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de dispozitive medicale 
aduce la cunoştinţa furnizorului de dispozitive medicale faptul că în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la data primirii răspunsului la contestaţie, suma se recuperează prin plată directă. În situaţia 
în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată 
potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. 
    (3) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) și (1^1) se face prin plată directă sau executare 
silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
    (4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) și (1^1) se utilizează 
conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie.” 
 
303. În anexa nr. 40, articolul 15, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “b) la solicitarea furnizorului 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 de maximum 30 de zile calendaristice, după caz, pe bază de documente justificative;” 
 
304. În anexa nr. 40, articolul 16, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care furnizorul nu deţine certificat de înregistrare a 
dispozitivului medical emis de Ministerul Sănătăţii/ANMDMR, ori în documentele de înregistrare dintr-
un stat membru din Spaţiul Economic European şi/sau declaraţia de conformitate CE emisă de 
producător, după caz;” 
 
305. În anexa nr. 40, articolul 17, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul 
cuprins: 
    “f) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate, 
printr-o notificare scrisă în condițiile art. 162 alin. (2) din Anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr. 696/2022, 
cu modificările și completările ulterioare”. 
 
306. În anexa nr. 43, rubrica “Calea de transmitere” se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “Calea de transmitere: 
    - prin asigurat 
    - prin poştă .......................... 
    - prin poșta electronică..........................” 
 
307. În anexa nr. 43, Nota de la *) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “*) Scrisoarea medicală se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul 
care a efectuat consultaţia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis 
medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. 
    Scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data 
externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din 
ambulatoriul de specialitate, direct, prin poșta electronică ori prin intermediul asiguratului;” 
 
308. În anexa nr. 47, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 



    “10. Medicii care au specialitatea de medicină de familie şi o altă/alte specialitate/specialităţi 
clinică/clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pot opta pentru a desfăşura 
activitate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza specialităţii de medicină de 
familie sau în baza specialităţii/specialităţilor clinice, inclusiv a specialităţii medicină fizică şi de 
reabilitare. Medicii care au specialitatea de medicină de familie şi competenţă/atestat de studii 
complementare - pentru îngrijiri paliative pot desfăşura activitate în relaţie contractuală cu casa de 
asigurări de sănătate atât în baza specialităţii medicină de familie cât şi a competenţei/atestatului de studii 
complementare de îngrijiri paliative putând acorda şi raporta atât servicii medicale aferente specialităţii 
medicină de familie cât şi servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic de specialitate/în cadrul 
unei secţii sau compartiment cu paturi de îngrijiri paliative/în cadrul unui furnizor de îngrijiri paliative 
la domiciliu. Medicii care au o specialitate/mai multe specialităţi clinice, inclusiv specialitatea medicină 
fizică şi de reabilitare, cât şi competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative îşi pot 
desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate în ambulatoriul 
clinic de specialitate, putând acorda şi raporta servicii medicale aferente specialităţii/specialităţilor 
respective şi servicii de îngrijiri paliative. Medicii care au o specialitate clinică, inclusiv specialitatea 
medicină fizică şi de reabilitare şi o specialitate paraclinică pot opta pentru a desfăşura activitate în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza specialităţii clinice sau în baza specialităţii 
paraclinice.” 
 
309. În anexa nr. 47, punctul 11, subpunctul 11.9 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “11.9. Pentru dispozitive medicale este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de 
sănătate dacă dispozitivul se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului 
de dispozitive medicale sau este expediat beneficiarului de către furnizor prin transport propriu sau 
închiriat. În situaţia în care ridicarea dispozitivului de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului 
de dispozitive medicale sau primirea la domiciliu se face de către aparţinătorul beneficiarului - membru 
al familiei cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, împuternicit 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. Pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, utilizarea 
cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este necesară numai la acordarea dispozitivului medical 
împreună cu primul talon corespunzător primei perioade lunare.” 

310. În anexa nr. 49, litera A., al doilea paragraf de sub tabel se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
    “Programul de lucru al personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea la furnizor trebuie să 
fie în concordanţă cu programul de lucru declarat pentru sediu lucrativ/punct de lucru/punct secundar de 
lucru și nu poate fi mai mare de o normă și jumătate.” 

311. În anexa nr. 49, litera B., al doilea paragraf de sub tabel se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
    “Programul de lucru al personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea trebuie să fie în 
concordanţă cu programul de lucru declarat pentru sediu lucrativ/punct de lucru/punct secundar de lucru 
și nu poate fi mai mare de o normă și jumătate.” 
 
312. În anexa nr. 49, litera C., al doilea paragraf de sub tabel se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
    “Programul de lucru al personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea trebuie să fie în 
concordanţă cu programul de lucru declarat pentru sediu lucrativ/punct de lucru/punct secundar de lucru 
și nu poate fi mai mare de o normă și jumătate.” 
 
313. Anexa 50 se abrogă. 



 
314. Titlul anexei 51 se modifică după cum urmează: 
    “DISPOZIŢII aplicabile centrelor de evaluare în care se acordă servicii medicale de tip 
spitalicesc - spitalizare de zi” 
 
315. În anexa nr. 51, articolele 1, 2, 3, 7 și 8 se abrogă. 
 
 
316. În anexa nr. 52, articolul 1, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    “(1) Pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii medicale 
spitaliceşti în unităţile sanitare publice, cuantumul alocaţiei de hrană nu este inclus în plata acestor 
servicii.” 
 
317. După anexa nr. 52, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 53, potrivit anexei nr. 13 la prezentul 
ordin. 
 
ART. I 
     În tot cuprinsul actului normativ sintagmele „medicină fizică şi de reabilitare în bazele de 
tratament/medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament,” se înlocuieşte cu sintagma „medicină 
fizică şi de reabilitare în ambulatoriu.” 
 
ART. III 
     Furnizorii de servicii medicale paraclinice – analize de laborator, la momentul intrării în vigoare a 
prezentului ordin vor avea la dispoziţie o perioadă de 12 luni pentru conformarea la prevederile art. I, 
pct. 132, cu privire la obligația îndeplinirii cerinţelor pentru calitate şi competenţă pentru toate analizele 
medicale cuprinse în lista investigaţiilor paraclinice, precum și pentru participarea la schemele de testare 
a competenţei pentru laboratoare de analize medicale cu rezultate satisfăcătoare, pentru minimum 57 de 
analize cuprinse în lista investigaţiilor paraclinice. 
 
ART. IV 
    Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 
anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2021 - 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 
iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2023. 
 
ART. V 
    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2023 şi se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
 
 
 
              Ministrul sănătăţii,                                                              p. Preşedintele Casei Naţionale  
   Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA                                                   de Asigurări de Sănătate,  
                Adela COJAN                                                                                            
   



 
  



Anexa nr. 1  
(Anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1068/627/2021) 
 

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN 
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE 

 
    A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ 
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE 
 

1. Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator 
 
Nr. crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif 

decontat 
de casa de 
asigurări 

de sănătate 
- lei - 

    
    
                 Hematologie                                                 
    

1.  2.6001   Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare 
eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă 
leucocitară, indici eritrocitari*1)           

14,62 

2.  2.6002 Numărătoare reticulocite                               7,58 

3.  2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3)              24,29 

4.  2.6040 VSH*1)                                                 2,74 
5.  2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)                                                     9,84 
6.  2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)                                                      10,28 
7.  2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă                 10,16 
8.  2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)                                                     15,32 
9.  2.6102 APTT                                                  15,51 
10.  2.6103 Fibrinogenemie*1)                                     14,28 

    
                 Biochimie - serică şi urinară                               

11. 2.1002 Proteine totale serice*1)                              7,65 
12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1)                   16,52 

      13. 2.10063 Feritină serică*1)                                   40,00 
14. 2.1011 Uree serică*1)                                         6,11 
15. 2.1012 Acid uric seric*1)                                     6,11 
16. 2.1014 Creatinină serică*1), **)                              6,18 

      17. 2.1015 Bilirubină totală*1)                                   6,37 
      18. 2.1016 Bilirubină directă*1)                                  6,37 
      19. 2.1020 Glicemie*1)                                            5,99 
      20. 2.10303 Colesterol seric total*1)                              5,99 



      21. 2.10304 HDL colesterol*1)                                      8,55 
      22. 2.10305 LDL colesterol*1)                                      8,02 
      23. 2.10306 Trigliceride serice*1)                                 7,35 
      24. 2.10402 TGP*1)                                                 6,11 
      25. 2.10403 TGO*1)                                                 6,08 
      26. 2.10404 Creatinkinaza CK*1)                                      12,61 
      27. 2.10406 Gama GT*1)                                             8,34 
      28. 2.10409 Fosfatază alcalină*1)                                  8,13 
      29. 2.10500 Sodiu seric*1)                                        10,44 
      30. 2.10501 Potasiu seric*1)                                      11,96 
      31. 2.10503 Calciu seric total*1)                                  5,60 
      32. 2.10504 Calciu ionic seric*1)                                  8,22 
      33. 2.10505 Magneziemie*1)                                         5,84 
      34. 2.10506 Sideremie*1)                                           7,41 
    35. 2.10062 Transferină serică*1) 30,00 

      36. 2.10507 Fosfor (fosfat seric)*9)                              13,00 
      37. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)          9,75 
      38. 2.2604 Dozare proteine urinare*1)                             7,24 
      39. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară)*8)                28,7 
      40. 2.2622 Dozare glucoză urinară*1)                              7,24 
      41. 2.2623 Creatinină urinară*8)                                  10,78 
      42. 2.1020.1 TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) 35,00 
      43 2.1026 HBA1c *10) 38,00 

    44. 2.10412 Alfa Amilază 15,00 
   45. 2.10413 Lipază 15,00 
   46. 2.10400 Lactatohidrogenaza (LDH) 10,00 
   47. 2.1065 Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric) 23,56 

                 Imunologie şi imunochimie                                                
    

  48. 2.2500 TSH*1)                                                21,39 
49. 2.2502 FT4*1)                                               21,74 

      50. 2.2507 Parathormonul seric (PTH)                             47,50 
      51. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH                      30,04 
      52. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH)                            30,04 
      53. 2.2514 Cortizol                                              35,14 
      54. 2.2521 Testosteron                                           39,27 
      55. 2.2522 Estradiol                                             31,07 
      56. 2.2523 Progesteron                                           33,02 
      57. 2.2525 Prolactină                                            31,92 
      58. 2.327091 Anti-HAV IgM*2)                                       44,21 
      59. 2.327092 Ag HBs*1)                                             35,22 
      60. 2.327093 Anticorpi Anti HCV*1)                                 64,90 
      61. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1)                             41,98 
      62. 2.40000 ASLO*1)                                               12,98 
      63. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1)                                     6,68 
      64. 2.40013 Confirmare TPHA*4)                                    14,70 
      65. 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1)                        43,48 



      66. 2.430011 Complement seric C3                                   14,14 
      67. 2.430012 Complement seric C4                                   14,14 
      68. 2.43010 IgG seric                                             19,27 
      69. 2.43011 IgA seric                                             19,27 
      70. 2.43012 IgM seric                                             19,70 
      71. 2.43014 IgE seric                                             18,02 
      72. 2.40053 Proteina C reactivă*1)                                11,60 
      73. 2.43040 Factor reumatoid*1)                                    10,15 
      74. 2.43044 ATPO                                                  42,39 
      75. 2.43135 PSA*1)                                                24,07 
      76. 2.43136 free PSA*6)                                           31,83 

   77. 2.43015 IgE specifice serice pentru alergene moleculare individuale 
(singleplex)*11) 

75,00 

   78. 2.40216 Mycoplasma genitalium 50,00 
   79. 2.40217 Ureaplasma urealyticum 50,00 
   80.  Test pentru HSV 1 – IgM/IgG 44,00 
   81.  Test pentru HSV 2 - IgM/IgG 44,00 
   82. 2.1071 Vitamina B 12   38,00 
   83. 2.1074 Acid folic *1)  48,00 

                 Microbiologie                                               
                 Exudat faringian                                            

84. 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi 
colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)                                 

16,62 

85. 2.50102 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, 
cultură şi identificare fungică*1)                                    

19,95 

                 Examen urină                                                

86. 2.3100 Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi 
identificare bacteriană                

15,96 

    
                 Examene materii fecale                                      

87. 2.3062 Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi 
identificare bacteriană                

19,95 

88. 2.501201 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi 
colorat, cultură şi identificare fungică*1)                                    

20,61 

89. 2.5100 Examen coproparazitologic*1)                          13,54 

90. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1)                         31,53 
    
                 Examene din secreţii vaginale                               

91. 2.3074 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, 
cultură şi identificare bacteriană*1)                                 

19,95 

92. 2.50114 Examene din secreţii vaginale - Examen  microscopic nativ şi colorat, 
cultură şi identificare fungică*1)                                    

19,95 

          
                 Examene din secreţii uretrale                               

93. 2.3080 Examene din secreţii uretrale - microscopic nativ şi colorat, cultură şi 
identificare bacteriană*1)                                 

20,61 



94. 2.50115 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, 
cultură şi identificare fungică*1)                                    

20,61 

    
                 Examene din secreţii otice                                  

95. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi 
colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)                              

20,61 

96. 2.50119 Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi 
colorat, cultură şi identificare fungică*1)                                    

20,61 

    

                 Examene din secreţii nazale        
97. 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ 

şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)   
18,62 

98. 2.50103 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi 
colorat, cultură şi identificare fungică*1)  

20,61 

    

                 Examene din secreţii conjunctivale                          
99. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic 

nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)             
20,61 

100. 2.50110 Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ 
şi colorat, cultură  şi identificare fungică*1)                                 

20,61 

                 Examene din colecţie purulentă                              

     101. 2.5032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic 
nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)                              

20,61 

102. 2.501202 Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi 
colorat, cultură şi identificare fungică*1)                                    

20,61 

                 Testarea sensibilităţii la substanţe                       
               antimicrobiene şi antifungice                              

 

103. 2.313 Antibiogramă*5)                                       15,42 

 
104. 

2.502 Antifungigramă*5)                                     19,61 

  Examinări histopatologice şi citologice şi                           
imunohistochimice 

 

105. 2.90211 Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)*7)           145,00 
106. 2.90212 Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)*7)                280,00 
107. 2.90101 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 

- 3 blocuri)*7)   
190,00 

108. 2.90102 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 
- 6 blocuri)*7)  

320,00 

109. 2.9030 Teste imunohistochimice*)  240/set 
110. 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri)           134,80 
111. 2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)  48,70 
112. 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţie                         89,00 
    

 



 

    NOTA 1: 
    *) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor 
de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe 
răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea 
diagnosticului. 
    **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin 
formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe 
biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru 
boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, 
nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de 
asigurări de sănătate. 
    *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie şi de medicii cu atestat de 
îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri 
paliative în ambulatoriul clinic. 
    *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi 
contacţii cazurilor diagnosticate 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 hematologie în cazul în care hemoleucograma completă 
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 recomandarea medicului 
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 familie 
sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o 
antibiogramă/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 recomandarea 
medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 
4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator. 
    *7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi 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 pentru HTA, 
dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală 
cronică de rinichi, după caz; medicii de familie pot recomanda, în cadrul consultaţiilor preventive, 
investigaţia paraclinică "microalbuminurie" pentru asiguraţii adulţi asimptomatici, cu vârsta de 18 ani şi 
peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, 
care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii: 
    a) glicemie bazală (a jeun) cuprinsă în intervalul 110 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l) şi/sau 
    b) TTGO cuprins în intervalul 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11 mmol/l) şi/sau 
    c) HBA1c cuprinsă în intervalul 5,7 - 6,49%. 
   *9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de 
vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive. 
   *10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie ca urmare a acordării 
serviciilor de prevenție pentru pacienţii adulţi, de orice vârstă,  fără  simptome sugestive pentru diabet 
zaharat. 



    *11) Investigația cuprinde un set de 1-8 alergene moleculare ce poate fi recomandată de către medicii 
de specialitate din specialitatea alergologie și imunologie clinică și se decontează maxim 2 
seturi/CNP/an. 
    NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene 
microscopice, cultură şi identificare. 
    NOTA 3: Toate examinările histopatologice, citologice şi imunohistochimice (cu excepţia testelor 
imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate 
în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 
6 blocuri. 
    NOTA 4: Investigaţiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a 
consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele 
asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 
de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de 
medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are 
completat câmpul corespunzător prevenţiei. 
NOTA 5: HBA1c se recomandă şi se decontează din fondurile alocate asistenţei medicale paraclinice de 
specialitate o singură data pe an, la recomandarea medicului de familie, în vederea stabilirii 
diagnosticului de diabet zaharat. Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet 
zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a 
programelor naţionale cu scop curative. 
 

2. Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie imagistică medicală şi medicină nucleară 
 
Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ 

medicină nucleară  
Tarif decontat de casa de 

asigurări de sănătate 
- lei - 

   
   
      I. Radiologie - Imagistică medicală                                    
   
      A. Investigaţii convenţionale                                          
   
      1. Investigaţii cu radiaţii ionizante                                  
   

1.    Examen radiologic cranian standard*1)                              24,26 
2.    Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri                    

     anterioare ale feţei*1)                                               
40,44 

3.    Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)                    47,18 
4.    Radiografie de membre*1):                                           
      a) Braţ                                                               47,18 
      b) Cot                                                                47,18 
      c) Antebraţ                                                           47,18 
      d) Pumn                                                               47,18 
      e) Mână                                                               45,66 
      f) Şold                                                               44,14 
      g) Coapsă                                                             47,18 



      h) Genunchi                                                           41,09 
      i) Gambă                                                              47,18 
      j) Gleznă                                                             45,66 
      k) Picior                                                             45,66 
      l) Calcaneu                                                           47,18 

5.    Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1)                       47,18 
6.    Examen radiologic centură scapulară*1)                             30,00 
7.    Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1)                    38,05 
8.    Examen radiologic torace ansamblu*1)                               34,78 
9.    Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe 

planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)                
41,74 

10.   Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului 
nativ*1)                                                              

43,14 

11.   Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul 
duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)                   

75,49 

12.    Examen radiologic tract digestiv până la regiunea 
ileocecală, cu substanţă de contrast*1)                               

110,00 

13.    Examen radiologic colon dublu contrast                            134,00 
14.    Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare           94,36 
15.    Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu 

substanţă de contrast                                                 
296,00 

16.    Cistografie de reflux cu substanţă de contrast                    337,00 
17.    Pielografie                                                       337,00 
18.    Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară 

cu substanţă de contrast                                              
337,00 

19.    Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu 
substanţă de contrast                                                 

337,00 

20.    Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de  contrast                                                              377,00 

21.    Radiografie retroalveolară                                         20,22 
22.    Radiografie panoramică                                             40,44 
23.    Mamografie în două planuri*1)                                      

     - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere  investigaţia 
se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia  situaţiilor în 
care asigurata are mastectomie unilaterală             
     - Tariful se referă la examinarea pentru un sân                       

42,61 

24.   Mamografie cu tomosinteză unilaterală*3) 360,00 
   25.   Mamografie cu tomosinteză bilaterală*3) 500,00 

26.   Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu 
substanţă de contrast                                                 

269,00 

27.   Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1)                             27,18 
      2. Investigaţii neiradiante                                            

28.   Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1)                           70,44 
29.   Ecografie abdomen*1)                                               53,92 
30.   Ecografie pelvis*1)                                                40,44 
31.   Ecografie transvaginală/transrectală                               67,40 
32.   Ecografie Doppler de vase (vene)                                           40,44 
33.   Ecografie Doppler de vase (artere)                                         40,44 



34.   Ecografie ganglionară                                              40,44 
35.   Ecografie transfontanelară                                         53,92 
36.   Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2)                        33,70 
37.   Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II                     471,00 

  38.   Ecografie musculoscheletală 33,70 
 39.    Ecografie cutanată 33,70 
40   Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN                 107,00 
41.   Senologie imagistică*1)                                            

     - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia 
se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în 
care asigurata are mastectomie unilaterală             
     - Tariful se referă la examinarea pentru un sân                       

52,18 

42.   Ecocardiografie                                                    53,92 
43.   Ecocardiografie + Doppler                                          67,40 
44.   Ecocardiografie + Doppler color                                    74,14 
45.   Ecocardiografie transesofagiană                                   229,00 

     46.   Ecocardiografie de efort 203,00 
      B. Investigaţii de înaltă performanţă                                  
   

47.   CT craniu nativ                                                   156,00 
48.   CT buco-maxilo-facial nativ                                       202,00 
49.   CT regiune gât nativ                                              175,00 
50.   CT regiune toracică nativ                                         228,00 
51.   CT abdomen nativ                                                  235,00 
52   CT pelvis nativ                                                   235,00 
53   CT coloană vertebrală cervicală nativ                              80,88 
54   CT coloană vertebrală toracală nativ 80,88 
55   CT coloană vertebrală lombară nativ 80,88 
56   CT membru superior drept nativ                                  80,88 
57   CT membru superior stâng nativ 80,88 
58   CT membru inferior drept nativ 80,88 
59   CT membru inferior stâng nativ 80,88 
60.   CT mastoidă                                                       202,00 
61.   CT sinusuri                                                       202,00 
62.   CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast                       445,00 
63.   CT hipofiză cu substanţă de contrast                              505,00 
64.   CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast           539,00 
65.   CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast                  505,00 
66.   CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast             528,00 
67.   CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată 

intravenos                                                            
469,00 

68.   CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată 
intravenos                                                            

485,00 

69.    CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de 
contrast administrată intravenos                                    

539,00 

70.   CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de 
contrast administrată intravenos                                      

539,00 



71. CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de 
contrast administrată intravenos                                   

539,00 

72.  CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast 
administrată intravenos                                                   

242,00 

73. CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast 
administrată intravenos                                                     

242,00 

74. CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast 
administrată intravenos                                                     

242,00 

75. CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast 
administrată intravenos                                                 

242,00 

76.  CT ureche internă                                                 505,00 
77.  Uro CT                                                            539,00 
78.  Angiografie CT membru superior drept                                             539,00 
79.  Angiografie CT membru superior stâng                                             539,00 
80.  Angiografie CT membru inferior drept                                             539,00 
81.  Angiografie CT membru inferior stâng                                        539,00 
82.  Angiografie CT craniu                                             539,00 
83.  Angiografie CT regiune cervicală                                  539,00 
84.  Angiografie CT torace                                             539,00 
85.  Angiografie CT abdomen                                            539,00 
86.  Angiografie CT pelvis                                             539,00 
87.  Angiocoronarografie CT                                            943,00 
 88.  RMN craniocerebral nativ                                          585,00 
89.  RMN sinusuri                                                      606,00 
90.  RMN torace nativ                                                  606,00 
91.  RMN gât nativ                                                     606,00 
92.  RMN coloana vertebrală cervicală nativ                                                   489,00 
93.  RMN coloana vertebrală toracică nativ                                                   489,00 
94.  RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ                                                   489,00 
95.  RMN abdominal nativ                                               585,00 
96.  RMN pelvin nativ                                                  585,00 
97.  RMN șold – articulație coxo femurală nativ 580,00 
98.  RMN nativ genunchi drept  587,00 
99.  RMN nativ genunchi stâng 587,00 
100.  RMN nativ cot drept 587,00 
101.  RMN nativ cot stâng 587,00 
102  RMN nativ gleznă  dreaptă            587,00 
103.  RMN nativ gleznă stângă        587,00 
104.  RMN extremităţi nativ alte segmente   587,00 
105.  RMN umăr nativ                                                    606,00 
106.  RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast                        850,00 
107.  RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast                      850,00 
108.  RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast           850,00 
109.  RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast             850,00 
110.  RMN coloana vertebrală cervicală, nativ şi cu substanţă de 

contrast                       
850,00 

111.   RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de 
contrast                       

850,00 



112.   RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă 
de contrast                       

850,00 

113   RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast                   850,00 
114.   RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast                      850,00 

  115.   RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță 
de contrast 

850,00 

116.   RMN extrem, nativ genunchi drept 
cu substanţă de contrast                                                 

850,00 

117.   RMN extrem, nativ genunchi stâng 
cu substanţă de contrast                                                 

850,00 

118.  RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast                                                 850,00 

119.   RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast                                                 850,00 

120.   RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de 
contrast                                                 

850,00 

121.   RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de 
contrast                                                 

850,00 

122.   RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de 
contrast                                                 

850,00 

123.   RMN cord nativ                                                    606,00 
124.   RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast                        850,00 
125.   RMN hipofiză cu substanţă de contrast                             850,00 
126.   Uro RMN cu substanţă de contrast                                  1145,00 

   127.   Angiografia RMN trunchiuri supraaortice                           539,00 
128.   Angiografia RMN artere renale sau aorta                           539,00 
129.  Angiografie RMN/segment craniu 808,00 

     130.  Angiografie RMN/segment abdomen 808,00 
 131.  Angiografie RMN/segment pelvis 808,00 
132.  Angiografie RMN membru superior drept 808,00 
133.  Angiografie RMN membru superior stâng 808,00 
134.  Angiografie RMN membru inferior drept 808,00 
135.  Angiografie RMN membru inferior stâng 808,00 
136.  Angiografie RMN alt segment 808,00 

  137.   Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast                  539,00 
138.   RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN            1078,00 
139.   Colangio RMN                                                      404,00 
140.   RMN sâni nativ                                                    606,00 
141.   RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast                        850,00 
142.   RMN whole-body 900,00 

   
      II. Medicină nucleară                                                  
143.   Scintigrafia renală                                               606,00 

     144.  Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie 
cerebrală - 30/90 min. de la inj.)                                    

606,00 

     145.  Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort 
(scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort)                        

606,00 

     146.  Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus 
(scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus)                       

606,00 



     147.  Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie 
perfuzie pulmonară                                                    

606,00 

     148.  Scintigrafia osoasă localizată                                    606,00 
     149.  Scintigrafia osoasă completă                                      606,00 
     150.  Scintigrafia hepatobiliară                                        606,00 
     151.  Scintigrafia tiroidiană                                           606,00 
     152.  Scintigrafia paratiroidiană                                       606,00 

 
    NOTA 1: 
    *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie. 
    *2) Ecografie de organ - renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala 
cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice 
management de caz. 
    *3)  Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice. 
    NOTA 2: Filmele radiologice şi/sau CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, precum şi substanţele 
folosite sunt incluse în tarife. 
    NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi 
imagistică medicală care va confirma utilizarea 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. 
    Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o 
investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. 
   Pentru investigațiile cu substanță de contrast, în cazul examinării simultane a două sau mai multe 
segmente, se decontează pentru o singură investigație tariful cu substanță de contrast, iar pentru celelalte 
investigații se decontează tariful investigației fără substanță de contrast. 
    NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de 
furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de 
organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare 
specialităţii, după caz şi dotarea necesară: 
    a) Serviciul prevăzut la poziţia 28 se decontează medicilor de familie şi medicilor de specialitate pentru 
specialităţi clinice; 
    b) Serviciile prevăzute la poziţia 29 și 30 se decontează medicilor de specialitate pentru specialităţi 
clinice; 
    c) Serviciile prevăzute la poziţia 31 se decontează numai 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: 42, 43, 44 și 46 se decontează numai pentru medicii din 
specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, geriatrie şi gerontologie; serviciile 
prevăzute la poziţia 32 și 33 se decontează pentru medicii de specialitate din specialităţile clinice de 
cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, chirurgie vasculară 
şi chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 45 se decontează numai pentru medicii de 
specialitate cardiologie; serviciul prevăzut la poziția 38 se decontează  numai pentru medicii din 
specialitatea clinică reumatologie; serviciul prevăzut la poziția 39 se decontează numai pentru medicii 
din specialitatea clinică dermatovenerologie; 
    e) Serviciul prevăzut la poziţia 34 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, 
endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, pediatrie şi medicină internă; 
    f) Serviciile prevăzute la poziţia  35 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie; 



    g) Serviciile prevăzute la poziţia 36  (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează 
numai pentru medicii din specialităţile clinice: diabet, nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, 
urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi 
traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare; 
    h) Serviciile prevăzute la poziţiile 37 și 40 se decontează numai pentru medicii din specialitatea 
obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală; 
    i) Serviciile prevăzute la poziţia 41 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-
ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat de senologie imagistică; 
 
    NOTA 5: 
    a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 21, 23 tariful se referă la explorarea unui singur 
segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe 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. În cazul 
explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea; 
    b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de 
asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an; 
    c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care 
necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele 
aferente acestora se vor majora cu 20%. În cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente 
anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la 
tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. 
Majorarea se aplică la investigația cu tariful cel mai mic. 
Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare 
pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate 
ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere 
este însoţit de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu 
specialitatea ATI. 
 
   NOTA 6: Medicii de medicină dentara care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii 
medicale în asistenţa medicală stomatologică, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la 
poz. 21 și 22 respectiv radiografie retroalveolară și radiografie panoramică. 
 
    NOTA 7: Medicii de familie, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii 
medicale în asistenţa medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 28 
respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis). 
     
B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII 
EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA 
ELVEŢIANĂ/REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, TITULARI 
DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE 
VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE 
UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA 
ELVEŢIANĂ/REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, 
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 SĂNĂTĂŢII 



    1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia 
Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări 
sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate 
pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la lit. A, pe baza biletelor de trimitere 
pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate 
din specialităţile clinice pentru situaţiile care se încadrează la anexa nr. 1 litera B punctul 1.1, subpunctul 
1.1.2 respectiv la anexa nr. 7 litera B pct. 1, subpunctul 1.2 la ordin. 
    2. Pacienţii 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 pentru specialităţile paraclinice, de 
serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa 
medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în 
aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul 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 competente din statele membre ale Uniunii 
Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord. 
    3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru 
specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă, în condiţiile 
prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
 
 
 

  



 
Anexa nr. 2  
(Anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1068/627/2021) 

 
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII 

MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 
 
    CAPITOLUL I 
    Pachetul de servicii medicale de bază 
    A. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim 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 medico-chirurgicale 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 tratament; 
    d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul 
judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor 
private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-
spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi 
reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de 
lungă durată - ani; 
    e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau 
spitalizare de zi. 
    3. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare 
continuă sunt: 
    a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient; 
    b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului; 
    c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice; 
    d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală. 
    4. Pacienţii care prezintă un bilet de internare 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 spitaliceşti solicitate. 
    5. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, 
abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi în 
spitalizarea de zi, după caz. 
    B. Servicii medicale spitaliceşti 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-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile 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 tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu. 
  



    B.1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele 
pe caz rezolvat medical corespunzătoare: 

Nr. 
Crt. 

Cod 
diagnosti

c 
Denumire afecţiune (diagnostic) 

Tarif pe caz rezolvat 
medical  

- lei- 
1.  A04.9 Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată        352,87 

2.  A08.4 Infecţia intestinală virală, nespecificată            280,18 

3.  A09 Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase       296,01 

4.  A49.9 Infecţia bacteriană, nespecificată                    352,87 

5.  D17.1 Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a 
ţesutului subcutanat al trunchiului   

261,78 

6.  D50.0 Anemia prin carenţă de fier secundară unei 
pierderi de sânge (cronică)  

388,30 

7.  D50.8 Alte anemii prin carenţă de fier                      616,61 

8.  D50.9 Anemia prin carenţă de fier, nespecificată            394,45 

9.  E04.2 Guşa multinodulară netoxică                           394,45 

10.  E06.3 Tiroidita autoimună                                   367,39 

11.  E10.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab       351,32 

12.  E10.71 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii 
microvasculare multiple 

439,15 

13.  E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab 396,22 

14.  E11.71 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii 
microvasculare multiple 

495,26 

15.  E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără 
complicaţii 

354,43 

16.  E13.65 Alte forme specificate de diabet mellitus cu 
control slab 

495,26 

17.  E44.0 Malnutriţia proteino-energetică moderată 420,09 

18.  E44.1 Malnutriţia proteino-energetică uşoară 420,09 

19.  E66.0 Obezitate datorită unui exces caloric 353,72 

20.  E78.2 Hiperlipidemie mixta 442,14 

21.  E89.0 Hipotiroidism postprocedural                          381,18 

22.  F41.2 Tulburare anxioasă şi depresivă mixtă  344,84 

23.  F50.9 Tulburare de apetit, nespecificată     344,84 

24.  G45.0 Sindrom vertebro-bazilar     264,23 



25.  I20.8 Alte forme de angină pectorală (* fără 
coronarografie) 

317,13 

26.  I25.11 Cardiopatia aterosclerotică a arterei 
coronariene native 

373,66 

27.  I25.9 Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, 
fără coronarografie  

350,88 

28.  I34.0 Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie 
de intervenţie chirurgicală) 

440,04 

29.  I35.0 Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de 
intervenţie chirurgicală) 

464,39 

30.  I35.1 Insuficienţă (valva) aortică (* fără 
coronarografie; fără indicaţie de intervenţie 
chirurgicală)   

441,72 

31.  I67.2 Ateroscleroza cerebrală 373,66 

32.  I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate     373,66 

33.  I83.9 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare 
fără ulceraţie sau inflamaţie  

444,96 

34.  J00 Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* 
pentru copii 0 - 5 ani)  

193,73 

35.  J02.9 Faringita acută, nespecificată (* pentru copii 
0 - 5 ani)  

189,65 

36.  J03.9 Amigdalita acută, nespecificată   191,37 

37.  J06.8 Alte infecţii acute ale căilor respiratorii 
superioare cu localizări multiple   

199,01 

38.  J06.9 Infecţii acute ale căilor respiratorii 
superioare, nespecificate   

189,57 

39.  J12.9 Pneumonia virală, nespecificată   432,04 

40.  J15.8 Alte pneumonii bacteriene    462,04 

41.  J18.1 Pneumonia lobară, nespecificată   466,64 

42.  J18.8 Alte pneumonii, cu micro-organisme 
nespecificate 

435,76 

43.  J18.9 Pneumonie, nespecificată     484,15 

44.  J20.9 Bronşita acută, nespecificată     195,25 

45.  J44.0 Boala pulmonară obstructivă cronică cu 
infecţie acută a căilor respiratorii inferioare   

435,48 

46.  J44.1 Boala pulmonară obstructivă cronică cu 
exacerbare acută, nespecificată 

429,53 

47.  J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică, 
nespecificată    

417,69 

48.  J45.0 Astmul cu predominenţă alergică   205,49 

49.  J47 Bronşiectazia 411,57 

50.  J84.8 Alte boli pulmonare interstiţiale specificate    440,52 



51.  J84.9 Boala pulmonară interstiţială, nespecificată     442,44 

52.  K21.0 Boala refluxului gastro-esofagian cu 
esofagită   

355,99 

53.  K21.9 Boala refluxului gastro-esofagian fără 
esofagită 

266,58 

54.  K26.3 Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau 
perforaţie, diagnosticat anterior   

232,75 

55.  K29.1 Alte gastrite acute     361,14 

56.  K29.5 Gastrita cronică, nespecificată   363,27 

57.  K29.9 Gastro-duodenita, nespecificată   250,63 

58.  K30 Dispepsia     208,76 

59.  K52.9 Gastroenterita şi colita neinfecţioase, 
nespecificate   

279,34 

60.  K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree   373,74 

61.  K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree 359,15 

62.  K70.1 Hepatita alcoolică 314,61 

63.  K73.2 Hepatita activă cronică, neclasificată 
altundeva 

470,03 

64.  K75.2 Hepatita reactivă nespecifică     550,48 

65.  K76.0 Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, 
neclasificată altundeva  

460,24 

66.  K81.1 Colecistita cronică     393,06 

67.  K81.8 Alte colecistite   337,15 

68.  K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare   305,01 

69.  K86.9 Boala pancreasului nespecificată 289,75 

70.  K91.1 Sindroame după chirurgia gastrică 331,00 

71.  L40.0 Psoriazis vulgaris 366,35 

72.  L50.0 Urticaria alergică (fără Edem Quinke)  236,99 

73.  L60.0 Unghia încarnată   344,59 

74.  M16.9 Coxartroza, nespecificată    228,08 

75.  M17.9 Gonartroza, nespecificată    234,64 

76.  M51.2 Altă deplasare a unui alt disc intervertebral 
specificat, fără indicaţie operatorie    

363,15 

77.  M54.4 Lumbago cu sciatică-    402,50 



78.  M54.5 Dorsalgie joasă-   438,32 

79.  N30.0 Cistita acută 256,59 

80.  N39.0 Infecţia tractului urinar, cu localizare 
nespecificată   

246,99 

81.  N47 Hipertrofia prepuţului, fimoza, parafimoza  265,67 

82.  N73.9 Boala inflamatorie pelviană feminină, 
nespecificată   

160,35 

83.  N92.0 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu 
menstrual regulat    

385,07 

84.  N92.1 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu 
menstrual neregulat  

270,34 

85.  N92.4 Sângerări excesive în perioada de 
premenopauză   

374,67 

86.  N93.8 Alte sângerări anormale specificate ale 
uterului şi vaginului  

451,84 

87.  N95.0 Sângerări postmenopauză 360,87 

88.  O02.1 Avort fals     113,32 

89.  O03.4 Avort spontan incomplet, fără complicaţii    114,56 

90.  O12.0 Edem gestaţional   230,24 

91.  O21.0 Hiperemeza gravidică uşoară  145,87 

92.  O23.1 Infecţiile vezicii urinare în sarcină  147,75 

93.  O34.2 Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice 
uterină datorită unei intervenţii chirurgicale 
anterioare  

538,73 

94.  R10.4 Altă durere abdominală şi nespecificată     155,78 

95.  R59.0 Ganglioni limfatici măriţi localizaţi  594,54 

96.  S61.0 Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără 
vătămarea unghiei    

285,90 

97.  S61.88 Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi 
mâinii   

284,81 

98.  Z46.6 Amplasarea şi ajustarea unei proteze urinare     147,75 

99.  Z50.9 Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, 
nespecificată   

383,83 

100.  Z51.88 Alte îngrijiri medicale specificate    383,83 

101.  I25.5 Cardiomiopatie ischemică     317,13 

102.  I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu 
claudicaţie intermitentă  

317,13 

103.  I80.3 Flebita şi tromboflebita extremităţilor 
inferioare, nespecificată   

444,96 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 *) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip 
de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză. 
 
    B.2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele pe caz 
rezolvat corespunzătoare: 

104.  R60.0 Edem localizat     230,24 

105.  I83.0 Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor 
inferioare 

444,96 

106.  I87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) 444,96 

107.  A69.2 Boala Lyme (*diagnostic şi tratament) 725,57 

108. G31.1 Degenerescenta senila a creierului, 
neclasificata altundeva 528,67 

109. M85.80 
Osteoporoza (Alte afectiuni specificate ale 
densitatii si structurii osoase localizari 
multiple) 

412,72 

110. E23 Hiposecreția și alte tulburări ale glandei 
hipofizare  

333,98 

 

111. E30.1 Pubertate precoce   

365,56 

 

112. E34.3 Insuficienta staturala 

461 

 

113. 

E05.8 Alte tireotoxicoze 

280,83 

 

114. 

D44.0 Tumora tiroida cu evolutie imprevizibila si 
necunoscuta 

 

186,84 

 

115. 
E30.0 Pubertate intarziată 

353,47 



Nrt. 
Crt. 

Denumire caz rezolvat cu 
procedură chirurgicală 

Cod 
Procedură 

Denumire procedură 
chirurgicală 

Tarif pe caz 
rezolvat cu 
procedură 

chirurgicală 
 

– lei - 

1 Miringotomia cu inserţia de tub     D01003 Miringotomia cu inserţie 
de tub, unilateral 

328,21 

2 Miringotomia cu inserţia de tub  D01004 Miringotomia cu inserţie 
de tub, bilateral 

328,21 

3 Amigdalectomie  E04301 Tonsilectomia fără 
adenoidectomie 

683,43 

4 Amigdalectomie    E04302 Tonsilectomia cu 
adenoidectomie 

683,43 

5 

Rinoplastie 
posttraumatică(reducerea şi 
imobilizarea fracturilor 
piramideinazale după un 
traumatism recent)    

P07001 Rinoplastie implicând 
corecţia cartilajului 

861,04 

6 

Rinoplastie 
posttraumatică(reducerea şi 
imobilizarea fracturilor 
piramideinazale după un 
traumatism recent)    

P07002 Rinoplastia implicând 
corectarea conturului osos 

861,04 

7 

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

P07003 Rinoplastie totală 861,04 

8 

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

P07004 
Rinoplastie folosind grefa 
cartilaginoasă septală sau 
nazală 

861,04 

9 

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

P07005 Rinoplastie folosind grefă 
de os nazal 

861,04 

10 

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

P07006 
Rinoplastie cu grefă de os 
nazal şi cartilaj 
septal/nazal 

861,04 

11 

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

P07007 
Rinoplastie folosind grefa 
de cartilaj de la zona 
donatoare de la distanţă 

861,04 

12 

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

P07008 
Rinoplastia folosind grefa 
osoasă din zona donatoare 
de la distanţă 

861,04 

13 

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

P07009 
Rinoplastia folosind os şi 
cartilaj ca grefă de la zona 
donatoare de la distanţă 

861,04 

14 Bronhomediastino - scopie    G02401 Bronhoscopia 729,81 



15 Bronhomediastino - scopie    G02403 Fibrobronhoscopia 729,81 

16 Biopsia pleurei     G03103 Biopsia pleurei 624,1 

17 Biopsie ganglioni laterocervicali 
şi supraclaviculari I00601 Biopsie de ganglion 

limfatic 
482,45 

18 
Puncţie biopsie transparietală cu 
ac pentru formaţiuni tumorale 
pulmonare    

G03102 Biopsia percutanată (cu ac) 
a plămânului 

806,97 

19 Implantare cateter pleural   G04103 Inserția catetetrului 
intercostal pentru drenaj 

757,00 

20 Adenoidectomie E04303 Adenoidectomia fără 
tonsilectomie 

683,43 

21 Extracţia de corpi străini prin 
bronhoscopie  G02502 Bronhoscopia cu extracţia 

unui corp străin 
609,85 

22 Strabismul adultului  C05702 
Proceduri pentru strabism 
implicând 1 sau 2 muşchi, 
un ochi 

286,19 

23 Pterigion cu plastie C01302 Excizia pterigionului 286,19 

24 
Refacerea staticii palpebrare 
(entropion, ectropion, 
lagoftalmie) ptoză palpebrală  

C08003 

Corecţia ectropionului sau 
entropionului prin 
strângerea sau scurtarea 
retractorilor inferiori 

286,19 

25 
Refacerea staticii palpebrare 
(entropion, ectropion, 
lagoftalmie) ptoză palpebrală  

C08004 

corecţia ectropionului sau 
entropionului prin alte 
corecţii ale retractorilor 
inferiori 

286,19 

26 
Refacerea staticii palpebrare 
(entropion, ectropion, 
lagoftalmie) ptoză palpebrală  

C08005 
corecţia ectropion-ului sau 
entropion-ului prin tehnici 
de sutură 

286,19 

27 

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

C08006 
corecţia ectropion-ului sau 
entropion-ului cu rezecţie 
largă 

286,19 

28 Extracţia dentară chirurgicală   F00801 Extracţie dentară sau a 
unor părţi de dinte 

328,21 

29 Extracţia dentară chirurgicală  F00802 Extracţie dentară cu 
separare 

328,21 

30 Extracţia dentară chirurgicală    F00901 Îndepărtare chirurgicală a 
unui dinte erupt 

328,21 

31 Extracţia dentară chirurgicală 
   F00902 Îndepărtare chirurgicală a 

2 sau mai mulţi dinţi erupţi 
328,21 

32 Extracţia dentară chirurgicală      F00903 

Îndepărtarea chirurgicală a 
unui dinte inclus sau 
parţial erupt, fără 
îndepărtare de os sau 
separare 

328,21 

33 
Extracţia dentară chirurgicală 
    
     

F00904 
Îndepărtarea chirurgicală a 
unui dinte inclus sau 
parţial erupt, cu 

328,21 



îndepărtare de os sau 
separare 

34 Excizie polip cervical, dilataţia 
şi chiuretajul uterului  M02601 Dilatarea şi chiuretajul 

uterin [D&C] 
452,89 

35 Excizie polip cervical, dilataţia 
şi chiuretajul uterului  M02602 Chiuretajul uterin fără 

dilatare 
452,89 

36 Excizie polip cervical, dilataţia 
şi chiuretajul uterului M02801 

Dilatarea şi 
curetajul[D&C] după avort 
sau pentru întrerupere de 
sarcină 

254,46 

37 Excizie polip cervical, dilataţia 
şi chiuretajul uterului  M02802 Curetajul aspirativ al 

cavităţii uterine 
254,46 

38 Excizie polip cervical, dilataţia 
şi chiuretajul uterului  M03702 Polipectomia la nivelul 

colului uterin 
452,89 

39 Reparaţia cisto şi rectocelului     M04402 Corecţia chirurgicală a 
rectocelului 

556,68 

40 Reparaţia cisto şirectocelului  
   M04403 Corecţia chirurgicală a 

cistocelului şi rectocelului 
556,68 

41 Artroscopia genunchiului     O13205 Artroscopia genunchiului 509,42 

42 
Operaţia artroscopică a 
meniscului   
   

O13404 
Meniscectomie 
artroscopică a 
genunchiului 

430,65 

43 
Îndepărtarea materialului de 
osteosinteză 
    

O18104 
Îndepărtarea de brosă, 
şurub sau fir metalic, 
neclasificată în altă parte 

570,67 

44 Îndepărtarea materialului de 
osteosinteză O18106 

Îndepărtarea de placă, tijă 
sau cui, neclasificată în 
altă parte 

570,67 

45 Reparaţia diformităţii piciorului  O20404 Corecţia diformităţii 
osoase 

1.647,65 

46 Eliberarea tunelului carpian A07402 Decompresia endoscopică 
a tunelului carpian 

782,04 

47 Eliberarea tunelului carpian A07403 Decompresia tunelului 
carpian 

782,04 

48 Excizia chistului Baker     O13601 Excizia chistului Baker 791,55 

49 Rezolvarea contracturii 
Dupuytren O07302 Fasciotomia subcutanată 

pentru maladia Dupuytren 
782,04 

50 Rezolvarea contracturii 
Dupuytren    O08001 

Fasciectomia palmară 
pentru contractura 
Dupuytren 

782,04 

51 Repararea ligamentului 
încrucişat O15303 

Reconstrucţia artroscopică 
a ligamentului încrucişat al 
genunchiului cu repararea 
meniscului 

991,96 

52 
Repararea ligamentului 
încrucişat 
 

O15304 
Reconstrucţia ligamentului 
încrucişat al genunchiului 
cu repararea meniscului 

991,96 

53 Excizia locală a leziunilor 
sânului   Q00501 Excizia leziunilor sânului 479,27 



54 Colecistectomia laparoscopică   J10102 Colecistectomia 
laparoscopică 

1.218,04 

55 Colecistectomia laparoscopică   
   J10104 

Colecistectomia 
laparoscopică cu 
extragerea calculului de pe 
canalul biliar comun prin 
ductul cistic 

1.218,04 

56 
Colecistectomia laparoscopică     
  
 

J10105 

Colecistectomia 
laparoscopică cu 
extragerea calculului de pe 
canalul biliar comun prin 
coledocotomia 
laparoscopică 

1.218,04 

57 Hemoroidectomia    J08504 Hemoroidectomia 731,73 

58 Cura chirurgicală a herniei 
inghinale J12603 Cura chirurgicală a herniei 

inghinale unilaterale 
683,43 

59 
Cura chirurgicală a herniei 
inghinale  
 

J12604 Cura chirurgicală a herniei 
inghinale bilaterale 

683,43 

60 Endoscopie digestivă superioară  J00101 Esofagoscopia flexibilă 430,65 

61 Endoscopie digestivă superioară 
cu biopsie J01202 Esofagoscopia cu biopsie 556,68 

62 Endoscopie digestivă superioară J13901 Panendoscopia până la 
duoden 

430,65 

63 Endoscopie digestivă superioară  J13903 Panendoscopia până la 
ileum 

430,65 

64 Endoscopie digestivă superioară 
cu biopsie   J14201 Panendoscopia până la 

duoden cu biopsie 
556,68 

65 Endoscopie digestivă superioară 
cu biopsie     J14202 Endoscopia ileală cu 

biopsie 
556,68 

66 Terapia chirurgicală a fimozei L03702 Circumcizia la bărbat 224,31 

67 Terapia chirurgicală a fimozei L04101 Reducerea parafimozei 224,31 

68 Chirurgia varicelor    H12002 
Injectări multiple cu 
substanţe sclerozante la 
nivelul venelor varicoase 

937,26 

69 Chirurgia varicelor  
   H12501 Întreruperea joncţiunii 

safenofemurală varicoasă 
937,26 

70 Chirurgia varicelor     
   H12502 Întreruperea joncţiunii 

safenopoplitee varicoasă 
937,26 

71 Chirurgia varicelor  
    H12503 

Întreruperea joncţiunilor 
safeno-femurală şi safeno-
poplitee varicoase 

937,26 

72 Chirurgia varicelor  
  H12601 

Întreruperea a mai multor 
vene tributare unei vene 
varicoase 

937,26 

73 Chirurgia varicelor    
     H12602 

Întreruperea subfascială a 
uneia sau mai multor vene 
perforante varicoase 

937,26 



74 
Debridarea nonexcizională a 
tegumentului şi ţesutului 
subcutanat  

P02103 Debridarea nonexcizională 
a arsurii 

188,27 

75 Debridarea excizională a părţilor 
moi     O19301 Debridarea excizională a 

părţilor moi 
753,08 

76 
Debridarea excizională a 
tegumentului şi ţesutului 
subcutanat  

P02201 
Debridarea excizională a 
tegumentului şi ţesutului 
subcutanat 

753,08 

77 
Dilatarea şi chiuretajul după 
avort sau pentru întrerupere de 
sarcină   

M02801 

Dilatarea şi 
chiuretajul[D&C] după 
avort sau pentru 
întrerupere de sarcină 

254,46 

78 
Aplicarea dispozitivului de 
fixare externă neclasificată 
altundeva 

O17801 
Aplicarea dispozitivului de 
fixare externă neclasificată 
altundeva 

1.118,96 

79 Biopsia tegumentului şi ţesutului 
subcutanat  P01701 Biopsia tegumentului şi 

ţesutului subcutanat 
706,47 

80 Incizia şi drenajul tegumentelor 
şi ale ţesutului subcutanat  P00701 

Incizia şi drenajul 
hematomului tegumentar şi 
al ţesutului subcutanat 

602,02 

81 Incizia şi drenajul tegumentelor 
şi ale ţesutului subcutanat  P00702 

Incizia şi drenajul 
abceselor tegumentelor şi 
ale ţesutului subcutanat 

602,02 

82 Incizia şi drenajul tegumentelor 
şi ale ţesutului subcutanat P00703 

Alte incizii şi drenaje ale 
tegumentelor şi ţesutului 
subcutanat 

602,02 

83 Examinare fibroscopică a 
faringelui  E04701 Examinare fibroscopică a 

faringelui 
515,57 

84 Excizia leziunilor tegumentare şi 
ţesutului subcutanat  P01901 

Excizia leziunilor 
tegumentare şi ţesutului 
subcutanat în alte zone 

644,17 

85 Chiuretaj cu biopsia de 
endometru M02501 Biopsia de endometru 515,57 

86 Chiuretaj cu biopsia de col uterin  M03701 Biopsia de col uterin 515,57 

87 
Îndepărtarea corpilor străini din 
tegument şi ţesutul subcutanat cu 
incizie   

P00601 

Îndepărtarea corpilor 
străini din tegument şi 
ţesutul subcutanat cu 
incizie   

526,29 

88 
Electroterapia leziunilor 
tegumentare, leziuni 
multiple/leziune unică     

P01309 Electroterapia leziunilor 
tegumentare, leziune unică 

316,44 

89 

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

P02902 

Repararea plăgilor 
tegumentare şi ale ţesutului 
subcutanat în alte zone 
implicând şi  ţesuturile 
profunde 

644,17 

90 Extragerea endoscopică a 
stentului ureteral    K02803 Extragerea endoscopică a 

stentului ureteral 
417,37 

91 Rezecţia parţială a unghiei 
încarnate  P02504 Rezecţia parţială a unghiei 

încarnate 
328,21 



92 Îndepărtarea dispozitivului de 
fixare externă  O18108 Îndepărtarea dispozitivului 

de fixare externă 
440,40 

93 Coronarografie H06801 Coronarografie 1.218,04 

94 
Realizarea fistulei arteriovenoase 
la persoanele dializate     
    

H15902 

Efectuarea unei fistule 
arteriovenoase native (cu 
venă) la nivelul membrului 
inferior 

328,21 

95 Realizarea fistulei arteriovenoase 
la persoanele dializate    
   

H15903 

Efectuarea unei fistule 
arteriovenoase native (cu 
venă) la nivelul membrului 
superior 

328,21 

96 Biopsia leziunii peniene   L03701 Biopsia peniană 624,10 

97 Terapia chirurgicală a 
varicocelului  L02801 Cura varicocelului 937,26 

98 Orhidectomia unilaterală 
(excizia testicolului)    L02501 Orhidectomia unilaterală 556,68 

99 Orhidectomia bilaterală (excizia 
testicolelor)    L02502 Orhidectomia bilaterală 556,68 

100 Excizia spermatocelului, 
unilateral  L02303 Excizia spermatocelului, 

unilateral 
556,68 

101 Excizia spermatocelului, 
bilateral L02304 Excizia spermatocelului, 

bilateral 
556,68 

102 Terapia chirurgicală a 
hidrocelului   L02301 Excizia hidrocelului 556,68 

103 Biopsia transrectală (cu ac de 
biopsie) a prostatei    L00404 Biopsia transrectală (cu ac 

de biopsie) a prostatei 
624,10 

104 Rezecţia endoscopică a leziunii 
prostatice L00302 Rezecţia endoscopică a 

leziunii prostatice 
556,68 

105 Rezecţia endoscopică 
transuretrală a prostatei L00601 Rezecţia transuretrală a 

prostatei 
861,04 

106 Uretrotomia optică internă 
pentru stricturi uretrale    K07505 Uretrotomia optică 556,68 

107 Distrugerea endoscopică a 
verucilor uretrale    K07602 Distrugerea endoscopică a 

verucilor uretrale 
556,68 

108 Hidrodilatarea vezicii urinare 
sub control endoscopic     K06801 

Hidrodilatarea vezicii 
urinare sub control 
endoscopic 

556,68 

109 Rezecţia endoscopică vezicală  K06001 Rezecţia endoscopică de 
leziune sau ţesut vezical 

556,68 

110 Extragerea endoscopică a litiazei 
vezicale     K05604 Litolapaxia vezicii urinare 556,68 

111 Cistostomia percutanată cu 
inserţia percutanată a cateterului 
suprapubic  

K05303 Cistotomia percutanată 
(cistostomia) 

301,02 

112 Cistoscopia K04901 Cistoscopia   344,80 

113 Rezecţia endoscopică a 
ureterocelului   K03801 Rezecţia endoscopică a  

ureterocelului 
556,68 

114 Excizia tumorii 
corneoconjunctivale   C01201 Excizia tumorii limbus-

ului 
286,19 



115 Excizia tumorii 
corneoconjunctivale C01202 Excizia tumorii limbus-

ului cu  keratectomie 
286,19 

116 Excizia tumorii 
corneoconjunctivale   C02201 Excizia pingueculei 286,19 

117 Repoziţionarea cristalinului 
subluxat  C04401 Repoziţionarea 

cristalinului artificial   
286,19 

118 Dacriocistorinostomia  C08802 Dacriocistorinostomia 683,43 

119 Dacriocistorinostomia    
 C09001 

Procedee închise de 
restabilire a permeabilităţii 
sistemului canalicular 
lacrimal, un ochi 

683,43 

120 Septoplastia     
 E01003 

Septoplastia cu rezecţia 
submucoasă a septului 
nazal 

861,04 

121 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală  E01601 

Extragere intranazală de 
polip din antrum-ul 
maxilar 

861,04 

122 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală  E01602 Extragerea intranazală de 

polip din sinusul frontal 
861,04 

123 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală E01603 Extragere intranazală de 

polip din sinusul etmoidal 
861,04 

124 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală     E01604 Extragere intranazală de  

polip din sinusul sfenoidal 
861,04 

125 Chirurgia funcţională 
endoscopică naso sinusală  E00801 Extragerea de polip nazal 861,04 

126 Chirurgia funcţională  
endoscopică naso sinusală  E01805 Antrostomia maxilară 

intranazală, unilateral 
683,43 

127 Parotidectomia E02805 Excizia parţială a  glandei 
parotide 

683,43 

128 Chirurgia ronhopatiei cronice   E03601 Uvulopalatofaringoplastia 579,50 

129 Timpanoplastia tip I D01401 Miringoplastia, abord 
transcanalar 

861,04 

130 Timpanoplastia tip I   
    D01402 

Miringoplastia, abord 
postauricular sau 
endauricular 

861,04 

131 Cura chirurgicală a tumorilor 
benigne ale laringelui    G00402 Microlaringoscopia cu 

extirparea laser a leziunii 
861,04 

132 Terapia chirurgicală a 
apendicitei cronice  J07002 Apendicectomia 

laparoscopică 
861,04 

133 Terapia chirurgicală a fisurii 
perianale   
  

J08101 

Excizia fistulei anale 
implicând jumătatea 
inferioară a sfincterului 
anal 

579,50 

134 Terapia chirurgicală a fisurii 
perianale  
 

J08102 

Excizia fistulei anale 
implicând jumătatea 
superioară a sfincterului 
anal 

579,50 



135 Terapia chirurgicală a tumorilor 
de perete abdominal sau ombilic  J12401 

Biopsia peretelui 
abdominal sau a 
ombilicului 

347,70 

136 Terapia chirurgicală a 
granulomului ombilical J12507 Excizia granulomului 

ombilical 
347,70 

137 Hernia ombilicală   
    J12801 Cura chirurgicală a herniei 

ombilicale 
683,43 

138 Hernia epigastrică   
   J12802 Cura chirurgicală a herniei 

epigastrice 
683,43 

139 Eventraţie postoperatorie    
 J12903 

Cura chirurgicală a 
eventraţiei postoperatorii 
cu proteză 

683,43 

140. Montare drenaj ureteral intern  
 

K02801 Insertia endoscopica a 
stentului ureteral 

547,6 

141. 

Dezobstrucția tractului urinar 
superior  

K02901 Dezobstrucția tractului 
urinar superior prin 
ureteroscopie cu 
manipulare endoscopica 
de calcul ureteral 

985,02 

142. 
Dilatarea progresiva a 
stricturilor uretrale 

K08202 Dilatarea progresiva a 
stricturilor uretrale 

200,58 

 
 NOTĂ: 
    Poziţiile 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. 
 
    B.3. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi şi tarifele corespunzătoare: 
    B.3.1. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe 
serviciu medical/vizită (zi) şi pentru care în vederea decontării nu este necesară închiderea fişei de 
spitalizare de zi (FSZ) după fiecare vizită (zi). 
 

  

Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif pe serviciu medical  

1. Chimioterapie*) cu monitorizare 324,52 lei/ şedinţă 

2. Litotriţie 405,65 lei/ şedinţă 

3. Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic 198,19 lei/administrare 

4. Tratamentul şi profilaxia rabiei fără 
antitetanic 

128,65 lei/administrare 

5. Strabism la copii - reeducare ortooptică 57,95 lei/ şedinţă 

6. Supleere a funcţiei intestinale la bolnavii cu 
insuficienţă intestinală cronică care necesită 
nutriție parenterală pentru o perioadă mai 
mare de 3 luni de zile 

1.408,19 lei/administrare zilnica 



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

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu medical 
 

Tarif pe serviciu medical  

1. Implant de cristalin**)                           
                                                              
                                                       
                                                             

1.216,95 lei/asigurat/un 
serviciu pentru fiecare ochi, 

maxim 2 servicii pe CNP 

2. Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală    
* valabil pentru sarcini de până la 12 săptămâni de 
amenoree     

315,71 lei/asigurat /serviciu   

3. Amniocenteză***)                                      1.043,1 lei/asigurat /serviciu   

4. Biopsie de vilozităţi coriale***)                      
                                                                     

1.043,1 lei/asigurat /serviciu   

5. Monitorizare bolnavi HIV/SIDA*)                   231,8 lei/lună/asigurat 

6. Evaluarea dinamică a răspunsului viro - imunologic*)                           521,55 lei/lună/asigurat 

7. Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi 
tulburări de somn, boala Parkinson şi alte manifestări 
extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis 
şi sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli  
neurodegenerative ale sistemului nervos central, 
scleroza multiplă, stenoze arteriale carotidiene, 
vertebrale şi artere subclaviculare, demenţe, paralizii 
cerebrale)  

231,8 lei/asigurat/lună 

8. Monitorizarea şi tratamentul talasemiei şi hemofiliei*)     231,8 lei/lună/asigurat 

9. Boli endocrine (acromegalie în tratament 
medicamentos şi tumori neuroendocrine)****)    

231,8 lei/lună/asigurat 

10. Boala Gaucher****)  231,8 lei/lună/asigurat 

11. Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  

231,8 lei/lună/asigurat 

12. Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  

231,8 lei/lună/asigurat 

13. Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  

231,8 lei/lună/asigurat 

14. Artrita juvenilă pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  

231,8 lei/lună/asigurat 

15. Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu 
imunosupresoare****)  

231,8 lei/lună/asigurat 

16. Scleroza multiplă****)   231,8 lei/lună/asigurat 

17. Boli rare****) 231,8 lei/lună/asigurat 

18. Monitorizare hemodinamică prin metoda 
bioimpedanţei toracice*******)   

208,62 lei/asigurat/ semestru 



19. Analgezia autocontrolată 80,43 lei/asigurat 

20. Analgezie subarahnoidiană    125,75 lei/asigurat 

21. Analgezie epidurală simplă   158,32 lei/asigurat 

22. Analgezie epidurală cu cateter    242,93 lei/asigurat 

23. Blocaj nervi periferici 139,66 lei/asigurat 

24. Infiltraţie periradiculară transforaminală*****) 463,6 lei/asigurat 

25. Bloc de ram median posterior*****)     139,66 lei/asigurat 

26. Bloc de plex simpatic    463,6 lei/asigurat 

27. Ablaţie cu radiofrecvenţă de ram median******)    242,93 lei/nivel/ asigurat 

28. Ablaţie cu radiofrecvenţă a inervaţiei genunchiului sau 
a articulaţiei coxofemurale******)   

799,71 lei/asigurat 

29. Ablaţie sacroiliac******)     799,71 lei/asigurat 

30. Infiltraţie sacroiliacă*****) 463,6 lei/asigurat 

31. Discografie stimulată*****)    463,6 lei/asigurat 

32. Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, 
sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a 
conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de 
înaltă performanţă     

474,03 lei/asigurat 

33. Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, 
sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a 
conştienţei fără diagnostic etiologic fără investigaţii de 
înaltă performanţă   

236,99 lei/asigurat 

34. Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă   66,06 lei/pacient 

35. Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă 
din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face 
din bugetul Ministerului Sănătăţii   

198,19 lei/pacient 

36. Discectomie percutană   
 

799,71 lei/2 discuri/ 
asigurat/serviciu 

37. Endoscopie de canal spinal    
   

799,71 lei/asigurat/ serviciu 

38. Flavectomie  
   

799,71 lei/2 discuri/ asigurat 

39. Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină 
(pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită 
B şi C)  

394,06 lei/asigurat/ sarcină 

40. Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de 
înaltă performanţă   

474,03 lei/asigurat/lună 

41. Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de 
înaltă performanţă   

236,99 lei/asigurat   



42. Monitorizare insuficienţă renală cronică     236,99 lei/asigurat/ lună   

43. Terapia distoniilor musculare cu dirijare 
electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale 
membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică  

405,07 lei/asigurat 

44. Terapia distoniilor musculare fără dirijare 
electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale 
membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică  

154,81 lei/asigurat 

45. Terapia distoniilor musculare cu dirijare 
electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale 
membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru 
adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care 
generează spasticitate cu dirijare electromiografică 
(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) 
cu toxină botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg 

1.693,36 lei/asigurat/ trimestru 

46. Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează 
spasticitate cu dirijare electromiografică (cervicale, 
craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină 
botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg   

1.049,22 lei/asigurat/ trimestru 

47. Terapia distoniilor musculare fără dirijare 
electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale  
membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru 
adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care 
generează spasticitate fără dirijare electromiografică 
(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) 
cu toxină botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg 

1.443,09 lei/asigurat/ trimestru 

48. Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează 
spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, 
craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină 
botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg   

798,96 lei/asigurat/ trimestru 

49. Monitorizarea bolilor psihiatrice adulţi şi copii 
(tulburări cognitive minore, demenţe incipiente, 
tulburări psihotice şi afective în perioade de remisiune, 
tulburări nevrotice şi de personalitate)   

231,8 lei/asigurat/lună 

50. Implantarea cateterului venos central long-life destinat: 
administrării de medicamente, dializei cronice sau 
administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 
luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. 
Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului 
venos central long-life. 

1.112,64 lei/asigurat 

51. Implantarea cateterului venos central cu cameră 
implantabilă destinat administrării de chimioterapice 
(în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii 
oncologici şi hematologici.   
Tariful aferent acestui serviciu include costul 
cateterului venos central şi camerei implantabile.    

1.390,8 lei/asigurat 

52. Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului 
implantabil 

358,13 lei/asigurat/anual 

53. Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă 
congestivă pentru asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare 
grave de debut sau devenite cronice 

378,99 lei/asigurat/anual 

54. Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ 
conducere cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut 
sau devenite cronice 

456,65 lei/asigurat/anual 



55. Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji 
superficiale ale capului şi gâtului) 

602,02 lei/asigurat 

56. Suprimarea firelor de sutură la pacienţi cu despicături 
labio-maxilopalatine după plastia buzei sau a palatului 

477,51 lei/asigurat 

57. Iridectomia sau capsulotomia cu laser    173,85 lei/asigurat 

58. Implantare cateter peritoneal (tariful include şi costul 
cateterului)     

799,71 lei/asigurat 

59. Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului 
secundar al pielii şi mucoaselor    

150,67 lei/asigurat/ trimestru 

60. Monitorizarea şi tratamentul colagenenozelor: 
poliartrita reumatoidă, lupus eritematos sistemic, 
dermato-polimiozită, sindrom Sjorgen, vasculite 
sistemice.  
 

231,8 lei/asigurat/lună 

61. Diagnostic şi monitorizare artrită precoce   231,8 lei/asigurat/lună 

62. Monitorizarea bolilor hematologice 231,8 lei/asigurat/lună 

63. Diagnosticarea  apneei de somn 275,84 lei/asigurat 

64. Bronhoscopia asociată echografiei (EBUS) 1633,03 lei / asigurat 

 
65. 

Terapia spasticitatii membrului superior sau inferior 
aparuta ca urmare a unui accident vascular cerebral 
pentru pacientul adult - cu toxină botulinică 

2.317,26 /asigurat / trimestru 

66. Cordonocenteza***) 1.043,1 lei/asigurat/serviciu 

67. Evaluarea Sindromului Post Covid-19  479,54 lei/asigurat 

68. Monitorizarea pacientului cu stenoze coronariene sau 
periferice 

267 lei/asigurat 

69. Monitorizarea prin RMN cardiac a pacientului cu 
infarct miocardic acut în antecedente 

882 lei/asigurat 

70. Monitorizarea prin Angio CT cardiac a pacientului cu 
stent sau bypass coronarian 

967 lei/asigurat 

71. Monitorizarea prin Angio CT periferic a pacientului cu 
stent periferic, bypass periferic sau în urma unei 
proceduri de angioplastie periferică 

612 lei/asigurat 

72. Tratamentul anemiei prin carență de fier la pacienții cu 
insuficiență cardiacă cronică prin administrare de fier 
injectabil intravenos 

588,71 lei/asigurat 

73. Monitorizarea cardiacă a pacientului post-COVID prin 
RMN cardiac 

967 lei/asigurat 

74. Monitorizarea cardiacă a pacientului post-COVID prin 
Angio CT coronarian 

1007 lei/asigurat 

75. Tratamentul anemiei din boala cronică renală 999,16 lei/asigurat 
76. Terapie imunosupresivă în boala cronică renală  

 
1.661,85 lei/asigurat 

77. 
 

Monitorizarea evoluţiei fenilcetonuriei 359,65 lei/asigurat 



78. Diagnostic si/sau stadializare  cu  proceduri de inalta 
performanta  (2 segmente torace/abdomen sau 
abdomen/pelvis) în tumori digestive   

868,10 lei/asigurat 

79. Diagnostic si stadializare  cu  proceduri de inalta 
performanta  (3 segmente torace/abdomen/pelvis)  în 
tumori digestive   

917,48 lei/asigurat 

80. Diagnostic cu proceduri de inalta performanta  (1 
segment abdomen) în boli inflamatorii intestinale   

867,48 lei/asigurat 

81. Paracenteza 500 lei/asigurat 

82. Reechilibrare hidro-electrolitică la pacienţii cu boli 
cronice progresive 

491,78 lei/asigurat 

83. Iniţierea terapiei antalgice la pacienţii cu durere severă 482,32 lei/asigurat 

84. Evaluare şi tratament la pacientul cu limfedem 
secundar 

482,32 lei/asigurat 

85. Monitorizarea pacientului cu durere cronică severă 
generată de boli cronice progresive 

474,86 lei/asigurat 

86. Monitorizarea pacientului cu dermatita atopică forma 
moderat-severa în tratament cu terapii inovatoare 
(biologice sau cu molecule mici). 

231,8 lei/lună/asigurat 

87. Tratamentul prin titrare automata al apneei de somn 
diagnosticată prin poligrafie  

400 lei/asigurat 

88. Monitorizarea şi ajustarea tratamentului 
tulburărilor respiratorii de somn  

374,2 lei/asigurat 

89. Diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea 
tulburărilor respiratorii de somn 

502 

90. Poligrafie  440 

91. Poligrafie si titrare automata  702 

92. Polisomnografie si titrare automata  802 

93. Diagnosticul complex al bolii de suprafata ocular 
(DED) si al altor boli ale suprafatei oculare 583,11 

94. Tratamentul bolii de suprafata oculara (DED) cu ser 
autolog si sau imunomodulatoare topice 325,11 

95. Crosslinking pentru keratoconus 950 
96. Injectare intravitreana de substante terapeutice și 

monitorizare 
500 

97. Tratament și Monitorizare tratament chirurgical glob 
ocular 300 

98. Tratament și Monitorizare examinare copil în narcoză 731,2 

99. Tratament și Monitorizare injectie intraoculara 350 



100. Tratament și Monitorizare tratament laser glaucom 350 

101. Tratament și Monitorizare tratament laser pol posterior 
al globului ocular 286,69 

102. Tratament și monitorizare sondaj cai lacrimale la copil 
in narcoza 800 

103. 
Diagnosticul si tratamentul anemiei şi/sau deficitului 
de fier, cu fier intravenos, la pacienţii cu boli 
inflamatorii intestinale 

588,71 

 
*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate. 
    **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acordă o singură dată 
pentru fiecare ochi. 
    ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza 
la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-
ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore 
confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere 
la descendenţi - la recomandarea medicului genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma 
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 decontează la 
gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai 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 genetică 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 (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub 
supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate 
cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
    *****) sub ghidaj Rx 
    ******) sub ghidaj 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) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării 
serviciului medical. 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumire serviciu medical 

 

 
Servicii obligatorii 

Tarif pe serviciu 
medical 

1. Ciroza hepatica – monitorizare  
cu  proceduri de înaltă 
performanta la pacienții cu 
suspiciune de hepatocarcinom 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie), Creatinina, 
CT abdomen cu substanță de 
contrast / IRM  abdomen cu 

474,03 lei/an 



substanță de contrast / Colangio-
IRM 

2. Ciroză hepatică – monitorizare 
pacienți cu ascită/hidrotorax 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie sau Boli 
Infecțioase), Hemograma, INR, 
Albumina, Glicemie, Creatinina, 
Na, K, Citodiagnostic lichid 
puncție, Administrare Albumina 
umana 20%, 100 ml 

299,47 lei 
3. Ciroză hepatică virală -  

monitorizare și prescriere 
tratament antiviral****) 
 
(Serviciu lunar per asigurat) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie sau Boli 
Infecțioase), Hemograma, INR, 
TGO, TGP, Albumina, Glicemie, 
Bilirubina totala, Bilirubina 
directa, Creatinina, Na, K 

141,17 lei 
4. Hepatita cronica virala B – 

diagnostic 
 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie sau Boli 
Infecțioase), Ac Anti HBs, AgHBe, 
Ac anti-HBe, Ac anti-VHD, 
Determinare cantitativa ADN 
VHB, Fibroscan 919,96 lei 

5.  Hepatită cronica virală B fără 
agent delta – monitorizare 
tratament antiviral 
 
(Serviciu anual per asigurat) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie sau Boli 
Infecțioase), Hemogramă, TGO, 
TGP, Ac Anti HBs, AgHBe, Ac 
anti-HBe, Determinare cantitativa 
ADN VHB, 544,73 lei 

6.  Hepatită cronică virală B cu 
agent delta – diagnostic 
(Serviciu anual per asigurat.) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie sau Boli 
Infecțioase), Determinare 
cantitativa ARN VHD 453,17 lei 

7.  Hepatită cronică virală B cu 
agent delta - Monitorizarea 
eficienței și stabilirea 
continuării terapiei antivirale 
(Serviciu anual per asigurat.) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie sau Boli 
Infecțioase), Determinare 
cantitativa ARN VHD 

453,17 lei 
8.  Hepatita cronica virala C – 

diagnostic 
(Serviciu anual per asigurat.) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie sau Boli 
Infecțioase), Determinare 
cantitativa ARN VHC, Fibroscan 579,79 lei 

9.  Boli inflamatorii intestinale – 
administrare si prescriere 
tratament biologic****) 
(Serviciu lunar per asigurat.) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie), HLG, 
Albumină, Glicemie, Creatinina, 
TGP, TGO, Na,  
K, 110,71 lei 

10.  Boli inflamatorii intestinale – 
monitorizare   
 
(Serviciu bianual per asigurat.) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie), HLG, INR, 
Albumină, Glicemie, Creatinina 
serica, TGP, TGO, Fosfataza 
alcalina, Gama GT, Proteina C 328,32 lei 



reactiva, VSH, Calprotectina in 
materii fecale (cantitativ), Feritina 
serică, Sideremie 

11.  Monitorizare lunară și 
prescriere tratament antiviral 
B, C, D****) 
(Serviciu lunar per asigurat.) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie sau Boli 
Infecțioase), Hemograma, TGO, 
TGP, Creatinina 71,42 lei 

12.  Stadializare fibroza hepatica – 
Fibroscan la pacienții cu 
afecțiuni hepatice preexistente 
(Serviciu anual per asigurat.) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie sau Boli 
Infecțioase), Fibroscan  

266,57 lei 
13.  Evaluare postransplant hepatic 

 
(Serviciu anual per asigurat.) 

Consultaţii de specialitate 
(Gastroenterologie in Clinici de 
Gastroenterologie și Hepatologie - 
Transplant Hepatic) , CMV Ig M, 
EBV Ig M, Tacrolinemie 
/sirolinemie/ciclosporinemie, 
AFP, Ecografie abdomen + pelvis, 
Determinare cantitativa ADN VHB 
sau ARN VHC 904,31 lei 

14. Depistarea si controlul 
factorilor de risc ai bolilor 
cardiovasculare-tip I 
 
1 serviciu/asigurat/an 

Consultații de specialitate 
(cardiologie), Glicemie, 
Hemoglobina glicata, Colesterol 
seric total, LDL colesterol, HDL 
colesterol, Trigliceride 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 in 
domeniul preventiei 
cardiovasculare 250,47 lei 

15.  Depistarea si controlul 
factorilor de risc ai bolilor 
cardiovasculare- tip II 
 
 
1 serviciu/asigurat/an 

Consultații de specialitate 
(cardiologie), Glicemie, 
Hemoglobina glicata, Colesterol 
seric total, LDL colesterol, HDL 
colesterol, Trigliceride serice, 
Creatinina, Acid uric, TGO, TGP, 
ECG de repaus 12 derivatii, 
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 preventiei 
cardiovasculare 285,24 lei 



 
16. 

Depistarea si controlul 
factorilor de risc ai bolilor 
cardiovasculare- tip III 
 
1 serviciu/asigurat/an 

Consultații de specialitate 
(cardiologie), Glicemie, 
Hemoglobina glicata, Colesterol 
seric total, LDL colesterol, HDL 
colesterol, Trigliceride serice, 
Creatinina, Acid uric, TGO, TGP, 
ECG de repaus 12 derivatii, 
Indicele glezna-brat (Doppler), 
Ecografie cardiaca, Ecografie 
vasculara (artere), Monitorizare 
Holter tensiune arteriala,  
Calcularea riscului cardiovascular 
pe baza modelului Heart Score, 
Educatie in domeniul preventiei 
cardiovasculare 320,01 lei 

17. Monitorizarea sarcinii cu risc 
crescut  la gravidă cu tulburari  
de coagulare / trombofilii 
ereditare  
și dobandite  
 

Consultații de specialitate 
obstetrică-ginecologie, 
Antitrombină III, Proteină C, 
Proteină S, Dozarea hemocisteinei 
serice, Control hemocisteină serică, 
Factor V Leyden, Anticoagulant 
lupic screening, Anticoagulant 
lupic confirmare, Ecografie 
obstetricală și ginecologică 647,88 lei 

  18. Evaluarea și tratamentul 
anemiei prin carență de fier cu 
fier injectabil intravenos 
 
- se recomandă numai la 
pacienții cu un risc mare de  
sângerare pentru intervențiile 
prevăzute în Anexa 1 la ordinul 
ministrului sănătății nr. 
1251/2018 
pentru aprobarea Ghidului de 
gestionare a sângelui 
pacientului în perioada 
perioperatorie 

consultație de specialitate, analize 
de laborator: feritină serică, 
transferină, hemoleucogramă 
completă, sideremie, proteina C 
reactivă, glicemie, creatinină 
serică, uree, timp Quick (inclusiv 
INR), APTT; fier injectabil 
intravenos 500 mg 

776,98 lei 
19. Endoscopie digestivă inferioară 

cu sedare, fără biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la 
cec  

consultație de specialitate; 
consultație ATI; analize medicale 
de laborator: hemoleucogramă, 
fibrinogen, timp Quick (inclusiv 
INR), APTT; EKG;  anestezie 
midazolam/propofol; colonoscopie 
până la cec  495,19 lei 

20. Endoscopie digestivă inferioară 
fără sedare, fără biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la 
cec  

consultație de specialitate; analize 
medicale de laborator:  
hemoleucogramă, fibrinogen, timp 

389,48 lei 



Quick (inclusiv INR), APTT; 
EKG; colonoscopie până la cec. 

21. Endoscopie digestivă inferioară 
cu sedare, cu polipectomie și 
biopsie - colonoscopie flexibilă 
până la cec 

consultație de specialitate; 
consultație ATI; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, 
fibrinogen, timp Quick (inclusiv 
INR), APTT; EKG; anestezie 
midazolam/propofol; colonoscopie 
până la cec; polipectomie; examen 
anatomo-patologic 1059,35 lei 

22. Endoscopie digestivă inferioară 
fără sedare, cu polipectomie și 
biopsie - colonoscopie flexibilă 
până la cec 

consultație de specialitate; analize 
medicale de laborator:  
hemoleucogramă, fibrinogen, timp 
Quick (inclusiv INR), APTT; 
EKG; colonoscopie până la cec; 
polipectomie; examen anatomo-
patologic  952,76 lei 

23. Endoscopie digestivă inferioară 
cu sedare, cu biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la 
cec 

consultație de specialitate; 
consultație ATI; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, 
fibrinogen, timp Quick (inclusiv 
INR), APTT; EKG; anestezie 
midazolam/propofol; colonoscopie 
până la cec; examen anatomo-
patologic. 
 705,74 lei 

24. Endoscopie digestivă inferioară 
fără sedare, cu biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la 
cec 

consultație de specialitate; analize 
medicale de laborator:  
hemoleucogramă, fibrinogen, timp 
Quick (inclusiv INR), APTT; 
EKG; colonoscopie până la cec; 
examen anatomo-patologic 615,6 lei 

25. Endoscopie digestivă inferioară 
cu sedare, fără biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la 
flexura hepatică  

consultație de specialitate; 
consultație ATI; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, 
fibrinogen, timp Quick (inclusiv 
INR), APTT; EKG; anestezie 
midazolam/propofol; colonoscopie 
până la flexura hepatică;  465,06 lei 

26. Endoscopie digestivă inferioară 
fără sedare, fără biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la 
flexura hepatică 

consultație de specialitate; analize 
medicale de laborator:  
hemoleucogramă, fibrinogen, timp 
Quick (inclusiv INR), APTT; 
EKG; colonoscopie până la flexura 
hepatică. 359,07 lei 

27. Endoscopie digestivă inferioară 
cu sedare, cu polipectomie și 
biopsie - colonoscopie flexibilă 
până la flexura hepatică 

consultație de specialitate; 
consultație ATI; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, 
fibrinogen, timp Quick (inclusiv 1011,83 lei 



INR), APTT; EKG; anestezie 
midazolam/propofol; colonoscopie 
până la flexura hepatică; 
polipectomie; examen anatomo-
patologic 

28. Endoscopie digestivă inferioară 
fără sedare, cu polipectomie și 
biopsie - colonoscopie flexibilă 
până la flexura hepatică 

consultație de specialitate; analize 
medicale de laborator:  
hemoleucogramă, fibrinogen, timp 
Quick (inclusiv INR), APTT; 
EKG; colonoscopie până la până la 
flexura hepatică; polipectomie; 
examen anatomo-patologic 905,24 lei 

29. Endoscopie digestivă inferioară 
cu sedare, cu biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la 
flexura hepatică 

consultație de specialitate; 
consultație ATI; analize medicale 
de laborator:  hemoleucogramă, 
fibrinogen, timp Quick (inclusiv 
INR), APTT; EKG; anestezie 
midazolam/propofol; colonoscopie 
până la flexura hepatică; examen 
anatomo-patologic 664,01 lei 

30. Endoscopie digestivă inferioară 
fără sedare, cu biopsie - 
colonoscopie flexibilă până la 
flexura hepatică 

consultație de specialitate; analize 
medicale de laborator:  
hemoleucogramă, fibrinogen, timp 
Quick (inclusiv INR), APTT; 
EKG; colonoscopie până la flexura 
hepatică; examen anatomo-
patologic 573,88 lei 

31. Depistarea și controlul 
factorilor de risc ai bolilor 
cardiovasculare - tip IV 
1 serviciu / asigurat / an 

Consultație de specialitate 
cardiologie, Glicemie, 
Hemoglobina glicată, Colesterol 
seric total, LDL colesterol, HDL 
colesterol, Trigliceride serice, 
Creatinină, Acid uric, TGO, TGP, 
EKG de repaus 12 derivații, 
Indicele gleznă-braț (Doppler), 
Ecografie cardiacă, Ecografie 
vasculară (artere), Calcularea 
riscului cardiovascular pe baza 
modelului heart score, Educație în 
domeniul prevenției 
cardiovasculare, Angio CT  

967 lei 

32. Depistarea și controlul 
insuficienței cardiace la 
populația la risc (incluzând 
examinare RMN cord și 
determinarea NT-proBNP) 
1 serviciu / asigurat / an 

Consultație de specialitate 
cardiologie, RMN cord cu 
contrast, determinarea NT-pro 
BNP 

1007 lei 



33. Monitorizarea prin RMN 
cardiac a pacientului cu infarct 
miocardic acut în antecedente 
1 serviciu / asigurat / an 

Consultație de specialitate 
cardiologie, EKG de repaus 12 
derivații, Indicele gleznă-braț 
(Doppler), Ecografie cardiacă, 
Rezonanță magnetică nucleară 
cord cu contrast 

805 lei 

34. Monitorizarea prin Angio CT 
cardiac a pacientului cu stent 
sau bypass coronarian 
1 serviciu / asigurat / an 

Consultație de specialitate 
cardiologie sau chirurgie 
cardiovasculară, Angio CT cardiac 
cu contrast 

805 lei 

35. Monitorizarea prin Angio CT 
periferic a pacientului cu stent 
periferic, bypass periferic sau 
în urma unei proceduri de 
angioplastie periferică 
1 serviciu / asigurat / an 

Consultație de specialitate 
cardiologie, chirurgie vasculară 
sau chirurgie cardiovasculară, 
Angio CT periferic cu contrast 

480 lei 

36. Managementul sindroamelor 
coronariene cronice 
1 serviciu / asigurat / an 

Consult cardiologic, 
hemoleucogramă, glicemie, 
lipidogramă, ionogramă, uree, 
creatinină, EKG, Angio CT 
coronarian 

867 lei 

37. Evaluarea cardiomiopatiilor și 
a patologiei cardiace complexe 
1 serviciu / asigurat / an 

Consult cardiologic, 
hemoleucogramă, glicemie, 
lipidogramă, ionogramă, uree, 
creatinină, ecocardiografie, EKG, 
test de efort, RMN 

975 lei 

38. Evaluarea și monitorizarea 
ischemiei miocardice în 
sindromul coronarian cronic 
1 serviciu / asigurat / an 

Consultație de specialitate 
cardiologie, hemoleucogramă, 
glicemie, lipidogramă, ionogramă, 
uree, creatinină, ecocardiografie, 
EKG, test de efort, scintigrafie 
miocardică de stress și de repaus 

1,181 lei 

39. Evaluarea riscului 
cardiovascular la pacienții cu 
istoric familial, prin depistarea 
mutațiilor genetice asociate cu 
risc crescut de boli 
cardiovasculare rare cu 
transmitere genetică (o dată în 
viață) 

 1.840 lei/asigurat 

40. Boli alergice cu suspiciune de 
polisensibilizare și limitarea 
testării in vivo – diagnostic 

consultație de specialitate 
alergologie şi imunologie clinică, 
IgE specifice serice pentru 
alergene moleculare multiple 
(multiplex) 

843,01 lei 
o singură dată per 
pacient/max 2 
teste/pacient, o dată 
pe an 



41. Boli alergice cu suspiciune de 
polisensibilizare și limitarea 
testării in vivo – monitorizare 

consultație de specialitate 
alergologie şi imunologie clinică, 
IgE specifice serice pentru 
alergene moleculare multiple 
(multiplex) 

843,01 lei 
o singură dată per 
pacient, per an   

 
 
    ****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente 
corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu administrare parenterală sub 
supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate 
cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările 
şi completările 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 sănătăţii nr. 1881/2006 privind ierarhizarea 
unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    Se acordă în trimestrul I sau II de sarcină, la gravidele cu cel puţin unul din următorii factori de risc 
vascular şi obstetrical: 
    • antecedente personale de boală tromboembolică; 
    • istoric familial (rude de gradul I cu boala tromboembolică sau antecedente heredocolaterale pozitive 
de trombofilie); 
    • avorturi recurente de prim trimestru, de cauză necunoscută; 
    • sarcini oprite în evoluţie; 
    • naştere prematură; 
    • hipertensiune arterială indusă de sarcină; 
    • dezlipire de placentă normal inserată; 
    • insuficienţă placentară. 
 
    B.4.2. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se 
contactează şi în ambulatoriul de specialitate clinic şi se decontează 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. 

Denumire serviciu 
medical Servicii obligatorii 

Tarif/serviciu 

1. Supravegherea unei 
sarcini normale (la 
gravida care nu deţine 
documente medicale 
care să ateste existenţa 
în antecedentele 

Hemoleucogramă completă  Determinare 
grup sanguin ABO  
Determinare grup sanguin Rh  
Uree serică  
Acid uric seric 
Creatinină serică  

632,41 lei 



personale patologice a 
rubeolei, 
toxoplasmozei, infecţiei 
CMV la luarea in 
evidenta *1) 

Glicemie  
TGP  
TGO  
TSH  
Examen complet de urină (sumar + sediment)  
Urocultura cu antibiogramă (dacă sumarul 
sugerează infecție urinară) 
VDRL sau RPR  
Testare HIV 
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc 
pentru sarcină hepatită B şi C + rubeolă, 
toxoplasmoză, infecţia CMV, herpes 
Secretie vaginala  
Examen citologic cervico-vaginal 
BabeşPapanicolau (până la SA23+6 zile) 
(recomandat o data în sarcină, indiferent de 
momentul prezentării gravidei pentru luare in 
evidență)   
 
 

2. Supravegherea unei 
sarcini normale (la 
gravida care deţine 
documente medicale ce 
atestă existenţa în 
antecedentele personale 
patologice a rubeolei, 
toxoplasmozei, infecţiei 
CMV*1) la luare in 
evidenta  

Hemoleucogramă completă  
Determinare grup sanguin ABO  
Determinare grup sanguin Rh  
Uree serică  
Acid uric seric 
Creatinină serică  
Glicemie  
TGP  
TGO  
TSH  
Examen complet de urină (sumar + sediment)  
Urocultura cu antibiogramă (dacă sumarul 
sugerează infecție urinară) 
VDRL sau RPR  
Testare HIV 
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc 
pentru sarcină hepatită B şi C  
Secretie vaginala  
Examen citologic cervico-vaginal 
BabeşPapanicolau (până la SA23+6 zile) 
(recomandat o data în sarcină, indiferent de 
momentul prezentării gravidei pentru luare in 
evidență)   

388,46 lei 

3. Supravegherea unei 
sarcini normale in 
trimestrul al doilea 

Hemoleucogramă completă  
Uree serică  
Acid uric seric 
Creatinină serică  
TGP  
TGO  
Examen complet de urină (sumar + sediment)  

140,97 lei 



Urocultura cu antibiogramă (dacă sumarul 
sugerează infecție urinară) 
Test de toleranță la glucoză per os +/- 
Hemoglobină glicată (SA24 – SA28+6 zile)  

4. Supravegherea unei 
sarcini normale in 
trimestrul al treilea 

Hemoleucogramă completă  
Uree serică  
Acid uric seric 
Creatinină serică  
Glicemie  
TGP  
TGO  
titrul de anticorpi anti D, în incompatibilitate 
fără izoimunizare în sistem Rh la 28 și 36 SA 
Coagulograma: INR, APTT 
Examen complet de urină (sumar + sediment)  
Urocultura cu antibiogramă (dacă sumarul 
sugerează infecție urinară) 
Detecția Streptococului de grup B (SA34 – 
SA37+6 zile)  

212,39 lei 
 

5. Evaluare sarcina 
incipienta 

Examen ecografic pentru confirmare sarcină 
și datare (6-11 SA) 
Consult de specialitate obstetrica-
ginecologie 

100 lei 

6. Screening prenatal  in 
trimestrul 1 *2) *3) 

Dublu test 
Examen ecografic pentru depistarea 
anomaliilor fetale în trim I (11+0zile - 13+6 
zile SA)  
Consult de specialitate obstatrica-
ginecologie (interpretare integrativa a 
rezultatelor) 

552,00 lei  

7. Screening prenatal 
trimestrul 2 *2) 

Triplu test (care se recomandă dacă gravida 
nu a efectuat Dublul test) 

200 lei 

8. Evaluare materna si 
fetala in trimestrul 2 
*4)  

Examen ecografic pentru depistarea 
anomaliilor fetale în trim II (19- 23 SA)  
Consult de specialitate obstetrica-
ginecologie 

 

300 lei 

9. Evaluare materna si 
fetala in trimestrul trei 
*4) 

Examen ecografic pentru depistarea 
anomaliilor fetale în trim III (30- 
35+6z SA) 
Consult de specialitate obstetrica-
ginecologie 
 

200lei 

10.  Supravegherea altor 
sarcini cu risc crescut 
(edem gestațional)*3) 
 

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  
Hemoleucogramă completă 
Creatinina serică 
Acid uric seric 
TGP 163,69 lei 



TGO 
Examen complet de urină (sumar + sediment) 
Dozare proteine urinare 
Proteine totale serice 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

11. Supravegherea altor 
sarcini cu risc crescut 
(hiperemeză gravidică 
ușoară)*3) 

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  
Hemoleucogramă completă 
Sodiu seric 
Potasiu seric 
Examen complet de urină (sumar + sediment) 
Uree serică 
Acid uric seric 
Creatinină serică 
Ecografie obstetricală și ginecologică 165,73 lei 

12.  Supravegherea altor 
sarcini cu risc crescut 
(evaluarea gravidelor cu 
uter cicatriceal în 
trimestrul III) *3) 

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  
Cardiotocografie 
Ecografie obstetricală și ginecologică 

164,58 lei 
13. Depistarea precoce a 

leziunilor precanceroase 
ale sânului *5) 

Consultatie chirurgie generală/obstetrica-
ginecologie 
Efectuare mamografie 
Comunicare rezultat 118,22 lei  

14.  Depistarea precoce a 
leziunilor precanceroase 
ale sânului cu suspiciune 
identificată mamografic 
*6) 

Consultație chirurgie generală/obstetrica-
ginecologie 
Efectuare mamografie 
Ecografie sân 
Comunicare rezultat  210,94 lei 

15. Depistarea si 
diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  
colului uterin*7) 

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 
Testare infecție HPV 
Recoltare frotiu citovaginal  
Comunicare rezultat şi consiliere privind conduita 
în funcție de rezultate 198,47 lei 

16.  Depistarea si 
diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  
colului uterin cu examen 
citologic*8) 

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 
Testare infecție HPV 
Recoltare frotiu citovaginal 
Examen citologic 
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita 
in funcție de rezultate  244,83 lei 

17. Diagnosticarea precoce a 
leziunilor displazice ale  
colului uterin  
- Se efectuează de medicii 
din specialitatea 
obstetrică-ginecologie*9) 

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 
Biopsie 
Examen histopatologic 

251,5 lei 
18. Tratamentul excizional 

sau ablativ al leziunilor 
precanceroase ale colului 
uterin *10) 

Consultație obstetrică-ginecologie; colposcopie; 
anestezie locală; prelevare țesut ERAD (bisturiu 
rece); examen histopatologic (1-3 blocuri) 

453,52 lei 
*1) Serviciile de la poz. 1şi 2 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă pentru o sarcină. Se 
decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă, la luarea în evidenţă a acesteia de către 
medicul de specialitate obstetrică-ginecologie. În situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare 



poziţiilor 1 şi 2 se acordă în perioada S11 - S19+6 zile, acestea pot fi acordate concomitent cu serviciile 
medicale corespunzătoare poziţiilor 5 si 6. 
Acordarea pachetulor de servicii medicale si rezultatele acestuia se consemnează complet şi la zi în 
evidenţele obligatorii ale furnizorului de servicii, precum şi în scrisoarea medicală şi Carnetul gravidei, 
documente care se înmânează acesteia sub semnătura de primire. 
*2) Serviciile de la poz. 6 şi 7 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă pentru o sarcină. 
Serviciul de la pozitia 7 va fi recomandat doar gravidelor care nu au efectuat serviciul de la pozitia 6. 
*3) Se contractează numai cu unitatile sanitare  care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică 
- ginecologie în cadrul căruia se efectuează ecografiile pentru depistarea anomaliilor fetale şi laborator 
de analize medicale pentru efectuarea dublului/triplului test sau care subcontracteaza serviciile de 
laborator de analize medicale pentru efectuarea dublului/triplului  test. Medicii din specialitatea 
obstetrică-ginecologie trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire 
complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică sau supraspecializării în medicina 
materno-fetală si a avizul pentru screening de sarcina eliberat de  Ministerului Sanatatii. 
*4) Se contractează numai cu unitatile sanitare  care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică 
- ginecologie în cadrul căruia se efectuează ecografiile pentru depistarea anomaliilor fetale. Medicii din 
specialitatea obstetrică-ginecologie trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire 
complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică sau supraspecializării în medicina 
materno-fetală si a avizul pentru screening de sarcina eliberat de  Ministerului Sanatatii. 
  *5) Se efectuează o dată la 2 ani, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului la femei 
asimptomatice din grupa de vârsta 50 - 69 ani care: 
    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar; 
    2. sunt asimptomatice; 
    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar. 
    Serviciile de la poz. 13 şi 14 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *6) Se efectuează o dată la 2 ani în 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 au un diagnostic confirmat de cancer mamar; 
    2. sunt asimptomatice; 
    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar. 
    Serviciile de la poz. 13 şi 14 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *7) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârsta 35 - 64 ani, în scopul depistării 
precoce a leziunilor displazice ale colului uterin şi la femeile din grupa de vârsta 25 - 34 ani, 
asimptomatice, cu rezultate pozitive la examenul citologic care: 
    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin; 
    2. sunt asimptomatice; 
    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. 
    În cazul unui rezultat pozitiv la femeile 35 - 64 ani, se indica triaj citologic. 
    În cazul unui rezultat negativ, se repetă peste 5 ani. 
    Criterii de excludere: nu sunt eligibile femeile care: 
    1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin; 
    2. prezintă histerectomie 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. 15, 16 şi 17 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *8) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la testarea HPV. 
    Serviciile de la poz. 15, 16 şi 17 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 
    *9) se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la examenul citologic. 
    Serviciile de la poz. 15, 16 şi 17 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă. 



    *10) Se efectuează la femeile din grupa de vârstă 25 - 64 ani, cu rezultat pozitiv la examenul precoce 
al leziunilor displazice ale colului uterin de la poz. 15 şi 16. 
    NOTĂ pentru litera B: 
    1. Tarifele cuprind cheltuielile aferente cazurilor rezolvate precum şi serviciilor medicale (cheltuieli 
de personal, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare, investigaţii medicale paraclinice, 
cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie, precum şi cheltuieli indirecte, după caz).  
    2. Serviciile medicale spitaliceşti 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 cu paturi 
şi cu unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii, inclusiv în centrele 
de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, care au avizate/aprobate de Ministerul Sănătăţii 
structuri de spitalizare de zi. 
    3. Serviciile acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute la litera B pot fi acordate şi în regim de 
spitalizare continuă dacă pacientul prezintă complicaţii sau comorbidităţi cu risc pentru pacient, 
sângerare majoră ce pune problema repleţiei volemice, risc anestezic greu de managerizat în spitalizare 
de zi, iar durerea postprocedurală greu de controlat, proceduri invazive majore asociate. 
    4. Pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi 
prevăzute la litera B punctele B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B.4.1. şi B.4.2. se întocmesc fişe de spitalizare de 
zi distincte. 
    5. Serviciile medicale/cazurile rezolvate prevăzute la litera B nu pot fi acordate concomitent cu 
serviciile medicale spitaliceşti prevăzute la litera A. Excepţie face situaţia în care asiguratul internat în 
regim de spitalizare continuă poate beneficia concomitent, în altă unitate sanitară, de serviciul medical 
prevăzut la punctul B.3.1, poziţia 1, 3 şi 4, dacă unitatea sanitară la care asiguratul este internat în regim 
de spitalizare continuă, nu poate acorda acest serviciu. 
    6. Serviciile prevăzute la poziţiile 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. 
    7. Serviciile prevăzute la poziţiile 40 şi 41 din tabelul de la lit. B.3.2 se pot acorda pacienţilor cu 
afecţiuni oncologice care în luna respectivă beneficiază de serviciul prevăzut la poziţia 1 din tabelul de 
la lit. B.3.1 
    8. Criteriile pe baza căruia se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: 
    a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală pentru: 
    a1) serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziţiile 34 şi 35 efectuate în 
camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu 
reţea sanitară proprie. 
    a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 88, 89, 96 şi 97 care se acordă în structuri 
de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu 
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. 
    9. Pentru perioada în care un pacient are deschisă o fişă de spitalizare de zi - pe parcursul unei singure 
zile sau pe parcursul mai multor zile, acesta poate beneficia şi de servicii medicale în ambulatoriul de 
specialitate altele decât cele necesare acordării 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 computer-tomograf (CT) 
    1. politraumatisme cu afectare scheletală multiplă, cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe 
interne 
    2. monotraumatisme: 
    - cranio-cerebrale - coloană vertebrală - torace - abdomino-pelvine 



    - fracturi cominutive 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 primele 24 - 72 de ore, cu justificare din 
punct de vedere medical 
    5. insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară 
    6. urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex. pancreatită acută, peritonită, ocluzie intestinală, 
ischemie mezenterică, anevrism aortic etc.) 
    7. meningo-encefalită acută 
    8. stări comatoase 
    Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare 
cardiace, valve, corpi străini metalici, sarcină în primele 3 luni). 
    Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) 
    1. traumatisme vertebro-medulare 
    2. accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale aortei, în primele 24 - 72 de ore, cu justificare din punct 
de vedere medical, nevizualizate CT 
    3. patologia oncologică indiferent de localizare 
    4. necroza aseptică de cap femural 
    5. urgenţe în patologia demielinizantă (nevrita optică; parapareze brusc instalate) 
    Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală, 
insuficienţă cardiacă severă, sarcină, alergie la substanţele de contrast iodate). 
    Explorări scintigrafice 
    1. tromboembolismul pulmonar 
    2. accidente coronariene acute 
    3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, în primele 24 - 72 de ore, cu justificare din punct de 
vedere medical, cu aspect CT neconcludent 
    Explorări angiografice: 
    - afecţiuni vasculare indiferent de localizare 
 
    CAPITOLUL II Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească 
cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia 
în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat 
    1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: 
    a) urgenţă medico-chirurgicală 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 completă a cazului; 
    c) naşterea. 
    2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: 
    a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru: 
    a1) serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziţiile 34 şi 35 efectuate în 
camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu 
reţea sanitară proprie 
    a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 88, 89, 96 şi 97 care se acordă în structuri 
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 medico-chirurgicală, 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 internarea în regim de 



spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient 
pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă. 
    4. Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită 
bilet de internare. 
 
    CAPITOLUL III 
    1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia 
Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale 
de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. II, precum 
şi de serviciul medical prevăzut la cap. I lit. B.3.1 poziţia 1. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de 
servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare. 
    2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei 
Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 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 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 pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale 
programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii 
Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord. 
    3. Pacienţii 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 
prevăzute la capitolul II din prezenta anexă, sau de serviciile medicale prevăzute la capitolul I din 
prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
    Serviciile medicale prevăzute la capitolul I, se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii 
ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 
 
Anexa nr. 3  
(Anexa nr. 23 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021) 
 
Se va elabora după ce vor fi transmise datele de către Institutul Naţional de Management al 
Serviciilor de Sănătate 
 
Anexa nr. 4  
(Anexa nr. 23 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021) 
 
Se va elabora după ce vor fi transmise datele de către Institutul Naţional de Management al 
Serviciilor de Sănătate 
 
Anexa nr. 5 
 (Anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1068/627/2021) 
 
Se va elabora după ce vor fi transmise datele de către Institutul Naţional de Management al 
Serviciilor de Sănătate 
 



Anexa nr. 6  
(Anexa nr. 30 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021) 

A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA 
DOMICILIU 

 
Nr. 
crt. 

          Serviciul de îngrijire medicală la domiciliu           
                                                                

1.    Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, 
diureză şi scaun*)                               
     *) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi 
parametrii prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi 
scaun            

2.   Administrarea medicamentelor:                                  
     2.1. intramuscular**)                                           
     2.2. subcutanat**)                                              
     2.3. intradermic**)                                             
     2.4. oral                                                      
     2.5. pe mucoase                                                
     **) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.                             

  3. Administrarea medicamentelor intravenos, cu respectarea  legislaţiei în 
vigoare***)            
     ***) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.                          

  4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor 
intravezical pe sondă vezicală****) *****)             
     ****) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară 
activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu 
    *****) implică obligatoriu toaleta locală genitală şi schimbarea sondei fixe 
la 6 zile                                

  5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă, cu  respectarea 
legislaţiei în vigoare******)         
     ******) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.        

  6. Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică/nazogastrică şi 
educarea asiguratului/aparţinătorilor                          

  7. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv 
instruirea asiguratului/aparţinătorului   

  8. Clismă cu scop evacuator  /terapeutic                                     
  9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor                  
10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor 

inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii 
medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor                                        

11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare:  
     posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie  

12. Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate/suprimarea firelor       
13. Îngrijirea escarelor multiple                                  
14. Îngrijirea stomelor                                            
15. Îngrijirea fistulelor                                          
16. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului          



17. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului         
18. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia 

urinei*******)     
     *******) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 
mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.        

19. Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe cateter venos central sau 
periferic********)                               
     ********) Se acordă de către spitalele cu structuri organizate ca 
furnizori de îngrijiri la domiciliu autorizate să efectueze acest tip de 
serviciu. 
Serviciul nu include alimentele specifice.     
                 

20. Kinetoterapie individuală*********)                           
     *********) Se efectuează doar de fizioterapeutul care îşi desfăşoară 
activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu                  

21. Logopedie individuală**********)                           
     **********) Se efectuează doar de logopedul, care îşi desfăşoară 
activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu  
                 

22. Masajul limfedemului ***********) 
***********) Se efectuează doar de fizioterapeutul care îşi desfăşoară 
activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu 
şi  care atestă pregătirea profesională pentru masajul limfedemului. 
 

23. Evaluarea manuală a fecaloamelor 

24. Recoltarea produselor biologice, cu respectarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 
din activităţi medicale aprobate prin Ordinul MS nr. 1226/2012 (sânge, 
urină, materii fecale); 
 

     
NOTA: Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu se acordă în condiţiile stabilite prin anexa nr. 31A 
la prezentul ordin. 
 
    B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE 
UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA 
ELVEŢIANĂ/REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, 
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 SĂNĂTĂŢII 
    1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia 
Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor 
europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, 



beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu prevăzut la lit. 
A din prezenta anexă. 
    2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază 
pentru îngrijiri medicale la domiciliu, prevăzut la lit. A din prezenta anexă, în condiţiile stabilite de 
respectivele documente internaţionale. 
 

Anexa nr. 7  
(Anexa nr. 30 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021) 

A. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU 
  

Nr.           
crt 

Serviciul de îngrijire paliativă la domiciliu          
 

  1  Consultaţie, care poate cuprinde: Evaluare holistică şi examen clinic pe aparate, Stabilirea 
diagnosticului paliativ de etapă, Susţinerea pacientului şi familiei pentru luarea deciziilor 
terapeutice şi de îngrijire, Prescrierea medicaţiei, Consilierea psiho - emoţională de bază a 
pacientului şi familiei, 
    - se efectuează numai de către medic                           

  2. Aplicarea de algoritmi/protocoale specifice de comunicare  
    - se efectuează de oricare  membru al echipei interdisciplinare                       

  3. Elaborarea planului interdisciplinar de tratament şi îngrijire - se efectuează de oricare membru 
al echipei interdisciplinare 

  4. Aplicarea scalelor specifice (ex: SAV, BPI modificat, ESAS modificat, MMSE, instrumente 
standardizate de evaluare a anxietăţii, depresiei, delirului etc.)                         
    - se efectuează de oricare membru al echipei interdisciplinare                                           

  5. Evaluarea statusului funcţional şi a capacităţii de autoîngrijire pe baza scalelor specifice (ex: 
PPS, KARNOFSKY, ECOG, Barthel)                                                 
    - se efectuează de oricare membru al echipei interdisciplinare                                           

  6. Activităţi de suport: Recomandarea de investigaţii clinice si paraclinice sau pentru internare, 
concediu medical, certificat medical constatator al decesului, eliberarea de prescripții pentru 
medicamente cu şi fără contribuţie personală utilizate pentru controlul simptomelor si de 
prescripții pentru substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope utilizate în terapia durerii  
 - se efectuează numai de către medic                           

  7. Aplicarea şi monitorizarea tratamentului farmacologic pentru  managementul simptomelor 
(fatigabilitate, dispnee, anorexie, greaţă, vărsături, constipaţie, insomnie, delir, anxietate, 
depresie etc.) şi/sau a durerii somatice/viscerale/ neuropatice                                    
     - se efectuează de către medic sau  asistentul medical                

  8. Efectuarea de manevre diagnostice şi terapeutice (montare sondă urinară, paracenteză 
evacuatorie, debridarea escarelor, limfedem)  
     - se efectuează de către medic  sau asistent medical, cu excepţia serviciului de paracenteză 
şi  debridarea escarelor care se efectuează numai de către medic                      

  9. Recoltarea de produse biologice şi patologice                  
- se efectuează de către medic sau  asistentul medical           

10. Monitorizarea pacientului pentru eficienţa intervenţiilor,     
     Educarea pacientului şi familiei pentru aplicarea planului de  îngrijire                 



     - se efectuează de către toţi membrii echipei interdisciplinare  

11. Educarea şi informarea pacientului pentru auto-îngrijire       
     - se efectuează de către toţi membrii echipei interdisciplinare  

12. Îngrijire terminală                                            
     - se efectuează de către medic, asistentul medical sau  psiholog 

13.  Monitorizarea pacientului (funcţii vitale, vegetative),        
     Îngrijirea escarelor/stomelor/tumorilor exulcerate/pansamente  
     - se efectuează de către medic sau  asistentul medical           

14. Montare dispozitiv subcutanat de administrare a medicaţiei     
     - se efectuează de către medic sau  asistentul medical           

15.  Mobilizarea pacientului pentru profilaxia escarelor şi menţinerea autonomiei funcţionale 
pacientului                  
     - se efectuează de medic, asistentul medical sau  fizioterapeut  
          

16. Aplicarea de metode nefarmacologice de tratament al simptomelor               
     - se efectuează de oricare membru al echipei interdisciplinare                

17. Evaluare psihologică specializată                              
     - se efectuează de către psiholog                              

18. Consiliere psihologică specializată a pacientului şi familiei  
     - se efectuează de către psiholog                              

19.  Psihoterapie individuală                                       
     - se efectuează de către psiholog                              

20. Elaborarea planului de kinetoterapie cu reevaluare funcţională periodică a pacientului          
     - se efectuează de către fizioterapeut                         

21.  Kinetoterapie pediatrică (metoda Bobath, metoda Kabath, ADL)   
     - se efectuează de către fizioterapeut                           

22. Kinetoterapie respiratorie (managementul secreţiilor: tapotaj, gimnastică respiratorie, 
posturare)                            
     - se efectuează de către fizioterapeut                               

23. Kinetoterapie profilactică                                     
     - se efectuează de către fizioterapeut                               

24. Aplicare benzi kinesiologice                                   
     - se efectuează de către fizioterapeut                            

25. Kinetoterapie în boli oncologice şi boli asociate (exerciţii,  
     tehnici, manevre specifice, posturări)                         
     - se efectuează de către fizioterapeut    
  

 
    NOTA: Serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu se acordă în condiţiile stabilite prin anexa nr. 31B 
la prezentul ordin. 
    B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE 
UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA 
ELVEŢIANĂ/REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, 
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 SĂNĂTĂŢII 
 
    1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia 
Elveţiană/ Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor 
europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, 
beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la lit. 
A din prezenta anexă. 
    2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază 
pentru îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la lit. A din prezenta anexă, în condiţiile stabilite de 
respectivele documente inter 

Anexa nr. 8  
(Anexa nr. 31 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021) 
 
    - model - 

 
RECOMANDARE 

pentru îngrijiri medicale la domiciliu 
Nr. ....../.........*1) 

 
    I. Furnizorul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate 
inclusiv 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 serviciile de îngrijiri medicale 
la domiciliu .......................................... 
    5. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare 
.......... 
    6. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate,cod diagnostic………….: 
    
.......................................................................... 
    (Se va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic 
se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a 
OMS - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.) 
    7. statusul de performanţă ECOG 
□  ECOG 3 - pacientul este incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat 
peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau 
mobilizare)  ................................................  
□  ECOG 4 - pacientul este complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea 
de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare)…………… 
    8. Servicii de îngrijiri recomandate:  periodicitate/ritmicitate 
    (cu denumirea din anexa nr. 30 A la ordin) 
  



  
 
Nr. 
crt. 

          Serviciul de îngrijire medicală la domiciliu           
                                                                

Ritmicitate 
(cant/zi) 

Periodicitate 
(nr. zile de 
tratament) 

1.    Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, 
respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun*)                               
     *) Recomandarea serviciului se face de către 
medici pentru toţi parametrii prevăzuţi, respectiv: 
temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun            

  

2.   Administrarea medicamentelor:                                    
     2.1. intramuscular**)                                             
     2.2. subcutanat**)                                                
     2.3. intradermic**)                                               
     2.4. oral                                                        
     2.5. pe mucoase                                                  
     **) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse 
de origine umană.                             

  

  3. Administrarea medicamentelor intravenos, cu 
respectarea  legislaţiei în vigoare***)            
     ***) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse 
de origine umană.                          

  

  4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi 
administrarea medicamentelor intravezical pe 
sondă vezicală****) *****)             
     ****) la bărbaţi se efectuează de către medicul 
care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la 
furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu 
    *****) implică obligatoriu toaleta locală genitală 
şi schimbarea sondei fixe la 6 zile                                

  

  5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie 
endovenoasă, cu  respectarea legislaţiei în 
vigoare******)         
     ******) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu 
produse de origine umană.        

  

  6. Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă 
gastrică/nazogastrică şi educarea 
asiguratului/aparţinătorilor                          

  

  7. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de 
deglutiţie, inclusiv instruirea 
asiguratului/aparţinătorului   

  

  8. Clismă cu scop evacuator  /terapeutic                                       
  9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor                    
10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor 

vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de 
decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii 
medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi 
a rulourilor                                        

  



11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor 
pulmonare:  
     posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie 
respiratorie  

  

12. Îngrijirea plăgilor simple şi/sau 
suprainfectate/suprimarea firelor       

  

13. Îngrijirea escarelor multiple                                    
14. Îngrijirea stomelor                                              
15. Îngrijirea fistulelor                                            
16. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului            
17. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului           
18. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc 

ajutător pentru absorbţia urinei*******)     
     *******) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru 
absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru 
absorbţia urinei/zi.        

  

19. Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe 
cateter venos central sau periferic********)                               
     ********) Se acordă de către spitalele cu 
structuri organizate ca furnizori de îngrijiri la 
domiciliu autorizate să efectueze acest tip de 
serviciu. 
Serviciul nu include alimentele specifice.    
 

  

20. Kinetoterapie individuală*********)                           
     *********) Se efectuează doar de 
fizioterapeutul care îşi desfăşoară activitatea într-o 
formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la 
domiciliu                  

  

21. Logopedie individuală**********)                           
     **********) Se efectuează doar de logopedul, 
care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la 
furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu                  

  

22. Masajul limfedemului ***********) 
***********) Se efectuează doar de fizioterapeutul 
care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la 
furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu şi  care 
atestă pregătirea profesională pentru masajul 
limfedemului. 
 

  

23. Evaluarea manuală a fecaloamelor   

24. Recoltarea produselor biologice, cu respectarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei 
de culegere a datelor pentru baza naţională de date 
privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 
aprobate prin Ordinul MS nr. 1226/2012 (sânge, 
urină, materii fecale); 

  



 
 
 
 
    9. Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri medicale 
la domiciliu*2) 
    ................................................................... 
    10. Justificarea recomandării privind necesitatea şi oportunitatea 
acordării îngrijirilor medicale la domiciliu: 
    ................................................................... 
    ................................................................... 
    ................................................................... 
    ................................................................... 
    11. Justificare pentru recomandarea unui episod mai mare de 15 zile, dar 
nu mai mult de 30 de zile 
    ................................................................... 
    ................................................................... 
    ................................................................... 
    12. Codul de parafă al medicului 
    ................................ 
      Data .......................    Data ......................... 
      Semnătura şi parafa medicului   Semnătura şi parafa medicului 
      care a avut în îngrijire    din ambulatoriul de  specialitate 
      asiguratul internat             medicului de familie 
      .............................   .............................. 
    Data, numele şi prenumele în 
    clar şi semnătura asiguratului, 
    aparţinătorului sau 
    împuternicitului 
    ............................... 
 
------------ 
  *1) Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de observaţie. 
  *2) Nu poate fi mai mare de 90 de zile/în ultimele 11 luni, respectiv 180 zile de îngrijiri/în ultimele 11 
luni pentru pacienții cu vârsta sub 18 ani, în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire 
este de maximum 15 zile de îngrijiri. În cazul în care îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la 
calcularea celor 90 de zile, respectiv celor 180 de zile, după caz, în ultimele 11 luni se iau în calcul numai 
zilele în care s-au acordat îngrijirile. Pacienții cu vârsta sub 18 ani pot beneficia de 300 de zile de îngrijiri 
medicale la domiciliu și îngrijri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni. 
 
    NOTĂ: 

1. Termenul de valabilitate al recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de maximum 
30 de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă 
recomandarea. 

2.  Termenul în care asiguratul are obligaţia de a se prezenta/transmite recomandarea prin mijloace 
de comunicare electronică casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită 
să primească aceste servicii, respectiv CAS AOPSNAJ pentru asigurații aflați în evidența acesteia în 
cazul în care CAS AOPSNAJ are încheiate contracte de furnizare de îngrijiri medicale la domiciliu  în 
raza administrativ teritorială în care asiguratul solicită să primească servicii - pentru certificarea 
numărului de zile de îngrijire, , şi la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu este de maximum 10 
zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. În termenul de valabilitate al recomandării furnizorul are 
obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu. În situaţia în care acordarea 



serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu se începe în termenul de valabilitate al recomandării, este necesară 
obţinerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune aceasta. 
    2. Casele de asigurări de sănătate nu decontează serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu acordate 
în baza recomandărilor medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la 
domiciliu, şi nici recomandările medicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor 
recomandate, diagnosticul stabilit şi statusul de performanţă ECOG al acestuia. 
 
    II. Casa de Asigurări de Sănătate....................... în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul 
solicită să primească aceste servicii certifică potrivit recomandării un număr de .............. zile de îngrijiri 
medicale la domiciliu. Pentru asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ care solicită îngrijiri medicale 
la domiciliu într-o zonă administrativ-teritorială care nu este acoperită cu furnizori de îngrijiri medicale 
la domiciliu aflați în relație contractuală cu CAS AOPSNAJ, CAS AOPSNAJ certifică potrivit 
recomandării un număr de .............. zile de îngrijiri medicale la domiciliu şi comunică certificarea casei 
de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul solicită să primească aceste 
servicii. 
 
                Data                            VIZAT, 
            ................          ......................... 
 
 
    III.  Casa de Asigurări de Sănătate.......................  în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul 
solicită să primescă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/CAS AOPSNAJ înmânează/transmite lista 
furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu cu care se află în relaţie contractuală şi datele de contact 
ale acestora (adresa completă sediu social, sediu lucrativ şi punct de lucru, telefon/fax, pagină web). 
 
                Data                            VIZAT, 
            ................          ......................... 
 
 
    NOTA: pct. I se completează de medicul care face recomandarea, pct. II şi III se completează de casa 
de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul solicită să primescă servicii de 
îngrijiri medicale la domiciliu/ CAS AOPSNAJ.  
 

 
Anexa nr. 9  
(Anexa nr. 31 D la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021) 
    - model - 
 

RECOMANDARE 
pentru îngrijiri paliative la domiciliu 

 
                     Nr. ..../.........*) 
 
    I. Furnizorul de servicii medicale din asistenţa medicală 
primară/ambulatoriul de specialitate/unitatea sanitară cu paturi (spitalul) 
..................... C.U.I. .............. 
    Nr. contract ............. încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate 
.............. 



    1. Numele şi prenumele asiguratului ............................... 
    2. Număr telefon asigurat ......................................... 
    3. Domiciliul ..................................................... 
    4. Adresa declarată unde se vor acorda serviciile de îngrijiri paliative 
la domiciliu ............................. 
    5. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare 
.......... 
    6. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate, cod diagnostic………….: 
  
.......................................................................... 
    (Se va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic 
se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a 
OMS - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.) 
    7. Durata (numărul de zile de îngrijire) pentru care asiguratul poate 
beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu**) 
    ................................................................... 
    8. Justificarea recomandării privind necesitatea şi oportunitatea 
acordării îngrijirilor paliative la domiciliu ......................... 
    ................................................................... 
    ................................................................... 
    ................................................................... 
    ................................................................... 
    9. Codul de parafă al medicului 
    ............................... 
    Data ..........................   Data ............................ 
    Semnătura şi parafa medicului     Semnătura şi parafa medicului 
    care a avut în îngrijire          de specialitate 
    asiguratul internat 
    ...............................   ................................. 
    Data, numele şi prenumele în 
    clar şi semnătura asiguratului, 
    aparţinătorului sau 
    împuternicitului 
    ............................... 
------------ 
    *) Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de observaţie. 
    **) Nu poate fi mai mare de 90 de zile/în ultimele 11 luni, respectiv 180 zile de îngrijiri/în ultimele 11 
luni pentru pacienții cu vârsta sub 18 ani, în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire 
paliativă este de maximum 30 de zile de îngrijiri. În cazul în care îngrijirile paliative nu sunt acordate în 
zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile, respectiv celor 180 de zile, după caz, în ultimele 11 luni 
se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile. Pacienții cu vârsta sub 18 ani pot beneficia 
de 300 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni. 
 
    NOTĂ: 

1. Termenul de valabilitate 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.  

2. Termenul în care asiguratul are obligaţia de a se prezenta/transmite recomandarea prin mijloace 
de comunicare electronică casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită 
să primească aceste servicii, respectiv CAS AOPSNAJ pentru asigurații aflați în evidența acesteia în 
cazul în care CAS AOPSNAJ are încheiate contracte de furnizare de îngrijiri paliative la domiciliu  în 
raza administrativ teritorială în care asiguratul solicită să primească servicii - pentru certificarea 
numărului de zile de îngrijire, și la furnizorul de îngrijiri paliative domiciliu este de maximum 10 zile 



lucrătoare de la data emiterii recomandării. În termenul de valabilitate al recomandării furnizorul are 
obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu. În situaţia în care acordarea 
serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu nu se începe în termenul de valabilitate al recomandării, este 
necesară obţinerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune aceasta. 
    3. Casele de asigurări de sănătate nu decontează serviciile de îngrijiri paliative acordate în baza 
recomandărilor medicale în care este nominalizat furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu şi care nu 
cuprind diagnosticul stabilit. 
 
    II. Casa de Asigurări de Sănătate ...................... în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul 
solicită să primească aceste servicii/CAS AOPSNAJ certifică potrivit recomandării un număr de .......... 
zile de îngrijiri paliative la domiciliu. Pentru asiguraţii aflați în evidența CAS AOPSNAJ care solicită 
îngrijiri paliative la domiciliu într-o zonă administrativ-teritorială care nu este acoperită cu furnizori de 
îngrijiri paliative la domiciliu aflați în relație contractuală cu CAS AOPSNAJ, CAS AOPSNAJ certifică 
potrivit recomandării un număr de .............. zile de îngrijiri paliative la domiciliu şi comunică certificarea 
casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul solicită să primească 
aceste servicii. 
 
 
                Data                            VIZAT, 
            ................          ......................... 
 
    III. Casa de Asigurări de Sănătate.......................  în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul 
solicită să primescă servicii de îngrijiri paliative la domiciliu/ CAS AOPSNAJ înmânează/transmite 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 punct de lucru, telefon/fax, pagină web) 
 
                Data                            VIZAT, 
            ................          ......................... 
 
    NOTA: pct. I se completează de medicul care face recomandarea, pct. II şi pct. III se completează de 
casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială asiguratul solicită să primească 
servicii de îngrijiri paliative la domiciliu/ CAS AOPSNAJ.  
 
Anexa nr. 10  
(Anexa nr. 37^1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021) 
    - model - 
Se va elabora la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru draftul 2. 

Anexa nr. 11  
(Anexa nr. 37^2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021) 
    - model - 
Se va elabora la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru draftul 2. 

Anexa nr. 12  
(Anexa nr. 39 E la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021) 
    - model - 



 
    Furnizor de dispozitive medicale .................... 
 
    Sediul social/Adresa fiscală 
    ..................................... 
 
                         DECLARAŢIE 
 
    Subsemnatul(a), .......................... legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......, nr. .........., în calitate de 
reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria 
răspundere că, toate dispozitivele medicale pentru care se transmit preţurile de vânzare cu 
amănuntul/sumele de închiriere, se regăsesc în certificatele de înregistrare emise de către Ministerul 
Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România ori în 
documentele de înregistrare dintr-un stat membru din Spaţiul Economic European şi/sau în declaraţiile 
de conformitate CE emise de producători, după caz, identificate în declaraţie cu numerele de înregistrare 
aferente acestor documente sau cu denumirea producătorului acestor dispozitive medicale, pentru fiecare 
dispozitiv medical, pentru care ne exprimăm acordul ca prețurile de vânzare cu amănuntul/sumele de 
închiriere să fie publicate pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, conform tabelului 
de mai jos: 
 
    Categorie de dispozitive medicale 
 _______________________________________________________________ 
|Nr. |Denumire|Tip|Preţ de  |Suma de   |Nr. Certificat  |Declaraţie de| 
|crt.|        |   |vânzare  |închiriere|de înregistrare/|conformitate | 
|    |        |   |cu       |          |document de     |CE           | 
|    |        |   |amănuntul|          |înregistrare    |             | 
|    |        |   |         |          |dintr-un stat   |             | 
|    |        |   |         |          |membru din      |             | 
|    |        |   |         |          |Spaţiul Economic|             | 
|    |        |   |         |          |European        |             | 
|____|________|___|_________|__________|________________|_____________| 
| C0 |   C1   | C2|    C3   |    C4    |       C5       |      C6     | 
|____|________|___|_________|__________|________________|_____________| 
 
    Data                        Reprezentant legal: 
    ....................        nume şi prenume ........ 
                                semnătura .............. 
 

Anexa nr. 13  
(Anexa nr. 53 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1068/627/2021) 
    - model - 
Evidența la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiuni cronice pentru care se face 
management de caz, precum și a bolnavilor cu alte afecțiuni cronice. 
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