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ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
ªI COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
Nr. 269/12 ianuarie 2001

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
Nr. 79/12 ianuarie 2001

O R D I N*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru
privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate
pentru anul 2001
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi preºedintele Colegiului Medicilor din România,
în temeiul prevederilor:
Ñ Statutului Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114
din 19 martie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Colegiului
Medicilor din România,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare
a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei
medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prevederile prezentului ordin se aplicã
începând cu luna ianuarie 2001.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Preºedintele Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate,
Valeriu Simion

Preºedintele Colegiului Medicilor
din România,
prof. dr. Mircea Cintezã
Avizat
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
dr. Daniela Bartoº

*) Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 15 ianuarie 2001 ºi este reprodus ºi în acest numãr bis.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale
în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Cheltuielile pentru serviciile destinate
fiecãrui domeniu al asistenþei medicale se analizeazã ºi se
detaliazã pe subcapitole de cãtre Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate, la propunerile caselor de asigurãri
de sãnãtate, ºi reprezintã cote procentuale asupra cheltuielilor materiale ºi prestãrilor de servicii cu caracter medical,
aprobate în bugetul Fondului de asigurãri sociale de
sãnãtate, ºi se aprobã prin ordin comun al preºedintelui
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi al preºedintelui
Colegiului Medicilor din România, cu avizul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei. În situaþia în care Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate ºi Colegiul Medicilor din România nu
ajung la un acord în ceea ce priveºte procentele de alocare a sumelor pentru serviciile destinate fiecãrui domeniu
de activitate al asistenþei medicale, decizia finalã se ia de
cãtre Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate. În vederea
luãrii deciziei finale Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate þine seama de propunerea Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei, care se elaboreazã dupã consultarea prealabilã în
scris a Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi a
Colegiului Medicilor din România. În cazul neîncadrãrii la
nivel naþional în cotele procentuale stabilite, Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate ºi Colegiul Medicilor din România
vor conveni de comun acord realocarea acestora.
(2) Cotele procentuale prezentate mai jos au un caracter orientativ la nivel naþional:
a) asistenþã medicalã primarã
14,5 Ñ 15%
b) asistenþã medicalã de specialitate
ambulatorie (cu excepþia serviciilor
medicale paraclinice)
6%
c) servicii medicale paraclinice
2,75%
d) servicii medicale spitaliceºti
50 Ñ 53%
e) medicamente ºi materiale specifice
8%
utilizate în spitale pentru: TBC,
HIV/SIDA, oncologie, diabet zaharat,
chirurgie cardiovascularã, hemodializã
ºi dializã peritonealã, talasemie
ºi hemofilie, ortopedie proteticã,
endocrinologie, afecþiuni neurologice,
boli psihice, boli venerice
(transmitere sexualã), care se acordã
pe bazã de programe aprobate
de Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate ºi de Ministerul Sãnãtãþii
ºi Familiei
f) dispozitive medicale
1%
g) asistenþã cu medicamente în
10 Ñ 11%
tratamentul ambulatoriu
h) servicii medicale de urgenþã
3 Ñ 4%
prespitaliceºti
i) asistenþã medicalã ambulatorie
3%
stomatologicã
j) servicii medicale de recuperare1 Ð 1,2%
reabilitare a sãnãtãþii ºi îngrijirii
la domiciliu
(3) Execuþia bugetarã la nivelul caselor de asigurãri de
sãnãtate pe fiecare segment de asistenþã medicalã se

raporteazã la Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi,
în termen de 30 de zile de la încheierea fiecãrui trimestru,
se face publicã instituþiilor interesate.
Art. 2. Ñ (1) Decontarea cheltuielilor aferente îngrijirii
sãnãtãþii persoanelor asigurate se face în baza contractelor
încheiate între casele de asigurãri de sãnãtate ºi furnizorii
de servicii medicale, farmaceutice ºi de dispozitive medicale
destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau
funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice, din Fondul
de asigurãri sociale de sãnãtate ºi din alte surse, conform
legislaþiei în vigoare.
(2) Din sumele contractate de furnizorii de servicii medicale se pot prevedea cheltuieli pentru educaþia medicalã
continuã ce urmeazã sã se efectueze de cãtre furnizorii de
servicii medicale.
Art. 3. Ñ Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi
Colegiul Medicilor din România elaboreazã tipuri de contracte pentru furnizarea de servicii medicale, farmaceutice
ºi dispozitive medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii
deficienþelor organice sau funcþionale ori corectãrii unor
deficienþe fizice, prevãzute în anexele nr.1a) Ð 1l) la prezentele norme. Aceste tipuri de contracte sunt obligatorii în
forma în care sunt prezentate în anexele menþionate mai
sus; furnizorii de servicii medicale pot negocia clauze suplimentare cu casele de asigurãri de sãnãtate, în limita
condiþiilor prevãzute în Contractul-cadru pe anul 2001, ºi
care vor fi menþionate la capitolul ”Clauze specialeÒ. Încheierea contractelor se face cu precizarea tuturor elementelor
de identificare a pãrþilor contractante.
Art. 4. Ñ Nerespectarea obligaþiilor contractuale de cãtre
oricare dintre pãrþi conduce la aplicarea clauzelor prevãzute
în contracte, mergând pânã la rezilierea contractului.
Neplata în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate aferente
serviciilor medicale, farmaceutice ºi dispozitivelor medicale
destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau
funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice, prevãzute în
contractele de furnizare, obligã casele de asigurãri de
sãnãtate la plata unor majorãri de întârziere egale cu
majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii impozitelor
cãtre stat ºi care vor fi stipulate în mod obligatoriu în contractele de furnizare de servicii medicale, farmaceutice ºi
dispozitive medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice.
Art. 5. Ñ Calitatea de asigurat se dovedeºte cu carnetul de asigurãri sociale pentru sãnãtate. Pânã la intrarea în
posesia carnetului de asigurat rãmân valabile prevederile
punctului 9 din Normele privind modul de încasare a contribuþiilor la asigurãrile sociale de sãnãtate, aprobate prin
Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate nr. 74/2000, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000.
Art. 6. Ñ În cazul colectãrii sub nivelul sumei aprobate
în bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate, aferentã cheltuielilor materiale ºi prestãrilor de servicii cu
caracter medical, valorile definitive ale punctelor din asistenþa medicalã primarã ºi asistenþa medicalã de specialitate
din ambulatoriu se regularizeazã prin negociere cu Colegiul
Medicilor din România ºi se pun în aplicare printr-un ordin
comun al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
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Sãnãtate ºi al preºedintelui Colegiului Medicilor din
România, care se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
CAPITOLUL II
Asistenþa medicalã primarã
Art. 7. Ñ În vederea încheierii contractului reprezentantul
legal trebuie sã prezinte urmãtoarele documente: certificatul
de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale
sau, dupã caz, actul de înfiinþare, autorizaþia sanitarã pentru spaþiul în care se desfãºoarã activitatea, cont deschis
la trezoreria statului, codul fiscal ºi dovada de acreditare
pentru fiecare medic de familie pe care îl reprezintã.
Art. 8. Ñ (1) Programul de activitate al fiecãrui medic
de familie este zilnic, 35 de ore pe sãptãmânã, de luni
pânã vineri, în cabinetul medical sau la domiciliul asiguratului, organizat în funcþie de condiþiile specifice de zonã.
(2) Asistenþa medicalã permanentã în afara orelor de
program, în timpul nopþii, în zilele de sâmbãtã, duminicã ºi
sãrbãtori legale se organizeazã de cãtre direcþiile de
sãnãtate publicã ºi se avizeazã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate ºi colegiul medicilor judeþean sau al
municipiului Bucureºti. Permanenþa se organizeazã pe
zone, cu participarea medicilor din cel puþin 4 cabinete
medicale, în fiecare zi a sãptãmânii, de luni pânã vineri,
între orele 20,00 Ñ 8,00, iar în zilele de sâmbãtã, duminicã ºi sãrbãtori legale se asigurã permanenþa de 24 de ore.
(3) Medicii de familie au obligaþia sã îºi stabileascã programul de activitate, inclusiv modul de organizare a permanenþei, acolo unde este cazul, ºi sã le aducã la cunoºtinþã
asiguraþilor, casei de asigurãri de sãnãtate ºi direcþiei de
sãnãtate publicã.
Art. 9. Ñ (1) Modalitãþile de platã a furnizorilor de servicii medicale primare sunt plata ”per capitaÒ, conform listei
proprii de asiguraþi ºi tarifului pe serviciu.
(2) Plata ”per capitaÒ se realizeazã prin înmulþirea
numãrului de puncte rezultat în raport cu numãrul ºi structura pe grupe de vârstã a asiguraþilor înscriºi în lista medicului de familie conform lit. a), ajustat în funcþie de
condiþiile prevãzute la lit. b), cu valoarea stabilitã pentru un
punct.
a) Numãrul de puncte acordat în raport cu numãrul ºi
structura pe grupe de vârstã a asiguraþilor se stabileºte
astfel:
1) numãrul de puncte, acordat pe o persoanã înscrisã
în listã, în raport cu vârsta asiguratului:
Grupa de vârstã

Nr. puncte/
persoanã/an

Sub
1 an

14,5

1Ñ4 ani

12

5Ñ59 ani

10

60 ºi peste
60 de ani

12,5

La stabilirea numãrului de puncte în raport cu numãrul
ºi structura pe grupe de vârstã a asiguraþilor înscriºi în
lista proprie a medicului de familie, pentru persoanele care
nu au împlinit vârsta de pensionare ºi care au fost pensionate din motive de boalã, în locul punctajului aferent grupei
de vârstã în care acestea se încadreazã se acordã 12,5
puncte/persoanã/an;
2) în situaþia în care în lista medicului de familie sunt
înscriºi copii încredinþaþi sau daþi în plasament, potrivit legii,
unui serviciu public specializat ori unui organism privat
autorizat, numãrul de puncte aferent acestora este de 18,5
pentru grupa de vârstã sub 1 an, 16 pentru grupa de
vârstã 1Ñ4 ani ºi, respectiv, 13 pentru grupa de vârstã
5Ñ59 de ani. În acest sens medicii de familie depun la
casa de asigurãri de sãnãtate, împreunã cu lista de
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asiguraþi, actele doveditoare care atestã aceastã calitate
pentru aceºti copii înscriºi în lista proprie;
3) în situaþia în care numãrul total de puncte rezultat în
raport cu numãrul de asiguraþi de pe lista fiecãrui medic
de familie ºi structura acestora pe grupe de vârstã este
mai mare de 22.000/an, punctele ce depãºesc acest nivel
se reduc cu 75%, dacã numãrul de asiguraþi înscriºi în
lista proprie este mai mare de 2.000. Aceastã corecþie nu
se aplicã medicilor de familie care îºi desfãºoarã activitatea
în localitãþile în care numãrul de medici de familie existent
este sub numãrul optim de posturi de medic de familie stabilit conform normativelor în vigoare ºi neocupate, considerat ca fiind necesar pentru localitãþile respective, în situaþia
în care numãrul total de puncte rezultat în raport cu
numãrul de asiguraþi de pe lista fiecãrui medic de familie ºi
structura acestora pe grupe de vârstã este mai mic de
33.000/an, pentru o listã de asiguraþi al cãror numãr este
mai mic de 3.000. În situaþia în care numãrul total de
puncte rezultat în raport cu numãrul de asiguraþi de pe
lista fiecãrui medic de familie ºi structura acestora pe
grupe de vârstã este mai mare de 33.000/an, punctele ce
depãºesc acest nivel se reduc cu 75%, dacã numãrul de
asiguraþi înscriºi în lista proprie este mai mare de 3.000.
b) Numãrul total de puncte rezultat potrivit lit. a) se
majoreazã ºi/sau se diminueazã în urmãtoarele situaþii:
1) în raport cu condiþiile în care se desfãºoarã
activitatea; criteriile de încadrare a cabinetului medical în
una din cele 3 condiþii se asimileazã cu cele prevãzute la
articolul 8 litera d) ºi la punctul 4 din nota de la anexa
nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la
salarizarea personalului din unitãþile bugetare, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare:
Ñ pentru zone izolate, cu 20%;
Ñ pentru condiþii grele, cu 40%;
Ñ pentru condiþii foarte grele, cu 60%.
Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenþa medicalã primarã la care se aplicã majorãrile prevãzute la
punctul 1) se stabileºte anual de direcþiile de sãnãtate
publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, la propunerile
caselor de asigurãri de sãnãtate ºi colegiului medicilor
judeþean sau al municipiului Bucureºti;
2) în raport cu gradul profesional; valoarea de referinþã
a prestaþiei medicale este cea a medicului specialist.
Pentru prestaþia medicului primar numãrul total de puncte
se majoreazã cu 20%, iar pentru cei care nu au promovat
un examen de specialitate se depuncteazã cu 10%;
3) cu pânã la 100% pentru medicii care îºi desfãºoarã
activitatea în localitãþi izolate, cu condiþii grele sau condiþii
foarte grele, cu un numãr mic de locuitori, pentru care
direcþiile de sãnãtate publicã, casele de asigurãri de
sãnãtate ºi colegiul medicilor judeþean sau al municipiului
Bucureºti au stabilit ca fiind necesarã menþinerea unui post
de medic sau în cabinetele din localitãþile deficitare din
punct de vedere al prezenþei medicului de familie, cauzatã
de nivelul socioeconomic ºi educaþional al populaþiei, pe
baza unor criterii stabilite de casele de asigurãri de
sãnãtate împreunã cu colegiul medicilor judeþean sau al
municipiului Bucureºti, cu avizul direcþiilor de sãnãtate
publicã. Aceste situaþii se reevalueazã permanent;
4) pentru condiþiile enumerate la punctele 1 ºi 3, medicii
pot primi stimulente de la consiliile locale ºi din alte surse
legale de venituri decât din Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtate aferent asistenþei medicale primare.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

(3) Numãrul de puncte pe serviciu, acordat pentru serviciile medicale realizate de medicul de familie, este:
Serviciul
a) imunizãri conform programului
naþional de imunizãri

Numãrul de puncte
pe serviciu

4 puncte/inoculare
sau dozã oralã

1) antituberculoasã Ñ vaccin BCG
2) revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei
post primo vaccinare
3) testarea PPD
4) antihepatitã B
5) antipoliomieliticã
6) împotriva difteriei, tetanosului ºi tusei convulsive Ñ DTP
(sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicatã)
7) antirujeolicã;
8) împotriva difteriei ºi tetanosului Ñ DT (revaccinare)
9) împotriva difteriei ºi tetanosului la adulþi Ñ dT
(revaccinare);
10) împotriva tetanosului Ñ dT sau VTA
11) alte vaccinãri în caz de necesitate, impuse de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.
Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã contravaloarea imunizãrilor efectuate de medicii de familie ºi pentru asiguraþii care nu sunt înscriºi în listele proprii ale
acestora.
Direcþiile de sãnãtate publicã vor întocmi liste
cuprinzând medicii de familie care efectueazã imunizãrile
pentru persoanele neînscrise în listele proprii ale medicilor
de familie, în vederea organizãrii acestei activitãþi, conform
prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportãrii bolilor ºi a efectuãrii vaccinãrilor.
Pentru elevii înscriºi ºi neînscriºi în lista unui medic de
familie vaccinãrile obligatorii incluse în programul naþional
de imunizãri se efectueazã în cadrul unitãþilor de
învãþãmânt de cãtre medicul cabinetului ºcolar sau, dacã
nu existã personal medico-sanitar propriu, vaccinãrile se
efectueazã de cãtre medicii de familie desemnaþi de
direcþiile de sãnãtate publicã, în colaborare cu casele de
asigurãri de sãnãtate.
Medicii de familie au obligaþia sã raporteze, pe grupe
de vârstã, cãtre direcþiile de sãnãtate publicã vaccinãrile
efectuate. Pentru medicii de familie care vaccineazã peste
95% din totalul persoanelor eligibile catagrafiate pentru fiecare dozã de vaccin decontarea contravalorii vaccinãrilor
realizate peste acest nivel se face la punctaj dublu.
Direcþiile de sãnãtate publicã verificã prin sondaj realitatea raportãrilor privind vaccinãrile efectuate. În cazul
raportãrilor eronate direcþiile de sãnãtate publicã ºi casele
de asigurãri de sãnãtate vor lua mãsuri ce þin de competenþa fiecãreia.
b) examen de bilanþ:
1) copii Ñ la externarea din maternitate ....
2) la 1 lunã....................................................
3) la 2 luni ....................................................
4) la 4 luni ....................................................
5) la 6 luni ....................................................
6) la 9 luni ....................................................
7) la 12 luni ..................................................
8) la 15 luni ..................................................
9) la 18 luni ..................................................
10) de la 2 ani pânã la 7 ani, anual..........

12
12
8
8
8
8
8
6
6
6

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte

11) de la 7 Ñ 30 de ani Ñ o datã la 6 puncte
2 ani un examen medical complet plus 20 de
(inclusiv cu depistare oncologicã
puncte/caz
clinicã)
oncologic
trimis
la medicul
de specialitate
ºi confirmat
de acesta
12) peste 30 de ani Ñ anual un
6 puncte
examen medical complet
plus 20 de
(inclusiv cu depistare
puncte/caz
oncologicã clinicã)
oncologic
trimis
la medicul
de specialitate
ºi confirmat
de acesta
c) control profilactic TBC ºi boli venerice:
1) bolnav TBC nou-descoperit
20 de puncte/caz
TBC trimis la
medicul
de specialitate
ºi confirmat
de acesta
2) urmãrirea tratamentului specific
pânã la scoaterea din evidenþã
3) bolnav sau contact cu bolnav
veneric descoperit

4 puncte/lunã
20 de puncte/caz
trimis la
medicul
de specialitate
ºi confirmat
de acesta

d) supravegherea gravidei:
1) luarea în evidenþã
10 puncte
2) supravegherea, lunar, din luna
8 puncte
a 3-a pânã în luna a 9-a
3) urmãrirea lehuzei la ieºirea
8 puncte
din maternitate ºi la 4 sãptãmâni
e) asistenþa medicalã la domiciliul pacientului pentru
situaþiile prevãzute cu aceastã destinaþie la articolul 28 litera c)
punctul 8:
1) între orele 8,00 Ñ 20,00
30 de
(în afara programului de 7 ore/zi puncte/solicitare
ºi în afara programului de
asigurare a permanenþei)
2) între orele 20,00 Ñ 8,00
50 de
(în afara programului de 7 ore/zi puncte/solicitare
ºi în afara programului de
asigurare a permanenþei)
f) continuitatea acordãrii asistenþei medicale Ñ în centre
de permanenþã organizate conform articolului 8 alineatele (2)
ºi (3):
1) în zilele lucrãtoare, între
5 puncte/orã
orele 20,00 Ñ 8,00
2) în zilele de sâmbãtã, duminicã
10 puncte/orã
ºi sãrbãtori legale
Art. 10. Ñ (1) La calculul numãrului lunar de puncte
”per capitaÒ, conform articolului 9 alineatul (2), se iau în
considerare asiguraþii înscriºi în lista medicului de familie,
existenþi în ultima zi a lunii precedente.
(2) Miºcarea asiguraþilor dintr-o grupã de vârstã în alta
se face astfel: pentru asiguraþii din grupa de vârstã 0 Ñ 1 an
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trecerea în grupa de vârstã urmãtoare se face în luna
urmãtoare împlinirii vârstei de 1 an; pentru asiguraþii din
grupele de vârstã 1 Ñ 4 ani; 5 Ñ 59 de ani, 60 ºi peste
60 de ani înscrierea în grupele de vârstã respective se
face în funcþie de vârsta împlinitã la data de 1 ianuarie a
anului respectiv.
(3) La calculul numãrului lunar de puncte pe serviciu
conform articolului 9 alineatul (3) se iau în considerare asiguraþii înscriºi în lista medicului de familie, existenþi în
ultima zi a lunii curente.
Art. 11. Ñ (1) Pentru perioade de absenþã medicul de
familie organizeazã preluarea activitãþii medicale de cãtre
un alt medic de familie acreditat sau, în cazurile în care
acest lucru nu este posibil, casele de asigurãri de sãnãtate
numesc un înlocuitor. În ambele situaþii medicul înlocuitor
trebuie sã aibã licenþã de înlocuire temporarã. Licenþa de
înlocuire temporarã se acordã de cãtre colegiul medicilor
judeþean sau al municipiului Bucureºti, cu înºtiinþarea casei
de asigurãri de sãnãtate.
Perioadele de absenþã se referã la: incapacitate temporarã de muncã, concediu de sarcinã/lãuzie, concediu pentru
creºterea ºi îngrijirea copilului pânã la 2 ani, vacanþã pentru o perioadã de maximum 30 de zile lucrãtoare pe an,
studii medicale de specialitate pentru o perioadã de maximum 2 luni pe an. Pentru perioade de absenþã mai mici
de 30 de zile calendaristice pe an înlocuirea medicului
absent se poate face pe bazã de reciprocitate între medici,
fãrã înºtiinþarea casei de asigurãri de sãnãtate.
(2) Venitul ”per capitaÒ, pe serviciu ºi bugetul de practicã medicalã aferente perioadei de absenþã se vireazã de
cãtre casa de asigurãri de sãnãtate în contul titularului
contractului, urmând ca în convenþia de înlocuire sã se stipuleze în mod obligatoriu condiþiile de platã a medicului
înlocuitor.
Art. 12. Ñ (1) Reprezentantul legal încheie o convenþie
cu medicul înlocuitor, avizatã de casa de asigurãri de
sãnãtate, prin care se stabilesc condiþiile de înlocuire referitoare la drepturile ºi obligaþiile medicului înlocuitor.
Convenþia de înlocuire, cuprinsã în anexa nr. 1i) la prezentele norme, devine anexã la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului
medical.
(2) Excepþie fac situaþiile în care reprezentantul legal se
aflã în imposibilitatea de a participa la încheierea
convenþiei de înlocuire. În aceste situaþii convenþia de înlocuire se încheie între medicul înlocuitor ºi casa de asigurãri de sãnãtate, potrivit anexei nr. 1j).
Art. 13. Ñ (1) În cabinetul medicului de familie pot fi
angajaþi numai medici acreditaþi în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare; medicii angajaþi nu au listã de
asiguraþi proprie ºi nu raporteazã activitate medicalã proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fãrã contribuþie
personalã se face folosindu-se formularul-tip cu ºtampila
cabinetului ºi parafa medicului angajat. Întreaga activitate a
cabinetului se face respectându-se contractul încheiat de
reprezentantul legal al cabinetului cu casa de asigurãri de
sãnãtate.
(2) Programul de activitate al medicului de familie care
angajeazã medici, precum ºi al medicilor angajaþi în
condiþiile alineatului (1) este zilnic, de 35 de ore pe
sãptãmânã, de luni pânã vineri în cabinetul medical sau la
domiciliul asiguratului, organizat în funcþie de condiþiile specifice de zonã.
Art. 14. Ñ (1) Medicii de familie nou-veniþi într-o localitate în cabinetele medicale deja existente sau nouînfiinþate, pentru o perioadã de maximum 3 luni, perioadã
consideratã necesarã pentru înscrierea asiguraþilor în listele
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proprii, beneficiazã lunar de un venit echivalent cu un salariu minim brut corespunzãtor funcþiei ºi gradului profesional
stabilit în sistemul sanitar bugetar ºi de un buget de practicã medicalã, în baza unei convenþii de furnizare de servicii medicale, încheiatã între reprezentantul legal ºi casa de
asigurãri de sãnãtate.
(2) Dacã medicul de familie, în acest interval de 3 luni
înscrie un numãr de minimum 500 de asiguraþi în lista proprie þinând seama ºi de condiþiile specifice de zonã, reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii
medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate. Dupã expirarea celor 3 luni medicul de familie încheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de
sãnãtate, indiferent de numãrul de asiguraþi înscriºi în lista
proprie.
Art. 15. Ñ Fondul aferent asistenþei medicale primare
reprezintã o cotã procentualã din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate aferent cheltuielilor materiale ºi prestãrilor
de servicii cu caracter medical ºi are urmãtoarea structurã:
a) 50% pentru plata medicilor de familie, din care:
1) 70% pentru plata ”per capitaÒ;
2) 30% pentru plata pe serviciu;
b) 49% pentru bugetul de practicã medicalã aferent
medicilor de familie;
c) 1% pentru medicii nou-veniþi în vederea exercitãrii
profesiei într-o localitate, în cabinete medicale deja existente sau nou-înfiinþate. Din acest fond se suportã veniturile medicilor, cheltuielile pentru plata celorlalte categorii de
personal care îºi desfãºoarã activitatea în aceste cabinete,
cheltuielile de întreþinere ºi funcþionare ale cabinetului ºi
cheltuielile cu medicamentele ºi materialele sanitare pentru
trusa de urgenþã.
Art. 16. Ñ Pentru a se urmãri încadrarea în cota aferentã asistenþei medicale primare, stabilitã conform articolului 1 alineatul (1), ºi pentru calculul trimestrial al valorilor
estimate ºi definitive ale punctelor fondul anual aferent
asistenþei medicale primare se defalcheazã pe trimestre.
Art. 17. Ñ (1) Valoarea estimatã a punctului ”per
capitaÒ este valabilã pentru un an, este unicã pe þarã ºi
este stabilitã anterior încheierii contractelor. Aceastã valoare
se obþine prin împãrþirea cotei procentuale de 90% din fondul aferent pentru plata ”per capitaÒ a medicilor de familie
la numãrul total de puncte ”per capitaÒ estimat sã se realizeze
în funcþie de populaþia þãrii ºi de structura pe grupe de
vârstã a acesteia.
(2) Valoarea estimatã a unui punct, obþinutã în condiþiile
alineatului (1), se regularizeazã trimestrial în funcþie de:
fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru
plata ”per capitaÒ a medicilor de familie, ºi de numãrul de
puncte efectiv realizat, conform articolului 9 alineatul (2), ºi
reprezintã valoarea definitivã a unui punct. Valoarea definitivã nu poate fi mai micã decât valoarea estimatã, în
condiþiile în care bugetul Fondului de asigurãri sociale de
sãnãtate nu este modificat în sensul diminuãrii prin acte
normative.
(3) Valoarea definitivã a unui punct pentru plata pe serviciu este unicã pe þarã ºi se calculeazã la finele fiecãrui
trimestru astfel: fondul aferent pentru plata pe serviciu pentru trimestrul respectiv împãrþit la numãrul total de puncte
pe servicii realizat de medicii de familie. Valoarea unui
punct astfel obþinutã este definitivã pentru trimestrul respectiv ºi estimatã pentru trimestrul urmãtor. Valoarea definitivã a unui punct pe serviciu pentru trimestrul IV 2000
devine valoare estimatã a unui punct pe serviciu pentru trimestrul I 2001.
Art. 18. Ñ (1) Pe baza valorii estimate a unui punct
”per capitaÒ, obþinutã în condiþiile articolului 17 alineatul (1),
ºi a numãrului total de puncte ”per capitaÒ realizat lunar
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conform articolului 9 alineatul (2) ºi pe baza valorii estimate a unui punct pentru plata pe serviciu obþinutã în
condiþiile art. 17 alineatul (3) ºi a numãrului total de puncte
pe servicii realizat lunar conform articolului 9 alineatul (3),
se calculeazã suma cuvenitã lunar medicului de familie
pentru primele douã luni ale fiecãrui trimestru.
(2) Pe baza valorii definitive a unui punct, obþinutã în
condiþiile articolului 17 alineatul (2) ºi alineatul (3), a
numãrului total de puncte ”per capitaÒ realizat în cursul
unui trimestru, conform articolului 9 alineatul (2), ºi a
numãrului total de puncte pe serviciu realizat în cursul unui
trimestru conform articolului 9 alineatul (3), se calculeazã
sumele cuvenite medicilor de familie pe un trimestru. În
situaþiile în care valoarea definitivã a punctului pentru plata
pe serviciu este mai micã decât cea estimatã ºi sumele
acordate sunt mai mari decât valoarea prestaþiilor efectiv
realizate, în luna urmãtoare încheierii trimestrului se fac
regularizãrile între fondul pentru plata ”per capitaÒ ºi fondul
pentru plata pe serviciu.
Art. 19. Ñ Lunar medicul de familie raporteazã casei de
asigurãri de sãnãtate, prin reprezentantul legal, activitatea
medicalã efectiv realizatã conform articolului 9, care se
verificã de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate.
Art. 20. Ñ (1) Asiguraþii care doresc sã-ºi schimbe
medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie
la care doresc sã se înscrie, precizând numele medicului
de la care pleacã. Medicul de familie primitor are obligaþia
sã anunþe în scris în maximum 15 zile medicul de familie
de la care a plecat asiguratul, precum ºi casa de asigurãri
de sãnãtate. Medicul de familie de la care pleacã asiguratul trebuie sã transfere fiºa medicalã prin poºtã medicului
primitor în termen de 15 zile de la solicitare. Cabinetul
medical de la care pleacã asiguratul pãstreazã minimum
5 ani o copie de pe fiºa medicalã a acestuia.
(2) Reprezentantul legal al cabinetului medical sau al
unitãþii sanitare este direct rãspunzãtor de corectitudinea
datelor raportate. În cazul în care se constatã raportãri eronate reprezentantul legal rãspunde material, civil ºi penal,
potrivit dispoziþiilor cuprinse în contractul de furnizare de
servicii medicale, conform legislaþiei în vigoare.
Nerespectarea termenelor de raportare stabilite de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate atrage dupã sine nedecontarea serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivã.
Art. 21. Ñ (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui
trimestru vor fi corectate la sfârºitul trimestrului, o datã cu
recalcularea drepturilor bãneºti cuvenite medicului de familie.
(2) Erorile de calcul constatate dupã expirarea trimestrului vor fi corectate pânã la sfârºitul anului, astfel: numãrul
de puncte plãtit eronat în plus sau în minus într-un
trimestru anterior faþã de cel realizat se recalculeazã în trimestrul în care s-a constatat eroarea la valoarea definitivã
a punctului ”per capitaÒ, pe serviciu ºi a punctului pentru
bugetul de practicã medicalã, stabilit pentru trimestrul în
care s-a produs eroarea, sumele respective afectând valoarea definitivã a punctului în trimestrul când s-a constatat
eroarea. În situaþia în care dupã încheierea anului financiar
se constatã erori de calcul aferente anului respectiv,
sumele plãtite în plus sau în minus se recalculeazã conform legii.
Art. 22. Ñ (1) Cabinetul medical beneficiazã de un
buget de practicã medicalã. Valoarea estimatã a unui punct
pentru bugetul de practicã medicalã pentru anul 2001 este
unicã pe þarã ºi se calculeazã raportând fondul destinat
pentru bugetul de practicã medicalã la numãrul de puncte
”per capitaÒ estimat sã se realizeze în perioada respectivã.

(2) Bugetul de practicã medicalã estimat pentru primele
douã luni ale fiecãrui trimestru se stabileºte lunar prin
înmulþirea valorii estimate a unui punct pentru bugetul de
practicã medicalã cu numãrul de puncte ”per capitaÒ efectiv
realizate, conform articolului 9 alineatul (2) litera a) ºi articolului 9 alineatul (2) litera b) punctul 1 ºi punctul 3.
(3) Valoarea definitivã a punctului pentru bugetul de
practicã medicalã este unicã pe þarã ºi se calculeazã la
sfârºitul fiecãrui trimestru de cãtre Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate, astfel: fondul pentru bugetul de
practicã medicalã aferent trimestrului respectiv se raporteazã la numãrul de puncte ”per capitaÒ efectiv realizate în
trimestrul respectiv, conform articolului 9 alineatul (2) litera
a) ºi articolului 9 alineatul (2) litera b) punctul 1 ºi punctul
3 ºi a numãrului de puncte rezultat conform articolului 23
alineatul (1). Fondul pentru bugetul de practicã medicalã
aferent unui trimestru, pe baza cãruia se stabileºte valoarea definitivã a punctului, se obþine din fondul
corespunzãtor cotei prevãzute la articolul 15 litera b) ºi
litera c) din care se scad sumele aferente veniturilor medicilor nou-veniþi într-o localitate.
Bugetul de practicã medicalã, atât cel estimat, cât ºi cel
definitiv, nu este influenþat de gradul profesional.
(4) Bugetul de practicã medicalã, inclusiv pentru medicii
nou-veniþi într-o localitate, se recalculeazã trimestrial în
funcþie de:
a) valoarea definitivã a punctului pentru bugetul de
practicã medicalã;
b) numãrul de puncte ”per capitaÒ realizate în trimestrul
respectiv, conform articolului 9 alineatul (2) litera a) ºi
articolului 9 alineatul (2) litera b) punctul 1 ºi punctul 3
ºi numãrul de puncte rezultat conform articolului 23
alineatul (1).
Art. 23. Ñ (1) Bugetul de practicã medicalã pentru
medicii nou-veniþi într-o localitate în cabinete medicale deja
existente sau nou-înfiinþate se stabileºte pentru un numãr
de 500 de asiguraþi pe o structurã de vârstã echilibratã.
Prin structurã de vârstã echilibratã se înþelege ponderea
fiecãrei grupe de vârstã în totalul populaþiei þãrii. Pentru
perioadele de activitate sub o lunã numãrul de puncte aferent perioadei respective se calculeazã astfel:
numãr puncte pe lunã x (numãr zile lucrãtoare efectiv
lucrate/numãr zile lucrãtoare ale lunii respective)
Bugetul de practicã medicalã estimat pentru situaþia
menþionatã mai sus se obþine prin înmulþirea numãrului de
puncte aferent perioadei de activitate desfãºuratã în cursul
unei luni calendaristice cu valoarea estimatã a unui punct
pentru bugetul de practicã medicalã, care este aceeaºi cu
cea stabilitã conform articolului 22 alineatul (1).
(2) Valoarea definitivã a unui punct pentru bugetul de
practicã medicalã, recalculatã la sfârºitul trimestrului pentru
medicii nou-veniþi într-o localitate în cabinete medicale deja
existente sau nou-înfiinþate, este cea stabilitã conform
articolului 22 alineatul (3).
Art. 24. Ñ (1) Din bugetul de practicã medicalã se
suportã urmãtoarele:
a) cheltuieli de personal pentru personalul angajat, altul
decât medici. Din bugetul de practicã medicalã se alocã o
cotã de minimum 35%, procent care poate fi negociat trimestrial, pentru cheltuielile de personal cuvenite asistenþilor
medicali. Pentru asigurarea calitãþii serviciilor medicale se
va încadra un asistent medical la fiecare 1.000 de asiguraþi
înscriºi în listele medicilor de familie. Pentru cabinetele
medicale care au sub 1.000 de asiguraþi înscriºi în listele
proprii ale medicilor de familie încadrarea asistentului medical este obligatorie, aceasta realizându-se cu fracþiune de
normã. În afara normativelor menþionate mai sus nu este
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obligatorie încadrarea asistenþilor medicali cu fracþiune de
normã.
Persoanele care au calitatea de salariat beneficiazã de
plata concediilor medicale conform Legii nr. 49/1992 pentru
modificarea ºi completarea unor reglementãri din legislaþia
de asigurãri sociale, de plata concediilor pentru creºterea
copilului în vârstã de pânã la 2 ani potrivit Legii
nr. 120/1997 privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor
de pânã la 2 ani, de plata concediilor de odihnã potrivit
Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihnã ºi alte concedii ale salariaþilor.
Referitor la personal, altul decât medici, reprezentantul
legal al cabinetului medical are urmãtoarele obligaþii:
1) sã încheie pentru personalul angajat contracte de
muncã individuale conform articolului 1 din Legea
nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protecþie a persoanelor încadrate în muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi sã înregistreze aceste contracte la inspectoratul
teritorial de muncã în termen de 20 de zile de la data
încheierii lor;
2) sã depunã carnetele de muncã ale angajaþilor la
inspectoratul teritorial de muncã;
3) sã depunã trimestrial la inspectoratul teritorial de
muncã dovezile de platã a salariilor pentru persoanele
încadrate la cabinetele individuale.
Dovezile de platã a salariilor vor fi însoþite de acte ce
atestã plata lunarã a contribuþiei de asigurãri sociale ºi a
celorlalte obligaþii prevãzute la articolul 9 din Legea
nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protecþie a persoanelor încadrate în muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
4) sã încheie, dupã caz, convenþii civile de prestãri de
servicii în formã scrisã pentru persoanele care presteazã o
activitate care nu depãºeºte în medie 3 ore pe zi, cu
condiþia ca activitatea acestora sã nu facã parte din domeniul activitãþilor de bazã ale angajatorului, ºi sã înregistreze
aceste convenþii la inspectoratul teritorial de muncã în termen de 20 de zile de la încheierea acestora potrivit articolului 1 alineatul (1) litera a) din Hotãrârea Guvernului
nr. 935/1999 privind stabilirea condiþiilor în care pot presta
munca persoanele care nu încheie contracte individuale de
muncã ºi modul de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de muncã, respectiv de direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã.
Salariile persoanelor încadrate cu contract individual de
muncã în cabinetele medicale se stabilesc prin negociere,
cu respectarea nivelurilor minime prevãzute de reglementãrile legale în vigoare, potrivit articolului 11 alineatul (2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea
ºi funcþionarea cabinetelor medicale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi prezentelor norme metodologice;
5) sã calculeze lunar asupra fondului de salarii: contribuþia la Fondul de asigurãri sociale, conform Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 2/1999 pentru modificarea ºi
completarea unor reglementãri din legislaþia de asigurãri
sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; contribuþia
la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate conform Legii
asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi normelor
de încasare a acestora; contribuþia la Fondul pentru plata
ajutorului de ºomaj în cuantum de 5% potrivit Legii
nr. 1/1991 privind protecþia ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
6) asupra salariilor de bazã, sã calculeze contribuþia la
Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj în cuantum de 1%
potrivit Legii nr. 1/1991 privind protecþia ºomerilor ºi
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reintegrarea lor profesionalã, iar asupra salariilor de bazã
la care se adaugã sporurile cu caracter permanent, sã calculeze contribuþia la fondul pentru pensie suplimentarã de
5% conform Legii nr. 49/1992 pentru modificarea ºi completarea unor reglementãri din legislaþia de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; contribuþia la
asigurãrile sociale de sãnãtate, potrivit Legii asigurãrilor
sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
7) sã calculeze lunar impozitul pe salarii conform
Ordonanþei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe
venit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
b) alte obligaþii financiare calculate asupra fondului de
salarii pentru personalul prevãzut la litera a), potrivit legii:
în ceea ce priveºte exemplificarea obligaþiilor financiare calculate asupra fondului de salarii, reprezentantul legal al
cabinetului medical are de achitat cota de 3% pentru constituirea Fondului special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap potrivit Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
c) cheltuielile pentru administrarea ºi funcþionarea cabinetului medical sunt prevãzute în anexa nr. 2 la prezentele
norme: structura cheltuielilor de personal, a cheltuielilor
materiale ºi servicii ºi a cheltuielilor de capital, care se stabilesc în limita amortizãrii, calculatã în condiþiile legii, pentru
înlocuirea activelor corporale proprietatea cabinetului medical, cuprinse în bugetul de practicã medicalã, se detaliazã
pe articolele ºi alineatele clasificaþiei economice, conþinutul
acestora fiind exemplificat în anexa nr. 2 la prezentele
norme; cheltuieli de capital pentru dotarea minimã a cabinetului medical în conformitate cu baremul stabilit de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei;
d) cheltuieli cu medicamentele ºi materialele sanitare
pentru trusa de urgenþã.
(2) Reprezentantul legal al cabinetului medical va prezenta casei de asigurãri de sãnãtate decontul pentru bugetul de practicã medicalã, pe categorii de cheltuieli, conform
anexei nr. 2 la prezentele norme. Eventualele sume
rãmase necheltuite din bugetul de practicã medicalã la
finele anului se vireazã pânã la 20 decembrie a anului
curent la casele de asigurãri de sãnãtate cu care furnizorii
de servicii medicale au încheiat contracte. În situaþia
reînnoirii contractului sumele virate la casele de asigurãri
de sãnãtate de cãtre reprezentanþii legali ai cabinetelor
medicale se vor aloca cu aceeaºi destinaþie aceloraºi cabinete medicale la începutul anului urmãtor.
În situaþia încetãrii contractului eventualele sume rãmase
neconsumate dupã achitarea tuturor obligaþiilor conform
contractului se vireazã în contul caselor de asigurãri de
sãnãtate cu care furnizorii de servicii au încheiat contracte.
(3) Veniturile realizate de medicii de familie reprezintã
venituri din activitãþi independente ºi se impun în conformitate cu Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul
pe venit, Hotãrârea Guvernului nr. 1.066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanþei
Guvernului nr. 73/1999 ºi Ordinul ministrului finanþelor
nr. 215/2000, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 102 din 8 martie 2000.
Art. 25. Ñ (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical are obligaþia de a angaja personal mediu sanitar ºi alte
categorii de personal, în condiþiile articolului 11 din
Ordonanþa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ºi
funcþionarea cabinetelor medicale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, achitând lunar toate contribuþiile
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prevãzute de lege pentru personalul angajat. Personalul
angajat beneficiazã de drepturile prevãzute de legislaþia
muncii în vigoare. Medicul de familie are obligaþia sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru
personalul angajat.
(2) Bugetul de practicã medicalã corespunzãtor activitãþii
medicului de familie care îºi desfãºoarã activitatea în structura unor unitãþi sanitare cu personalitate juridicã se stabileºte pe baza metodologiei prevãzute în prezentele norme
ºi este gestionat de unitatea sanitarã cu personalitate juridicã. Bugetul de practicã medicalã are destinaþia prevãzutã
de prezentele norme.
Art. 26. Ñ Medicul de familie are obligaþia de a asigura
în cadrul serviciilor prevãzute la articolul 28 toate activitãþile
care sunt cuprinse în baremul de activitãþi practice obligatorii din curricula de pregãtire din specialitatea de medicinã
generalã. De asemenea, medicul de familie face ºi interpretarea investigaþiilor necesare în afecþiunile prevãzute în
tematica pe aparate ºi sisteme. Casele de asigurãri de
sãnãtate ºi colegiul medicilor judeþean sau al municipiului
Bucureºti iniþiazã un sistem de evaluare a trimiterilor cãtre
asistenþa medicalã de specialitate ale cazurilor ce se dovedesc nejustificate ºi stabilesc mãsurile ce se impun.
Art. 27. Ñ Personalul mediu sanitar poate acorda îngrijiri medicale la domiciliu conform unui plan elaborat de
medicul de familie sau de specialitate care are asiguratul
în îngrijire.
Art. 28. Ñ Serviciile medicale care se acordã de
medicul de familie persoanelor asigurate în cabinetul medical sau, în cazuri justificate, la domiciliul bolnavului sunt
urmãtoarele:
a) Servicii profilactice:
1) imunizãri conform programului naþional de imunizãri:
Ñ evidenþa persoanelor pentru care existã obligaþia imunizãrii ºi colaborarea cu direcþia de sãnãtate publicã pentru
realizarea imunizãrilor;
Ñ antituberculoasã Ñ vaccin BCG;
Ñ revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei
post primo vaccinare;
Ñ testarea PPD;
Ñ antihepatitã B;
Ñ antipoliomieliticã;
Ñ împotriva difteriei, tetanosului ºi tusei convulsive Ñ
DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicatã);
Ñ antirujeolicã;
Ñ împotriva difteriei ºi tetanosului Ñ DT (revaccinare);
Ñ împotriva difteriei ºi tetanosului la adulþi Ñ dT
(revaccinare);
Ñ împotriva tetanosului Ñ dT sau VTA;
Ñ alte vaccinãri în caz de necesitate impuse de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.
Acoperirea vaccinalã va fi realizatã conform programului
naþional de imunizãri.
Medicii de familie rãspund de modul de pãstrare ºi utilizare cost-eficienþã a vaccinurilor;
2) consilierea în vederea evitãrii factorilor de risc;
3) controale profilactice TBC, boli venerice etc.;
4) examen de bilanþ (monitorizarea dezvoltãrii copilului):
Ñ copii Ñ la externarea de la maternitate, la 1 lunã, la
2 luni, la 4 luni, la 6 luni, la 9 luni, la 12 luni, la 15 luni,
la 18 luni;
Ñ de la 2 ani la 7 ani Ñ anual;
Ñ de la 7 ani pânã la 30 de ani Ñ o datã la 2 ani un
examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologicã
clinicã);

Ñ peste 30 de ani Ñ anual Ñ un examen medical
complet (inclusiv cu depistare oncologicã clinicã).
Standardul pentru controlul anual al pacienþilor peste 30 de
ani, prevãzut la articolul 66 alineatul (2) din Contractulcadru, constã în efectuarea unui examen clinic general;
5) depistarea, izolarea ºi raportarea cazurilor de boli
transmisibile, conform Ordinului ministrului sãnãtãþii
nr. 8/2000, inclusiv TBC ºi boli venerice; mãsuri minimale
de luptã în focarul familial de boalã infecþioasã ºi/sau în
colectivitãþi ºcolare sau studenþeºti fãrã personal medicosanitar propriu;
6) supravegherea gravidei:
Ñ luarea în evidenþã;
Ñ supravegherea, lunar, din luna a III-a pânã în luna a
IX-a de sarcinã;
Ñ urmãrirea lehuzei Ñ la ieºirea din maternitate ºi la
4 sãptãmâni;
7) servicii de bazã de planificare familialã:
Ñ consultaþie de planificare familialã;
Ñ indicarea unei metode contraceptive la persoanele
fãrã risc;
8) screening pentru depistarea cancerului genital (frotiu
cito-vaginal) ºi pentru depistarea cancerului mamar, dacã
dotarea cabinetului permite aceasta, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei;
9) supraveghere etapizatã pentru copiii cu vârsta
cuprinsã între 0Ð1 an, pe probleme de puericulturã.
b) Servicii de urgenþã:
1) asistenþã medicalã în urgenþe medico-chirurgicale;
2) trimitere pentru internare în spital sau cãtre medicul
de specialitate.
c) Servicii medicale curative:
1) anamnezã, examen obiectiv, diagnostic;
2) examene paraclinice minimale la nivelul cabinetului ºi
completare prin trimitere (scrisoare medicalã de trimitere cu
scurt rezumat al afecþiunii ºi precizarea motivelor de trimitere). La nivelul centrelor de sãnãtate ruralã cu modul de
urgenþã, dotate în cadrul programului Bãncii Mondiale, examene paraclinice, în funcþie de specificul dotãrii ºi competenþei medicului de familie;
3) prescriere de tratament medical ºi igienico-dietetic;
4) manevre de micã chirurgie, perfuzii i.v., infiltraþii;
5) trimitere cãtre alte specialitãþi, dupã caz (scrisoare
medicalã de trimitere).
Medicul de familie are obligaþia sã respecte prescripþiile
ºi recomandãrile fãcute de medicii specialiºti din ambulatorul de specialitate sau din spital, care sunt în relaþie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, fãcute prin
scrisoare medicalã pentru asiguraþii din lista proprie, în
concordanþã cu evoluþia bolii. În situaþia în care un medic
de familie se confruntã cu prescripþii ºi recomandãri diferite
de la mai mulþi medici de specialitate care se referã la
acelaºi asigurat, medicul respectiv are libertatea sã aleagã
schema de tratament optimã pentru cazul dat;
6) supravegherea asiguraþilor înscriºi în listã, pentru
afecþiunile care necesitã dispensarizare, în colaborare cu
medicul de specialitate;
7) asistenþã medicalã la domiciliu pentru:
Ñ copii în vârstã de sub 3 ani aflaþi în tratament pentru afecþiuni acute, la solicitarea aparþinãtorilor legali;
Ñ asiguraþii de orice vârstã, care au devenit nedeplasabili ºi care necesitã tratament medical recomandat de
medicul specialist, ca urmare a unor intervenþii chirurgicale
majore pânã la vindecarea completã a plãgii;
Ñ pacienþi imobilizaþi ortopedic;
Ñ pacienþi cu insuficienþã motorie a trenului inferior;
Ñ bolnavi în fazã terminalã;
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Ñ alte situaþii, la recomandarea medicului de specialitate printr-o scrisoare medicalã;
8) servicii medicale de îngrijire ºi de recuperare, la
indicaþia medicului de specialitate;
9) educaþie medico-sanitarã;
10) recomandãri medicale (prescripþii medicale).
d) Servicii speciale:
1) activitãþi în caz de epidemii;
2) asigurarea organizãrii accesului continuu la asistenþa
medicalã;
3) asigurarea asistenþei medicale pentru persoanele asigurate ºi neînscrise în lista proprie (numai în caz de
urgenþã medicalã, convenþie de reciprocitate sau în cazul
asigurãrii permanenþei);
4) consiliere pentru un stil de viaþã sãnãtos.
e) Activitãþi de suport:
1) eliberare de acte medicale (certificate de concediu
medical, certificat de deces, certificat medical pentru îngrijirea copilului bolnav conform prevederilor legale). Alte acte
medicale legale solicitate de asigurat, acte medicale solicitate de autoritãþi care prin activitatea lor au dreptul sã
cunoascã starea de sãnãtate a asiguraþilor nu se deconteazã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate;
2) organizarea activitãþii de evidenþã, completarea la zi
a fiºei de consultaþie, a registrelor medicale ºi raportarea
statisticã cãtre casele de asigurãri de sãnãtate ºi direcþiile
de sãnãtate publicã. Acest tip de activitate se efectueazã
în cadrul programului de activitate al fiecãrui medic, stabilit
conform articolului 8 alineatul (1).
Art. 29. Ñ Medicul de familie poate oferi servicii medicale ºi altor persoane în afara listei proprii de asiguraþi,
atât în timpul programului de lucru pentru cazurile de
urgenþã, cât ºi în afara acestuia. Plata acestor servicii
medicale se face direct de cãtre persoana care a solicitat
medicul, pe baza unor tarife stabilite ºi afiºate de cabinetul
medical. Excepþie fac situaþiile în care existã convenþie de
reciprocitate în funcþie de forma de exercitare a profesiei
de medic sau convenþie de asigurare a permanenþei asistenþei medicale primare, precum ºi cazurile de urgenþã.
Veniturile realizate din aceste activitãþi reprezintã venituri
ale cabinetului medical, care se evidenþiazã ºi se impoziteazã în condiþiile legii.
Art. 30. Ñ Lista cuprinzând investigaþiile paraclinice
recomandate de medicii de familie este prevãzutã în anexa
nr. 3 la prezentele norme.
CAPITOLUL III
Asistenþa medicalã de specialitate din ambulatoriu
Art. 31. Ñ În vederea încheierii contractului de furnizare
de servicii medicale reprezentantul legal al cabinetului
medical organizat conform Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 124/1998, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, sau al cabinetului medical, laboratorului ori
compartimentului care funcþioneazã în structura unor unitãþi
sanitare din asistenþa medicalã ambulatorie de specialitate
trebuie sã prezinte urmãtoarele documente: certificatul de
înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale sau,
dupã caz, actul de înfiinþare, autorizaþia sanitarã pentru
spaþiul în care se desfãºoarã activitatea, cont deschis la
trezoreria statului, codul fiscal ºi dovada de acreditare pentru fiecare medic pe care îl reprezintã.
Art. 32. Ñ Lista cuprinzând serviciile medicale din
ambulatoriul de specialitate ºi tarifele exprimate în puncte
sunt cuprinse în anexa nr. 4 la prezentele norme. Pentru
confirmarea diagnosticului se puncteazã cel mult douã consultaþii ale aceluiaºi medic.
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Art. 33. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã
investigaþiile paraclinice efectuate numai în unitãþile sanitare
cu care ele au încheiat contracte de furnizare de servicii
medicale. Investigaþiile paraclinice necesare în vederea stabilirii diagnosticului în ambulatoriu nu se deconteazã în
cazul repetãrii din motive tehnice sau nemedicale, inclusiv
cele la cererea pacientului. Tarifele decontate de casele de
asigurãri de sãnãtate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, în conformitate cu complexitatea ºi performanþele
aparaturii din dotarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice, ºi nu pot fi mai mari decât cele prevãzute în anexa
nr. 5 la prezentele norme. Spitalele pot furniza servicii de
specialitate ambulatorii în domeniul investigaþiilor paraclinice, prin laboratoarele din structura proprie, decontarea
acestora fãcându-se din fondul asistenþei medicale de specialitate din ambulatoriu, în aceleaºi condiþii ca orice furnizor de servicii medicale paraclinice. Spitalele sunt obligate
sã aibã evidenþã separatã a investigaþiilor paraclinice efectuate pentru asistenþa medicalã ambulatorie, faþã de investigaþiile paraclinice prestate pentru asiguraþii internaþi.
Art. 34. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã
contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa
nr. 4 la prezentele norme, luând în calcul numãrul de
puncte aferente fiecãrui serviciu medical ºi valoarea unui
punct unicã pe þarã, calculatã la nivelul Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 35. Ñ Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate
calculeazã anual valoarea estimatã a unui punct unicã pe
þarã, în funcþie de:
a) fondul aferent pentru asistenþa medicalã de specialitate din ambulatoriu (se ia în calcul 90% din fondul aferent asistenþei medicale de specialitate din ambulatoriu, cu
excepþia serviciilor medicale paraclinice);
b) numãrul de servicii medicale, pe tipuri de servicii
medicale, estimat sã se realizeze pe durata unui an de
cãtre medicii de specialitate, avizat de colegiul judeþean al
medicilor ºi negociat cu casa de asigurãri de sãnãtate, ºi
punctajul aferent acestora.
Art. 36. Ñ (1) La stabilirea numãrului total de puncte
estimat pe lunã pentru serviciile medicale se ia în calcul
un numãr de maximum 28 de consultaþii medicale ºi
14 servicii medicale ºi tratamente cuprinse în anexa nr. 4
la prezentele norme, corespunzãtor unui program de lucru
de 7 ore/medic pe zi, considerat ca fiind acceptabil din
punct de vedere al asigurãrii calitãþii serviciului medical.
Acest numãr total de puncte se poate realiza în cadrul
programului anunþat de 35 de ore pe sãptãmânã ºi
prevãzut în contract ºi poate fi de luni pânã sâmbãtã inclusiv. Estimarea numãrului de puncte pe lunã nu poate
depãºi numãrul de puncte rezultat prin înmulþirea numãrului
de zile lucrãtoare aferent lunii respective cu 28 de consultaþii medicale ºi 14 servicii medicale ºi tratamente,
cuprinse în anexa nr. 4 la prezentele norme, în medie pe
zi/medic. Dacã programul de activitate este mai mic de
7 ore pe zi, numãrul de servicii medicale pe zi se ajusteazã în funcþie de numãrul de ore pe care medicul de
specialitate le presteazã la cabinetul medical.
(2) Numãrul total de puncte estimat pe lunã pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate care au
contract de muncã în spitale (pe secþie sau în ambulatoriul
de specialitate al spitalului) sau integrare clinicã în spitale,
cu excepþia medicilor de familie, care pot lucra în ambulatoriul de specialitate pe baza contractului încheiat de reprezentantul legal al unitãþii sanitare cu casa de asigurãri de
sãnãtate, ia în calcul un numãr maxim de 4 ore pe zi în
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afara programului de lucru din spital sau din ambulatoriul
de specialitate al spitalului respectiv ºi un numãr maxim de
16 consultaþii medicale ºi 8 servicii medicale ºi tratamente
în medie pe zi/medic.
(3) Suma contractatã de un furnizor de servicii medicale
paraclinice cu casa de asigurãri de sãnãtate se stabileºte
în funcþie de numãrul de investigaþii paraclinice negociat
între furnizorii de servicii medicale ºi colegiul medicilor
judeþean sau al municipiului Bucureºti cu casa de asigurãri
de sãnãtate, þinând seama de complexitatea ºi utilitatea
acestor servicii ºi de tarifele negociate. La contractarea ºi
decontarea serviciilor medicale paraclinice nu se þine
seama de gradul profesional.
(4) Valoarea investigaþiilor paraclinice efectiv realizate de
furnizorii de servicii medicale într-o lunã nu poate fi mai
mare decât cu maximum 10% faþã de valoarea serviciilor
medicale paraclinice negociate, fãrã a fi depãºitã suma
anualã contractatã. Depãºirea cu peste 10% nu se deconteazã de casele de asigurãri de sãnãtate.
Art. 37. Ñ (1) Pentru primele douã luni ale fiecãrui
trimestru casele de asigurãri de sãnãtate plãtesc sume
lunare, în funcþie de valoarea estimatã a punctului ºi de
numãrul de puncte efectiv realizat în fiecare lunã.
(2) Numãrul total de puncte efectiv realizat în fiecare
lunã se majoreazã în raport cu condiþiile în care se
desfãºoarã activitatea:
Ñ pentru zone izolate, cu 20%;
Ñ pentru condiþii grele, cu 40%;
Ñ pentru condiþii foarte grele, cu 60%.
Criteriile de încadrare a cabinetului medical în una din
cele 3 condiþii se asimileazã cu cele prevãzute la articolul 8
litera d) ºi la punctul 4 din nota de la anexa nr. 2 la
Hotãrârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea
personalului din unitãþile bugetare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Lista cuprinzând cabinetele medicale care se încadreazã
în criteriile de mai sus se stabileºte anual de direcþiile de
sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, la
propunerile caselor de asigurãri de sãnãtate ºi ale colegiului medicilor judeþean sau al municipiului Bucureºti.
Art. 38. Ñ Valoarea de referinþã a prestaþiei medicale
este cea a medicului specialist. Pentru prestaþia medicului
primar numãrul total de puncte realizate într-o lunã se
majoreazã cu 20%.
Art. 39. Ñ (1) La finele fiecãrui trimestru se calculeazã
valoarea definitivã a unui punct ºi se face recalcularea
sumelor cuvenite în funcþie de serviciile efectiv prestate în
condiþiile articolului 36 alineatul (1) ºi alineatul (2) ºi punctele aferente acestora cu majorãrile prevãzute la articolul 37
alineatul (2) ºi la articolul 38, dupã caz, precum ºi de fondurile aferente trimestrului, pentru plata serviciilor medicale
de specialitate din ambulatoriu.
(2) Lunar medicii de specialitate din ambulatoriul de
specialitate raporteazã caselor de asigurãri de sãnãtate,
prin reprezentantul legal, activitatea efectiv realizatã, care
se verificã de cãtre acestea.
Art. 40. Ñ Medicii specialiºti din ambulatoriul de specialitate, acreditaþi conform deciziilor de acreditare a personalului medical, pot încheia, la cererea acestora, cu casele
de asigurãri de sãnãtate contracte de prestãri de servicii
medicale referitoare numai la prescrierea medicamentelor
cu contribuþie personalã ºi la abilitarea de a efectua trimiteri cãtre furnizorii de servicii medicale spitaliceºti. Nu pot
încheia acest tip de contracte medicii din specialitãþi paraclinice, medicii de medicinã generalã cu competenþã în planificare familialã, acupuncturãÑfitoterapieÑhomeopatie,
medicii de întreprindere, medicii din cabinetele ºcolare ºi

studenþeºti ºi medicii de familie. Aceste contracte nu conferã dreptul de a recomanda investigaþii paraclinice suportate de casele de asigurãri de sãnãtate, precum ºi de a
prescrie medicamente fãrã contribuþie personalã. Aceste
contracte incumbã supunerea la regulile de control din partea caselor de asigurãri de sãnãtate ºi a colegiului medicilor, conform legii, iar nerespectarea prevederilor acestui tip
de contract conduce la mãsuri mergând pânã la rezilierea
contractelor. Medicii care au încheiat acest tip de contract
sunt obligaþi sã afiºeze la sediul cabinetului detalii privind
obiectul ºi clauzele acestui contract.
Medicii care solicitã încheierea acestui tip de contract
cu casele de asigurãri de sãnãtate sunt cei care îºi
desfãºoarã activitatea în cabinete medicale organizate conform Ordonanþei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ºi funcþionarea cabinetelor medicale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, sau conform Hotãrârii Guvernului
nr. 532/1991 privind reglementarea asistenþei medicale cu
platã în unitãþile sanitare ºi nu pot avea alte relaþii contractuale directe de prestãri de servicii în ambulatoriul de
specialitate.
Art. 41. Ñ Reprezentantul legal al unitãþii sanitare de
specialitate din ambulatoriu este direct rãspunzãtor de
corectitudinea datelor raportate. În cazul în care se constatã raportãri eronate reprezentantul legal rãspunde material, civil ºi penal, potrivit dispoziþiilor cuprinse în contractul
de furnizare de servicii medicale, conform legislaþiei în
vigoare.
Art. 42. Ñ (1) Erorile de calcul constatate în cadrul
unui trimestru vor fi corectate la sfârºitul trimestrului, o
datã cu recalcularea drepturilor bãneºti cuvenite.
(2) Erorile de calcul constatate dupã expirarea trimestrului vor fi corectate pânã la sfârºitul anului în curs, astfel:
numãrul de puncte plãtit eronat în plus sau în minus
într-un trimestru anterior, faþã de cel realizat, se recalculeazã, în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivã a punctului stabilitã pentru trimestrul în care
s-a produs eroarea. Fondul aferent asistenþei medicale
ambulatorii de specialitate, cu excepþia serviciilor medicale
paraclinice, corespunzãtor trimestrului în care s-a constatat
eroarea, se modificã în funcþie de erorile de calcul intervenite în trimestrele anterioare. În situaþia în care dupã
încheierea anului financiar se constatã erori de calcul aferente anului respectiv, sumele plãtite în plus sau în minus
se recalculeazã conform legii.
Art. 43. Ñ Asiguraþii se pot prezenta la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pe baza biletului de
trimitere de la medicul de familie, medicul din cabinetele
medicale ºcolare sau studenþeºti Ð pentru elevi, respectiv
studenþi, cu excepþia situaþiilor prevãzute în Contractulcadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în
cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru
anul 2001, precum ºi a afecþiunilor confirmate care permit
prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, conform anexei nr. 6 la prezentele
norme.
Art. 44. Ñ Trimiterea asiguratului de cãtre un medic de
specialitate cãtre alt medic de o altã specialitate din ambulatoriul de specialitate se face pe baza biletului de trimitere.
Art. 45. Ñ Reprezentantul legal al cabinetului medical
are obligaþia de a angaja personal mediu sanitar ºi alte
categorii de personal, în condiþiile articolului 11 din
Ordonanþa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ºi
funcþionarea cabinetelor medicale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, achitând lunar toate contribuþiile
prevãzute de lege pentru personalul angajat. Personalul
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angajat beneficiazã de drepturile prevãzute de legislaþia
muncii în vigoare. Reprezentantul legal are obligaþia sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru
personalul angajat.
Art. 46. Ñ În cabinetele de specialitate din ambulatoriu
organizate conform Ordonanþei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ºi funcþionarea cabinetelor medicale, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, pot fi angajaþi numai
medici acreditaþi în conformitate cu dispoziþiile legale în
vigoare; medicii angajaþi nu raporteazã activitate medicalã
proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fãrã contribuþie
personalã se face folosindu-se formularul-tip, cu ºtampila
cabinetului ºi cu parafa medicului angajat. Întreaga activitate a cabinetului se desfãºoarã respectându-se contractul
de furnizare de servicii medicale încheiat de reprezentantul
legal al cabinetului cu casa de asigurãri de sãnãtate.
Art. 47. Ñ Pentru unitãþile sanitare din asistenþa medicalã ambulatorie de specialitate care nu sunt organizate
conform Ordonanþei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ºi funcþionarea cabinetelor medicale, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, care au în structura lor ºi laborator de sãnãtate mintalã, cabinete de sãnãtate a reproducerii (planificare familialã) ºi dispensare TBC, precum ºi
pentru unitãþile sanitare proprii ale apãrãrii, ordinii publice,
siguranþei naþionale ºi autoritãþii judecãtoreºti ºi din domeniul transporturilor, contractele de furnizare de servicii medicale se încheie de cãtre reprezentantul legal al unitãþii
sanitare în structura cãreia se aflã aceste unitãþi ºi casa
de asigurãri de sãnãtate. Pe baza numãrului de servicii
medicale contractate de aceste unitãþi, a punctajului sau a
tarifelor aferente acestor servicii, unitãþile respective beneficiazã de o sumã globalã distinctã cu destinaþie pentru
ambulatoriul de specialitate, calculatã conform metodologiei
prevãzute în prezentele norme.
Art. 48. Ñ Lista cuprinzând investigaþiile paraclinice
recomandate de medicii de specialitate din ambulatoriul de
specialitate este prevãzutã în anexa nr. 3 la prezentele
norme.
CAPITOLUL IV
Servicii medicale spitaliceºti
Art. 49. Ñ (1) Spitalizarea se efectueazã pe baza recomandãrii de internare a medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, care a
încheiat contract de furnizare de servicii medicale cu
casele de asigurãri de sãnãtate. Excepþie fac urgenþele
medico-chirurgicale. Spitalizarea se impune conform diagnosticului când, în urma examinãrii pacientului prezentat la
spital, se constatã o stare ce pune în pericol echilibrul normal al funcþiilor organismului, diagnosticul nu poate fi constatat în condiþiile ambulatoriului de specialitate, necesitã
tratament sub supraveghere sau alte situaþii justificate din
punct de vedere medical.
(2) Furnizorii de servicii medicale spitaliceºti care au
contract cu casa de asigurãri de sãnãtate acceptã ºi trimiterile de la medicii care nu sunt în relaþie contractualã cu
casele de asigurãri de sãnãtate. Medicul de serviciu decide
oportunitatea internãrii. La 24 de ore de la internare ºeful
de secþie va analiza oportunitatea necesitãþii continuãrii spitalizãrii pentru toþi bolnavii internaþi.
Art. 50. Ñ Pentru internãrile la cerere costul serviciilor
medicale se suportã de cãtre solicitant, pe baza tarifelor pe
zi de spitalizare stabilite de fiecare unitate furnizoare.
Art. 51. Ñ Durata medie de spitalizare optimã pe þarã,
pe secþii ºi pe tipuri de spitale Ñ este prezentatã în anexa
nr. 7 la prezentele norme ºi este calculatã în funcþie de
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durata medie de spitalizare la nivel naþional înregistratã în
anul 1999 pe categorii de spitale ºi pe secþii. Casele de
asigurãri de sãnãtate stabilesc un sistem riguros de control
pentru spitalele ale cãror secþii depãºesc durata optimã de
spitalizare.
Art. 52. Ñ Lista cuprinzând serviciile medicale spitaliceºti de care beneficiazã asiguraþii este prevãzutã în
anexa nr. 8 la prezentele norme.
Art. 53. Ñ Tipurile de spitalizare sunt:
a) integralã:
1. continuã Ñ forma de internare prin care se asigurã
asistenþa medicalã curativã ºi de recuperare neîntreruptã;
2. sãptãmânalã Ñ de luni pânã vineri, care concentreazã în perioada respectivã examinãrile, investigaþiile ºi
actele terapeutice necesare pentru rezolvarea completã a
cazului respectiv în acest interval de timp. În secþiile sau
compartimentele care asigurã acest tip de spitalizare
sâmbãta ºi duminica nu se desfãºoarã nici o activitate;
b) parþialã:
1. spitalizare de o zi Ñ forma de internare prin care se
asigurã asistenþã medicalã curativã ºi de recuperare care
concentreazã într-un numãr maxim de 12 ore efectuarea de
examinãri, investigaþii ºi acte terapeutice, timp necesar pentru rezolvarea în totalitate a cazului respectiv;
2. spitalizare de zi Ñ forma de internare folositã atunci
când starea pacientului îi permite sã pãrãseascã spitalul în
afara perioadei de investigaþii, tratament ºi recuperare. În
aceastã formã de spitalizare, bolnavul revine zilnic la spital,
la indicaþia medicului curant.
Art. 54. Ñ (1) Serviciile medicale de înaltã performanþã
ºi alte servicii a cãror contravaloare nu este suportatã de
casele de asigurãri de sãnãtate sunt prezentate în anexa
nr. 9 la prezentele norme.
(2) Serviciile medicale de înaltã performanþã care se
deconteazã integral de cãtre casele de asigurãri de
sãnãtate sunt:
a) rezonanþã magneticã nuclearã;
b) tomografie computerizatã;
c) scintigrafie;
d) angiografie.
(3) Serviciile prevãzute la alin. (2) se acordã în
urmãtoarele condiþii:
a) urgenþe medico-chirurgicale de gradele 0 ºi 1;
b) în secþii de neurologie ºi neurochirurgie;
c) pentru afecþiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilitãþi de explorare, la recomandarea ºi pe
rãspunderea medicului ºef de secþie unde a fost tratat
asiguratul.
Art. 55. Ñ Însoþitorii copiilor bolnavi în vârstã de pânã
la 3 ani, precum ºi însoþitorii copiilor cu handicap beneficiazã de plata serviciilor hoteliere din partea caselor de
asigurãri de sãnãtate în urmãtoarele condiþii:
a) la recomandarea medicului care îngrijeºte copilul bolnav internat;
b) mamã care alãpteazã.
Art. 56. Ñ Asiguraþii suportã contravaloarea serviciilor
hoteliere care au un grad ridicat de confort peste confortul
standard. Se considerã confort standard salonul cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare, ºi fãrã dotãri care sã asigure confort
suplimentar. Contribuþia personalã a asiguraþilor are la bazã
tarifele stabilite de fiecare unitate furnizoare ºi reprezintã
venit propriu al spitalului.
Art. 57. Ñ (1) Decontarea serviciilor medicale spitaliceºti
de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate se efectueazã pe
baza contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceºti.
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(2) Valoarea contractelor încheiate de casele de asigurãri de sãnãtate cu spitalele se stabileºte pe baza
numãrului de zile de spitalizare, cu desfãºurarea pe tipuri
de spitale ºi secþii, înmulþit cu costul pe zi de spitalizare.
(3) Casele de asigurãri de sãnãtate, la negocierea serviciilor medicale, se bazeazã pe documentaþia prezentatã
de fiecare spital, din care sã reiasã toþi indicatorii specifici
activitãþii, precum ºi pe urmãtorii indicatori:
a) tarifele medii pe zi de spitalizare la nivel naþional, cu
desfãºurarea pe secþii ºi tipuri de spitale, care reprezintã
elementul de bazã al negocierii serviciilor medicale, sunt
cuprinse în anexa nr. 10 la prezentele norme. În anul 2001
tariful pe zi de spitalizare este stabilit la nivelul costului
mediu pe zi de spitalizare la nivel naþional, pe tipuri de
spitale ºi pe secþii, ºi este calculat de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate;
b) costul efectiv realizat pe zi de spitalizare pe anul
2000 de cãtre fiecare spital, defalcat pe secþii, care poate
fi indexat. Coeficientul de indexare se va stabili prin ordin
al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate;
c) numãrul de internãri contractat în anul 2001 se stabileºte pe baza numãrului de internãri negociate între
casele de asigurãri de sãnãtate ºi furnizorii de servicii
medicale spitaliceºti. Negocierea numãrului de internãri are
la bazã numãrul de internãri realizate în anul 2000 de furnizorii de servicii medicale spitaliceºti, care poate fi depãºit
numai în situaþii justificate ºi bine documentate, cu încadrarea în fondurile aprobate cu aceastã destinaþie. Spitalele
din reþeaua Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, precum ºi spitalele din subordinea ministerelor cu reþele sanitare proprii,
la contractarea numãrului de internãri cu casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, pe raza administrativ-teritorialã în care acestea
îºi au sediul, vor avea în vedere numãrul de internãri aferente asiguraþilor, indiferent de casa de asigurãri de
sãnãtate judeþeanã sau a municipiului Bucureºti la care se
vireazã contribuþia de asigurãri de sãnãtate. Spitalele care
încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceºti cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii
Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti,
respectiv cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor,
vor avea în vedere numãrul de internãri pentru asiguraþii
pentru care se vireazã contribuþia la Casa Asigurãrilor de
Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi
Autoritãþii Judecãtoreºti ºi la Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Transporturilor. În cazul în care într-un spital se
realizeazã un numãr mai mic de internãri în unele secþii,
economiile realizate vor fi utilizate pentru plata unui numãr
mai mare de internãri la nivelul altor secþii din cadrul spitalului, unde se justificã aceasta;
d) durata medie de spitalizare contractatã pe anul 2001
care nu o poate depãºi pe cea efectiv realizatã pe fiecare
secþie în anul 2000.
În situaþia în care durata medie de spitalizare efectiv
realizatã pe fiecare secþie în anul 2000 este superioarã
celei optime prezentate în anexa nr. 7 la prezentele norme,
casele de asigurãri de sãnãtate vor accepta la contractare
durata medie de spitalizare realizatã în anul precedent.
Prin contractul de furnizare de servicii medicale se pot stabili etape de reducere a duratei medii de spitalizare realizate, dacã aceasta este superioarã nejustificat celei optime,
precum ºi penalitãþi pentru neîndeplinirea acestei obligaþii
asumate prin contracte de cãtre furnizorii de servicii medicale.
În situaþia în care durata medie de spitalizare realizatã
pe fiecare secþie în anul 2000 este inferioarã celei optime
prevãzute în anexa nr. 7 la prezentele norme, casele de

asigurãri de sãnãtate, în situaþii justificate ºi în limita fondurilor alocate cu aceastã destinaþie serviciilor medicale
spitaliceºti, pot accepta la decontare o duratã medie de
spitalizare mai mare decât cea contractatã, dar care nu
poate fi mai mare decât cea prevãzutã în anexa nr. 7 la
prezentele norme;
e) numãrul de zile de spitalizare la nivelul fiecãrei secþii
pentru anul în curs, se calculeazã înmulþind numãrul de
internãri conform literei c) cu durata medie de spitalizare
stabilitã conform literei d). Pentru spitalele ºi secþiile puse
în funcþiune în anul 2001 numãrul de zile de spitalizare la
nivelul fiecãrei secþii pentru anul în curs se calculeazã
înmulþind numãrul de internãri negociate pentru anul 2001
cu durata medie de spitalizare cuprinsã în anexa nr. 7 la
prezentele norme.
Art. 58. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte cu spitalele pentru furnizarea de servicii medicale
spitaliceºti, în limita fondului cu aceastã destinaþie, avându-se în vedere urmãtoarele:
a) în cazul în care costul efectiv realizat pe zi de spitalizare in anul 2000, pe tip de spital ºi, respectiv, pe secþie Ñ,
calculat conform articolului 57 alineatul (3) litera b), este
mai mic sau egal cu tariful pe zi de spitalizare la nivel
naþional pe secþie, suma contractatã pentru servicii
medicale spitaliceºti are în vedere numãrul de zile de
spitalizare obþinute în condiþiile articolului 57 alineatul (3)
litera e) ºi costul efectiv realizat pe zi de spitalizare calculat
conform articolului 57 alineatul (3) litera b). În acest caz la
suma rezultatã se poate adãuga o creºtere de pânã la
15%, cu încadrarea în fondurile aprobate cu aceastã
destinaþie;
b) în cazul în care costul efectiv realizat pe zi de spitalizare în anul 2000, pe tip de spital ºi, respectiv, pe
secþie Ñ, calculat conform articolului 57 alineatul (3)
litera b), este peste nivelul tarifului pe zi de spitalizare la
nivel naþional, suma contractatã pentru servicii medicale
are în vedere numãrul de zile de spitalizare obþinut in
condiþiile articolului 57 alineatul (3) litera e) ºi costul efectiv realizat pe zi de spitalizare în anul 2000 stabilit conform
articolului 57 alineatul (3) litera b).
În cazul în care costul efectiv realizat pe zi de spitalizare în anul 2000 Ñ pe tip de spital ºi, respectiv, pe secþie Ñ,
calculat conform articolului 57 alineatul (3) litera b), este
peste nivelul tarifului pe zi de spitalizare la nivel naþional,
nejustificat din punct de vedere medical, în contract se pot
prevedea etape de reducere a acestuia pânã la nivelul tarifului pe zi de spitalizare la nivel naþional. Pentru reducerea
costului efectiv realizat pe zi de spitalizare, la contractare
spitalul va anexa lista cuprinzând mãsurile concrete pe
care urmeazã sã le ia în vederea realizãrii reducerii costului efectiv realizat;
c) pentru spitalele ºi secþiile puse în funcþiune în anul
2001 costul pe zi de spitalizare la nivelul secþiei pentru
anul în curs se situeazã la nivelul tarifului pe zi de spitalizare la nivel naþional cuprins în anexa nr. 10 la prezentele
norme. Suma contractatã pentru servicii medicale spitaliceºti are în vedere numãrul de zile de spitalizare obþinute
în condiþiile articolului 57 alineatul (3) litera e) ºi tariful
mediu pe zi de spitalizare la nivel naþional.
Art. 59. Ñ În cazul în care spitalele au în structura proprie dispensare medicale (fãrã medic) suma aferentã pentru
funcþionarea acestora se prevede distinct în bugetul
spitalelor.
Art. 60. Ñ Pentru ambulatoriul de specialitate din structura spitalelor se vor încheia contracte distincte între casele
de asigurãri de sãnãtate ºi spitalele respective, în condiþiile
prevãzute la capitolul III.
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Art. 61. Ñ Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale spitaliceºti se semneazã din partea spitalelor de cãtre
directorul spitalului ºi contabilul-ºef, care rãspund, în
condiþiile legii, de realitatea ºi exactitatea datelor prezentate
atât cu ocazia negocierii contractelor, cât ºi cu ocazia
raportãrii datelor în cursul execuþiei.
Art. 62. Ñ (1) Suma prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceºti, obþinutã prin înmulþirea
costului pe zi de spitalizare prevãzut la articolul 58 cu
numãrul de zile de spitalizare obþinut conform articolului 57
alineatul (3) litera e), va þine seama ºi de numãrul de
urgenþe medico-chirurgicale prezentate la camera de gardã
sau la unitatea de primire urgenþe ºi neinternate, a cãror
cheltuialã se va repartiza pe secþii ca cheltuialã indirectã,
ºi se repartizeazã pe luni, în concordanþã cu prevederile
prezentelor norme. La începutul fiecãrei luni, pentru luna în
curs casele de asigurãri de sãnãtate acordã sume furnizorilor de servicii medicale. Spitalele vor raporta pânã la data
de 5 a lunii curente pentru luna expiratã, caselor de asigurãri de sãnãtate cu care au încheiat contracte, indicatorii
realizaþi (numãr de internãri, durata medie de spitalizare,
numãr de zile de spitalizare), urmând ca pe baza acestora
sã primeascã diferenþa.
(2) La sfârºitul fiecãrui trimestru casele de asigurãri de
sãnãtate vor analiza indicatorii realizaþi cumulaþi pe trimestrul respectiv, comparativ cu cei contractaþi, putând stabili
urmãtoarele:
a) în cazul în care indicatorii realizaþi sunt la nivelul
indicatorilor contractaþi ºi spitalul nu a înregistrat sesizãri
semnificative asupra unei calitãþi necorespunzãtoare a serviciilor furnizate, se acordã definitiv suma prevãzutã în contract pentru trimestrul respectiv;
b) în cazul în care indicatorii realizaþi sunt sub nivelul
indicatorilor contractaþi, casele de asigurãri de sãnãtate pot
hotãrî dacã acordã întreaga sumã contractatã pentru trimestrul respectiv, în condiþiile în care spitalul justificã
creºterea cheltuielilor, sau pot hotãrî acordarea unei sume
mai mici decât cea din contract pentru trimestrul respectiv,
proporþional cu nerealizarea indicatorilor;
c) în cazul în care indicatorii realizaþi sunt peste cei
contractaþi, se acordã suma contractatã, la care se poate
aplica o majorare stabilitã prin ordin al preºedintelui Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 63. Ñ Medicii care îºi desfãºoarã activitatea în spital au obligaþia ca la externarea asiguratului sã transmitã
medicului de familie sau medicului de specialitate din
ambulatoriu, dupã caz, prin scrisoare medicalã, evaluarea
stãrii de sãnãtate a asiguratului la momentul externãrii ºi
indicaþiile de tratament ºi supraveghere terapeuticã pentru
urmãtoarea perioadã (determinatã conform diagnosticului).
Art. 64. Ñ (1) Îngrijirea sau recuperarea efectuatã în
continuarea tratamentului spitalicesc în unitãþi ambulatorii
de specialitate sau la domiciliu se acordã de medicul de
specialitate în cadrul ambulatoriului de specialitate sau de
medicul de familie pe lista cãruia figureazã asiguratul, în
limitele competenþelor acestuia ºi la recomandarea medicului de specialitate.
(2) În localitãþile unde nu existã medic de familie în dispensarele medicale comunale aflate în subordinea spitalului
teritorial personalul mediu sanitar acordã primele îngrijiri în
caz de boalã sau accident, potrivit unui grafic orar întocmit
de unitatea sanitarã cu personalitate juridicã în structura
cãreia funcþioneazã dispensarul medical.
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CAPITOLUL V
Asistenþa medicalã ambulatorie stomatologicã
Art. 65. Ñ În vederea încheierii contractelor reprezentantul legal trebuie sã prezinte urmãtoarele documente: certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor
medicale sau, dupã caz, actul de înfiinþare, autorizaþia sanitarã pentru spaþiul în care se desfãºoarã activitatea, cont
deschis la trezoreria statului, codul fiscal ºi dovada de
acreditare pentru fiecare medic stomatolog pe care îl reprezintã.
Art. 66. Ñ Reprezentantul legal al cabinetului medical
stomatologic poate angaja medici, dentiºti, personal mediu
sanitar ºi alte categorii de personal, cu obligaþia de a
achita lunar toate contribuþiile prevãzute de lege pentru
personalul angajat. Medicul stomatolog are obligaþia sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru
personalul acreditat angajat.
Art. 67. Ñ Lista cuprinzând serviciile medicale stomatologice preventive ºi tratamentele stomatologice decontate
de casele de asigurãri de sãnãtate, tarifele aferente ºi procentul în care acestea sunt decontate de casele de asigurãri de sãnãtate sunt prevãzute în anexa nr. 11 la
prezentele norme. Diferenþa dintre suma decontatã de
casele de asigurãri de sãnãtate ºi tariful aferent serviciilor
medicale stomatologice prevãzute în lista cuprinzând
serviciile stomatologice se suportã de asiguraþi.
Art. 68. Ñ (1) În vederea decontãrii de cãtre casele de
asigurãri de sãnãtate a serviciilor stomatologice ºi a verificãrii procentului de decontare a tratamentelor stomatologice efectuate reprezentanþii legali ai cabinetelor medicale
stomatologice raporteazã lunar la casa de asigurãri de
sãnãtate centralizatorul lunar al activitãþilor profilactice ºi
centralizatorul lunar al actelor terapeutice, cuprinse în
anexa nr. 11 la prezentele norme.
(2) Ca urmare a efectuãrii serviciului stomatologic de
prevenþie medicul stomatolog aplicã pe carnetul de asigurat
o ºtampilã din care sã reiasã data efectuãrii serviciului,
tipul acestuia ºi medicul care l-a efectuat. ªtampila se
aplicã pentru asiguraþii în vârstã de peste 18 ani. Medicul
consemneazã aceleaºi date în fiºa de tratament a pacientului/registrul de consultaþii, aceasta constituind o justificare
pentru casele de asigurãri de sãnãtate, în vederea
decontãrii tratamentelor stomatologice ºi a controlului pe
care casa de asigurãri de sãnãtate îl poate efectua.
Art. 69. Ñ (1) În cadrul serviciilor medicale stomatologice preventive consultaþia în cadrul dispensarizãrii profilactice se suportã de casele de asigurãri de sãnãtate, astfel:
a) pentru copiii în vârstã de 0Ð18 ani, nelimitat;
b) pentru tinerii de la 18 la 26 de ani, dacã sunt elevi,
ucenici sau studenþi ºi dacã nu realizeazã venituri din
muncã, de douã ori pe an;
c) pentru adulþi, o datã pe an.
(2) Serviciile medicale stomatologice preventive cuprinse
în anexa nr. 11 la prezentele norme, altele decât cele
prevãzute la alineatul (1), se suportã de casele de asigurãri de sãnãtate, în condiþiile prevãzute în anexa
menþionatã mai sus.
(3) Condiþiile acordãrii tratamentelor stomatologice în
cazul copiilor pânã la 18 ani sunt prevãzute în anexa
nr. 11 la prezentele norme.
Art. 70. Ñ (1) Decontarea de cãtre casele de asigurãri
de sãnãtate a serviciilor medicale stomatologice preventive
ºi a tratamentelor stomatologice se face în limita unui plafon trimestrial pe medic ºi dentist, dupã caz, care au încheiat contract cu casele de asigurãri de sãnãtate, direct sau
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prin reprezentanþii legali. Acest plafon se stabileºte în
funcþie de fondul trimestrial alocat cu aceastã destinaþie ºi
de numãrul de servicii medicale stomatologice estimate de
cãtre furnizorii de servicii medicale stomatologice sã fie efectuate în trimestrul respectiv ºi valoarea estimatã a acestora
pentru suma decontatã de casa de asigurãri de sãnãtate.
În acest sens furnizorii de servicii medicale stomatologice
depun la casa de asigurãri de sãnãtate cu care încheie
contracte de furnizare de servicii medicale stomatologice
situaþia privind estimarea numãrului de servicii medicale stomatologice ºi valoarea estimatã a acestora pentru anul în
curs, defalcatã pe trimestre, care se negociazã între pãrþi.
(2) Plafonul se regularizeazã trimestrial în funcþie de:
a) serviciile stomatologice efectiv prestate ºi raportate,
precum ºi de tarifele acestora, a cãror sumã nu poate fi
mai mare decât cea estimatã ºi negociatã, cu excepþia
urgenþelor stomatologice, care pot depãºi sumele repartizate lunar în cadrul trimestrului cu maximum 10%;
b) fondul trimestrial aferent cu aceastã destinaþie;
c) sumele neconsumate în trimestrul respectiv ºi
anterior;
d) sumele care au depãºit plafonul trimestrial anterior.
Sumele ce depãºesc plafonul trimestrial la sfârºitul anului se regularizeazã conform legislaþiei în vigoare.
(3) Plafonul trimestrial aferent unui trimestru se stabileºte la începutul trimestrului respectiv.
Neîncadrarea în plafonul trimestrial atrage dupã sine
întocmirea unor liste de aºteptare.
În cadrul acestui plafon trimestrial casele de asigurãri
de sãnãtate acordã sume lunare furnizorilor de servicii
medicale stomatologice.
Art. 71. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate þin evidenþa
serviciilor stomatologice preventive ºi a tratamentelor stomatologice pe fiecare asigurat.
Art. 72. Ñ Reprezentantul legal are obligaþia sã raporteze lunar activitatea medicalã efectiv realizatã de cãtre
medicii stomatologi ºi dentiºti ºi rãspunde pentru corectitudinea datelor raportate. În cazul în care se constatã
raportãri eronate reprezentantul legal rãspunde material,
civil ºi penal, potrivit dispoziþiilor cuprinse în contractul de
furnizare de servicii medicale, conform legislaþiei în vigoare.
Art. 73. Ñ (1) Erorile de calcul constatate în cadrul
unui trimestru vor fi corectate la sfârºitul trimestrului o datã
cu recalcularea plafonului trimestrial pe medic.
(2) Erorile de calcul constatate dupã expirarea trimestrului vor fi corectate pânã la sfârºitul anului respectiv. În
situaþia în care dupã încheierea anului financiar se constatã erori de calcul aferente anului respectiv, sumele
plãtite în plus sau în minus se recalculeazã conform legii.
Art. 74. Ñ În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse
ºi cheltuielile aferente activitãþilor de tehnicã dentarã. Plata
acestora se face direct de la cabinetul stomatologic cãtre
laboratorul de tehnicã dentarã autorizat conform legii.
Art. 75. Ñ Radiologia dentarã se deconteazã direct
medicului stomatolog, dacã are competenþa necesarã sã
efectueze serviciul medical respectiv, sau medicului radiolog, pe baza tarifelor prevãzute în anexele nr. 5 ºi 11 la
prezentele norme.
CAPITOLUL VI
Servicii medicale de urgenþã prespitaliceºti
Art. 76. Ñ Reprezentantul legal al unitãþii sanitare furnizoare de servicii medicale de urgenþã prespitaliceºti încheie
contract de furnizare de servicii medicale de urgenþã prespitaliceºti ºi alte tipuri de transporturi medicale cu casa de
asigurãri de sãnãtate.

Art. 77. Ñ Prezenþa medicului din serviciul de ambulanþã este obligatorie în orice situaþie de acordare de cãtre
ambulanþã a serviciilor medicale de urgenþã majorã.
Tratamentul pe care medicul îl acordã la locul accidentului
sau al îmbolnãvirii ori în timpul transportului pânã la cea
mai apropiatã unitate sanitarã competentã se efectueazã
folosind medicaþia, materialele sanitare ºi aparatura medicalã din dotarea mijlocului de transport al unitãþii furnizoare
de servicii medicale de urgenþã prespitaliceºti, autorizatã
conform legislaþiei în vigoare. Medicul care acordã servicii
medicale de urgenþã prin serviciul de ambulanþã prescrie
reþete medicale cu contribuþie personalã numai pentru o
perioadã de 72 de ore la sfârºit de sãptãmânã, respectiv
vineri, sâmbãtã, duminicã, precum ºi în zilele de sãrbãtori
legale, însoþite de o scrisoare medicalã adresatã medicului
de familie la care este înscris asiguratul respectiv. În perioada sfârºitului de sãptãmânã, respectiv în zilele de vineri,
sâmbãtã, duminicã ºi sãrbãtorile legale, medicul care
acordã servicii medicale de urgenþã poate elibera certificate
constatatoare de deces, în condiþiile prevãzute de lege.
Art. 78. Ñ Plata serviciilor medicale de urgenþã prespitaliceºti ºi a altor tipuri de transport, prevãzute la art. 81,
82 ºi 83 ºi contractate de furnizorii de servicii medicale de
urgenþã prespitaliceºti, se face pe baza urmãtorilor indicatori: cost pe kilometru parcurs sau cost/solicitare. Aceºti
indicatori rezultã în urma negocierii urmãtoarelor elemente:
timpul mediu de rãspuns la solicitare, gradul de dotare al
mijlocului de transport clasificat astfel:
Autovehicule destinate asistenþei medicale ºi transportului pacienþilor:
a) ambulanþe de resuscitare ºi terapie intensivã (ARTI)
destinate asistenþei medicale de urgenþã, prin stabilizarea
avansatã a funcþiilor vitale ºi transportul pacienþilor în cazul
urgenþelor majore;
b) ambulanþe nemedicalizate pentru asistenþã medicalã,
susþinerea bazalã a funcþiilor vitale ºi transportul pacienþilor
cu afecþiuni care nu constituie urgenþe majore;
c) autovehicule fãrã targã, destinate asistenþei medicale
ºi transportului pacienþilor cu afecþiuni care nu constituie
urgenþe majore Ñ autosanitare (5Ð14 locuri).
Art. 79. Ñ Serviciile de ambulanþã pot asigura servicii
medicale ºi de transport, altele decât cele decontate de
casele de asigurãri de sãnãtate cãtre terþi, pe bazã de
tarife proprii plãtite direct de solicitanþi ºi care se constituie
în venituri proprii ale unitãþii furnizoare de servicii medicale
de urgenþã prespitaliceºti.
Pentru pacienþii care necesitã transport la externare,
nefiind transportabili cu mijloace de transport convenþionale,
se poate realiza transportul inclusiv în alt judeþ, cu avizul
casei de asigurãri de sãnãtate din judeþul în care se aflã
unitatea sanitarã care externeazã bolnavul.
Art. 80. Ñ Nu se deconteazã din Fondul asigurãrilor
sociale de sãnãtate transporturile bolnavilor efectuate pentru consulturi interdisciplinare sau interclinice; acestea se
deconteazã de unitatea sanitarã care a solicitat transportul
respectiv, dacã medicul curant ºi ºeful de secþie considerã
necesar acest consult, ºi se constituie în venit propriu al
unitãþii furnizoare de servicii medicale de urgenþã prespitaliceºti.
Art. 81. Ñ Tipurile de transport decontate de casele de
asigurãri de sãnãtate sunt:
a) transportul urgenþelor medico-chirurgicale;
b) transportul bolnavilor cu boli infectocontagioase;
c) transportul urgenþelor toxicologice voluntare sau involuntare;
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d) transportul urgenþelor apãrute ca urmare a acþiunii
agenþilor fizici, chimici, naturali (arsuri, înec, îngheþ), cu
excepþia accidentelor de muncã ce sunt plãtite de angajator;
e) transportul urgenþelor ginecologice, obstetricale ºi al
gravidei în vederea naºterii;
f) transportul accidentaþilor în urma unor accidente de
circulaþie;
g) transportul victimelor care apar în urma dezastrelor;
h) transportul copiilor prematuri în condiþii corespunzãtoare
de la locul de naºtere la unitãþile sanitare de specialitate ºi
de la acestea la domiciliu;
i) transportul la spital ºi/sau la comisia de expertizã pentru internare sau investigaþii al persoanelor nedeplasabile;
j) transportul la spital al nou-nãscutului ºi al lehuzei
care a nãscut la domiciliu;
k) transportul nou-nãscutului ºi al lehuzei de la spital la
domiciliu, la externare;
l) transportul de sânge ºi derivate, þesuturi ºi organe în
condiþii de urgenþã;
m) transportul personalului de specialitate pentru consulturi interdisciplinare în vederea rezolvãrii exclusiv a cazurilor de urgenþã medico-chirurgicale;
n) transportul asiguraþilor dializaþi în vederea efectuãrii
dializei, de la/la domiciliu.
Art. 82. Ñ Lista cuprinzând urgenþele medico-chirurgicale majore decontate de casele de asigurãri de sãnãtate
sunt:
a) Catastrofe (urgenþe ”în masãÒ)
b) Urgenþe colective
c) Urgenþe individuale ca suspiciune a urmãtoarelor stãri
morbide:
1) Stopul cardio-respirator (fibrilaþie/tahicardie ventricularã
fãrã puls, asistolia, disociaþia electromecanicã)
2) Accidente coronariene acute (angina instabilã, infarct
miocardic acut)
3) Politraumatisme (accidente auto, casnice, de muncã,
incendii)
4) Colaps Ñ ºoc (traumatic, anafilactic, hipovolemic,
cardiogen, toxico-septic)
5) Monotraumatisme grave (craniocerebrale, inclusiv
traumatismele faciale cu interesarea globului ocular sau a
cãilor aeriene superioare, fractura de coloanã vertebralã,
inclusiv traumatismele gâtului cu interesarea cãilor aeriene
superioare, traumatisme toracice cu pneumotorax cu presiune sau tamponadã, traumatisme abdominale cu afectarea
organelor abdominale, cu abdomen acut ºi/sau ºoc hipovolemic, traumatisme de bazin cu fracturã de bazin sau
rupturã de vezicã urinarã ori ureter, traumatisme de
perineu ºi/sau organe genitale cu ºoc hipovolemic
6) Fracturi deschise ale membrelor cu afectarea pachetului vasculonervos
7) Plãgi cu hemoragie masivã
8) Hemoragii interne exteriorizate, masive, cu semne de
ºoc hipovolemic (epistaxis, hematemezã, hemoptizie, hematurie, metroragie, melenã, rectoragie)
9) Amputaþii de diferite segmente
10) Arsuri termice de gradele 1 ºi 2, mai mari de 10%
din suprafaþa corporalã, ºi arsuri termice de gradele 3 ºi 4,
indiferent de suprafaþã
11) Arsuri chimice
12) Arsuri electrice
13) Accidentul cerebrovascular acut
14) Tulburãri paroxistice de ritm
15) Blocul atrioventricular de gradul 3
16) Criza de hipertensiune arterialã cu complicaþii (edem
pulmonar acut, encefalopatia hipertensivã)
17) Insuficienþa respiratorie acutã (hipoxia hipoxicã, hipoxia respiratorie Ñ corp strãin în cãile aeriene superioare,
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edem laringian, astmul acut grav, bronhopneumonia,
pleurezii cu lichid masiv, hipoxia cardiacã, ºocul cardiogen,
edem pulmonar acut, hipoxia anemicã severã cu hemoglobinã sub 7g/dL
18) Embolia pulmonarã
19) Sincope
20) Come
21) Abdomen acut
22) Pancreatita acutã
23) Septicemie
24) Meningita la copii
25) Encefalita
26) Deshidratarea severã
27) ºocul hipotermic
28) ºocul hipertermic
29) Tentative de suicid
30) Intoxicaþii voluntare ºi involuntare
31) Supradozare droguri
32) Convulsii
33) Înec
34) Electrocutare
35) Agresaþii grav (vezi politraumatisme, monotraumatisme grave, împuºcaþi, înjunghiaþi)
36) Viol
37) Coagulopatii (trombocitopenii, hemofilii, epistaxis) cu
hemoragii masive
38) Sindromul de coagulare intravascularã diseminatã
39) Insuficienþa renalã acutã
40) Sarcina ectopicã ruptã
41) Avort complicat cu infecþie sau cu ºoc hemoragic
42) Placenta praevia
43) Apoplexia uteroplacentarã
44) Ruptura uterinã
45) Eclampsia ºi preeclampsia
46) II P Ñ multiparã, contracþii uterine dureroase, membrane rupte
47) LVII contracþii uterine dureroase
48) Atac de glaucom
49) Dezlipire de retinã
50) Stãri depresive severe
51) Stãri halucinante delirante
52) Stãri confuzionale
53) Starea stuporoasã.
Art. 83. Ñ Lista cuprinzând urgenþele medico-chirurgicale de gradul 2 decontate de casele de asigurãri de
sãnãtate ca suspiciune a urmãtoarelor stãri morbide sunt:
a) Angina pectoralã (în afarã de angina instabilã)
b) Entorse
c) Luxaþii
d) Fracturi închise ale membrelor ºi fãrã leziuni ale
pachetului vasculonervos
e) Reumatismul articular acut în crizã
f) Sindroame de compresie ºi/sau iritaþie radicularã
(nevralgia cervico-brahialã, lombalgia ºi lombosciatica) în
faza acutã
g) Artrite septice
h) Arsuri termice de gradele 1 ºi 2, sub 10% din
suprafaþa corpului, cu localizãri care fac imposibilã deplasarea
i) Hemoragii interne exteriorizate, fãrã semne de ºoc
hipovolemic
j) Ischemie cerebralã tranzitorie
k) Crizã de hipertensiune arterialã fãrã complicaþii
l) Tromboflebitã acutã
m) Arterita, fãrã sindromul de ischemie perifericã acutã,
cu confirmare oscilometricã
n) Corpi strãini în nas, faringe, fãrã dispnee, la copii
o) Astm bronºic în crizã
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p) Insuficienþa cardiacã decompensatã
q) Colica biliarã
r) Sindromul subocluziv
s) Herniile strangulate fãrã abdomen acut
t) Apendicita acutã fãrã abdomen acut
u) Colica renalã
v) Retenþia de urinã
w) Meningita la adulþi, holera, difteria, tetanos, botulism
x) Manifestãri ale administrãrii drogurilor ºi ale sevrajului
(cu excepþia supradozãrii)
y) Agitaþii psihomotori sau catatonicii
z) Agresaþii minori (contuzii, echimozã, hematoame, fracturi închise simple)
aa) Avort necomplicat
bb) Diabetul zaharat decompensat
cc) Primiparã contracþii uterine dureroase
dd) Stare febrilã cu alterarea stãrii generale
ee) Afecþiuni reumatologice cronice confirmate în puseu
inflamator, cu deficit motor al membrelor inferioare.

Tipul de asistenþã balnearã

1. Asistenþa balnearã terapeuticã
(cu trimitere medicalã)
2. Asistenþa balnearã de recuperare
medicalã (cu trimitere medicalã)

CAPITOLUL VII
Servicii medicale de reabilitare a sãnãtãþii
Art. 84. Ñ Prevederile capitolului IV se aplicã ºi pentru
spitalele speciale de recuperare-reabilitare ºi pentru secþiile
de recuperare-reabilitare ale unor spitale.
Art. 85. Ñ Prevederile capitolului III se aplicã ºi pentru
unitãþile sanitare de tip ambulator de recuperare-reabilitare,
cu excepþia unitãþilor sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din staþiunile balneoclimatice.
Art. 86. Ñ (1) Pentru sanatorii balneare sumele negociate cu casele de asigurãri de sãnãtate se stabilesc în
funcþie de cheltuielile anului precedent. Valoarea contractului este suma negociatã diminuatã corespunzãtor cu contribuþia personalã a asiguraþilor. Contribuþia personalã a
asiguratului reprezintã 25Ñ30% din costul unei zile de
spitalizare, în funcþie de tipul de asistenþã medicalã balnearã, la recomandarea medicului de specialitate, conform
tabelului de mai jos:

Durata*)

Contribuþia asiguratului

18Ð21 de zile

30% din costul zilei de spitalizare

21Ð30 de zile

25% din costul zilei de spitalizare

*) Nu se referã la perioade mai mari de 21 de zile ºi 30 de zile. Peste aceastã duratã spitalizarea se plãteºte
în întregime de cãtre asigurat. Casa de asigurãri de sãnãtate deconteazã ºi durate mai mici de 18 zile sau 21 de zile,
conform aceloraºi procente.

(2) Pentru sanatorii, altele decât cele prevãzute la alineatul precedent ºi preventorii, sumele negociate cu casele
de asigurãri de sãnãtate se stabilesc în funcþie de cheltuielile anului precedent.
Art. 87. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate negociazã cu
reprezentantul legal al unitãþilor sanitare ambulatorii speciale
de recuperare-reabilitare din staþiunile balneoclimatice organizate potrivit legii numãrul de servicii medicale ºi tipul
acestora, luând în calcul tarifele aferente procedurilor de
medicinã fizicã cuprinse în anexa nr. 12 la prezentele
norme, cu încadrarea în fondul alocat cu aceastã destinaþie.
Art. 88. Ñ Asiguraþii beneficiazã de servicii medicale de
recuperare-reabilitare în condiþiile prevãzute mai sus numai
pe baza biletului de trimitere de la medicul de specialitate.
CAPITOLUL VIII
Modul de prescriere, eliberare ºi decontare
a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu,
suportate din Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate
Art. 89. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte de furnizare de servicii farmaceutice cu farmaciile
autorizate conform legislaþiei în vigoare, cu avizul prealabil
al Colegiului Farmaciºtilor din România, ºi acreditate de
acestea, respectându-se urmãtoarele cerinþe:
a) în farmacie sã fie prezent permanent un farmacist;
b) farmacia sã fie situatã într-un perimetru geografic
care sã permitã accesul populaþiei;

c) farmacia sã se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform listei cuprinzând denumirile comune
internaþionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de
medicamente de care beneficiazã asiguraþii în tratamentul
ambulatoriu pe bazã de prescripþie medicalã cu sau fãrã
contribuþie personalã;
d) sã nu aibã reclamaþii justificate din partea asiguraþilor;
e) farmaciile sunt obligate, sub sancþiunea revocãrii
acreditãrii, sã aibã permanent în stoc curent la dispoziþia
persoanelor asigurate medicamente la nivelul preþului de
referinþã stabilite prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi
al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate;
f) sã practice o evidenþã de gestiune cantitativ valoricã,
pentru medicamentele de care beneficiazã asiguraþii conform listelor de medicamente.
Art. 90. Ñ Farmacia are obligaþia sã transmitã la nivelul
caselor de asigurãri de sãnãtate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate sau printr-un program compatibil cu cerinþele
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, avizat de
aceasta.
Art. 91. Ñ Farmaciºtii din Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate ºi din casele de asigurãri de sãnãtate au
drept de control la furnizorii de servicii farmaceutice în scopul respectãrii contractului de furnizare de servicii farmaceutice; controlul va viza numai acea parte a activitãþii
farmaciei de relaþie contractualã cu casa de asigurãri de
sãnãtate.
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Art. 92. Ñ Medicamentele de care beneficiazã asiguraþii
pe bazã de prescripþie medicalã cu sau fãrã contribuþie
personalã, în condiþiile legii, se suportã din Fondul de
asigurãri sociale de sãnãtate ºi se elibereazã numai cu
respectarea prevederilor prezentului mod de prescriere, eliberare ºi decontare.
Art. 93. Ñ Asiguraþii au dreptul la medicamente cu sau
fãrã contribuþie personalã, pe bazã de prescripþie medicalã,
în tratamentul ambulatoriu.
Art. 94. Ñ Prescripþia medicalã se emite de medicii din
cabinetele medicale ºi de medicii din spitalele cu care
casele de asigurãri de sãnãtate au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, indiferent de casa de asigurãri
de sãnãtate la care se vireazã contribuþia asiguratului.
Prescripþia medicalã eliberatã de medicii din spitale la
externarea bolnavului cuprinde medicaþia pentru maximum
30 de zile, cu excepþia diabetului zaharat pentru care prescripþia poate fi de 60 de zile.
Art. 95. Ñ Prescripþia medicalã conþine în mod obligatoriu urmãtoarele date: denumirea furnizorului de servicii
medicale (cabinet medical, spital etc.), date de identificare
a asiguratului (nume, prenume, vârstã etc.), numãrul foii de
observaþie sau din registrul de consultaþii al bolnavului,
diagnosticul, tratamentul prescris, data eliberãrii, codul
medicului ºi specialitatea acestuia, numãrul contractului de
furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurãri
de sãnãtate ºi denumirea casei de asigurãri de sãnãtate.
Aceste obligaþii revin medicului care emite prescripþia
medicalã.
Art. 96. Ñ Inscripþionarea codului medicului pe prescripþia medicalã se face prin aplicarea parafei medicului,
care conþine în mod obligatoriu ºi codul medicului.
Art. 97. Ñ Prescripþiile medicale care nu conþin datele
precizate la articolele 95 ºi 96 nu vor fi decontate de
casele de asigurãri de sãnãtate.
Art. 98. Ñ În sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
prescrierea medicamentelor se face de medici numai în
limita specialitãþii (responsabilitãþii) pe care o au, cu
excepþia medicilor acreditaþi ca medici de familie care pot
prescrie medicamente atât în limita competenþei proprii, cât
ºi pe baza recomandãrilor scrise date de medicii specialiºti,
cu respectarea indicaþiilor din prospectul producãtorului de
medicamente.
Art. 99. Ñ Decadal casele de asigurãri de sãnãtate
plãtitoare ale sumelor pentru medicamentele prescrise în
tratamentele ambulatorii cu sau fãrã contribuþie personalã
urmãresc evoluþia consumului de medicamente, comparativ
cu bugetul alocat acestei categorii de cheltuieli.
Art. 100. Ñ Prescripþiile medicale pe baza cãrora se elibereazã medicamentele constituie documente financiar-contabile, conform cãrora se întocmesc borderourile
centralizatoare.
Art. 101. Ñ Prescripþia medicalã este document cu
regim special ºi se întocmeºte în 3 exemplare. Toate
datele vor fi înscrise lizibil, fãrã modificãri, ºtersãturi sau
adãugãri. În cazul în care o modificare este absolut necesarã, aceastã menþiune va fi semnatã ºi parafatã.
Art. 102. Ñ (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise
medicamentele sunt de pânã la 3Ð5 zile în afecþiuni acute,
de pânã la 8Ð10 zile în afecþiuni subacute ºi de pânã la
30 de zile pentru bolnavii cu afecþiuni cronice, cu excepþia
bolnavilor cu diabet zaharat.
(2) Prescripþia medicalã este valabilã maximum 30 de
zile de la data emiterii acesteia.
Art. 103. Ñ Numãrul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fãrã contribuþie personalã pentru un bolnav
la o consultaþie poate fi de 1Ð3 produse. Pentru TBC ºi
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diabet numãrul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau
fãrã contribuþie personalã la o consultaþie poate fi de maximum 4 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare
produs se noteazã în cifre ºi în litere.
Art. 104. Ñ Medicii pot prescrie medicamente fãrã contribuþia personalã a asiguratului numai în limita unui plafon
maxim pe prescripþie medicalã de 1.000.000 lei la valoarea
totalã a prescripþiei medicale, stabilitã la preþul de vânzare
cu amãnuntul. Pentru medicamentele cu contribuþie personalã din partea asiguratului medicii pot prescrie medicamente în limita unui plafon maxim pe prescripþie medicalã
de 1.000.000 lei la valoarea totalã a prescripþiei medicale,
stabilit la preþul de referinþã. Aceste plafoane pot fi modificate prin ordin al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Medicilor din
România. Pentru cazuri bine justificate casele de asigurãri
de sãnãtate, printr-o comisie specialã, organizatã la nivelul
acestora, pot aproba decontarea ºi a prescripþiilor medicale
care depãºesc aceste sume.
Art. 105. Ñ Eliberarea medicamentelor se face numai
de cãtre farmacii, pe baza prescripþiei medicale.
Art. 106. Ñ Eliberarea medicamentelor se face la orice
farmacie cu care casele de asigurãri de sãnãtate au încheiat contract de furnizare de servicii farmaceutice. Primitorul
semneazã de primirea medicamentelor pe versoul prescripþiei medicale, pe care se menþioneazã numele, prenumele, adresa completã, seria ºi numãrul actului de
identitate ale acestuia, precum ºi casa de asigurãri de
sãnãtate la care asiguratul vireazã contribuþia pentru
asigurãri sociale de sãnãtate.
Art. 107. Ñ Pentru medicamentele care se elibereazã
cu contribuþie personalã din partea asiguratului contribuþia
personalã a asiguratului pentru medicamentele eliberate pe
bazã de prescripþie medicalã este de 30% din preþul de
referinþã plus diferenþa dintre preþul de referinþã ºi preþul de
vânzare cu amãnuntul al medicamentului prescris.
Art. 108. Ñ (1) Dacã preþurile de vânzare cu amãnuntul
ale medicamentelor eliberate sunt mai mari decât preþurile
de referinþã, farmacia încaseazã contribuþia suportatã de
asigurat în procentul corespunzãtor din preþul de referinþã,
precum ºi diferenþele dintre preþurile de vânzare cu
amãnuntul ºi preþurile de referinþã.
(2) Dacã preþurile de vânzare cu amãnuntul ale medicamentelor eliberate sunt egale cu preþurile de referinþã,
farmacia încaseazã contribuþia suportatã de asigurat în procentul corespunzãtor din preþul de vânzare cu amãnuntul
(preþul de referinþã).
Art. 109. Ñ În situaþia în care primitorul renunþã la o
parte din medicamentele cuprinse în prescripþia medicalã,
acestea nu se elibereazã, ci se anuleazã, nefiind permisã
compensarea prin medicamente a sumei pe care, potrivit
reglementãrilor legale, o suportã asiguratul.
Art. 110. Ñ În cazul în care medicul indicã numai
denumirea substanþei active, farmacistul are obligaþia de a
elibera medicamentul cu preþul cel mai mic din farmacie.
Art. 111. Ñ Înscrierea preþurilor de vânzare cu amãnuntul se face de cãtre farmacist numai pentru medicamentele
eliberate, pe toate exemplarele prescripþiei medicale.
Art. 112. Ñ Farmacistul noteazã preþurile de vânzare cu
amãnuntul ºi suma aferentã procentului corespunzãtor din
preþurile de referinþã ale medicamentelor, stabilite conform
articolelor 107 ºi 108, le totalizeazã ºi menþioneazã pe prescripþia medicalã atât suma totalã, cât ºi suma aferentã ce
urmeazã sã fie decontatã de casele de asigurãri de
sãnãtate.
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Art. 113. Ñ Medicamentele care nu au fost eliberate de
farmacie se anuleazã cu o linie, în faþa primitorului, pe
toate exemplarele prescripþiei medicale.
Art. 114. Ñ Preþul de referinþã pentru medicamentele
care se elibereazã cu contribuþie personalã din partea asiguraþilor este preþul minim al formei farmaceutice, pentru
fiecare concentraþie, din cadrul aceleiaºi denumiri comune
internaþionale. Pentru medicamentele care se elibereazã
fãrã contribuþie personalã din partea asiguraþilor nu se stabileºte preþ de referinþã.
Art. 115. Ñ Prevederile articolelor 106Ð114 se aduc la
cunoºtinþã asiguraþilor, la loc vizibil în farmacii.
Art. 116. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã sumele aferente medicamentelor eliberate cu sau
fãrã contribuþie personalã farmaciilor cu care au încheiat
contracte de furnizare de servicii farmaceutice.
Art. 117. Ñ (1) Decontarea medicamentelor cu contribuþie personalã prescrise în tratamentul ambulatoriu se
face pe baza preþurilor de referinþã în vigoare la data
achiziþionãrii medicamentelor de cãtre farmacie.
(2) Preþurile de referinþã ale medicamentelor cu contribuþie personalã de care beneficiazã asiguraþii pe bazã de
prescripþie medicalã se stabilesc prin ordin al preºedintelui
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea
Colegiului Farmaciºtilor din România ºi a Colegiului
Medicilor din România.
(3) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã 70%
din preþul de referinþã al medicamentului.
Art. 118. Ñ (1) Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã, în limita fondului aferent decontãrii medicamentelor,
medicamentele fãrã contribuþie personalã prescrise:
a) pentru copii între 0Ð18 ani, gravide ºi lehuze;
b) pentru bolile care beneficiazã de gratuitate, prevãzute
în Ordinul ministrului de stat, ministrul sãnãtãþii, ºi al
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate
nr. 306/48/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile
pentru care asiguraþii beneficiazã, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fãrã contribuþie personalã,
decontate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209
din 12 mai 2000;
c) pentru categorii de asiguraþi care beneficiazã de gratuitate în conformitate cu Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea în mod gratuit a
asistenþei medicale, medicamentelor ºi protezelor pentru
unele categorii de persoane prevãzute în legi speciale, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2) Pentru prescripþiile pediatrice se deconteazã numai
medicamentele de folosinþã pediatricã, prescrise conform
indicaþiilor producãtorului de medicamente, cu excepþia
cazurilor justificate în care vârsta ºi greutatea pacientului
impun utilizarea unei alte forme farmaceutice.
Art. 119. Ñ Fondul aferent decontãrii medicamentelor
cu sau fãrã contribuþie personalã reprezintã o cotã din
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate aferentã cheltuielilor materiale ºi prestãrilor de servicii medicale.
Art. 120. Ñ În cazul depãºirii fondului aferent decontãrii
medicamentelor cu sau fãrã contribuþie personalã casele de
asigurãri de sãnãtate analizeazã prescripþiile medicale ale
medicilor care au avut sumele cele mai ridicate pentru
reþetele prescrise. În cazurile nejustificate comisiile de control al calitãþii serviciilor medicale, constituite conform
articolului 83 din Legea nr. 145/1997 privind asigurãrile
sociale de sãnãtate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, propun mãsuri de limitare a abuzurilor.
Art. 121. Ñ (1) Farmaciile întocmesc un borderou centralizator, pe case de asigurãri de sãnãtate, în funcþie de

casa de asigurãri de sãnãtate cãtre care se face virarea
contribuþiei asiguratului (denumirea casei de asigurãri de
sãnãtate fiind înscrisã pe versoul prescripþiei). Pe borderou
fiecare prescripþie medicalã poartã un numãr curent, care
trebuie sã fie acelaºi cu numãrul de ordine pe care îl
poartã prescripþia medicalã.
(2) Borderourile se întocmesc în douã exemplare, specificându-se suma ce urmeazã sã fie încasatã de la casele
de asigurãri de sãnãtate. Pe baza borderourilor centralizatoare farmaciile vor întocmi facturi cu sumele totale ce
urmeazã sã fie decontate de casele de asigurãri de
sãnãtate.
Art. 122. Ñ În vederea decontãrii medicamentelor cu
sau fãrã contribuþie personalã farmaciile înainteazã caselor
de asigurãri de sãnãtate la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii farmaceutice urmãtoarele acte
în original: facturã, borderourile centralizatoare, prescripþiile
medicale.
Art. 123. Ñ Suma totalã va fi achitatã în termen de cel
mult 30 de zile de la data prezentãrii decontului, termen
necesar pentru verificarea documentelor. În cazul unei
întârzieri de peste 60 de zile farmaciile pot sista eliberarea
medicamentelor cu sau fãrã contribuþie personalã pânã la
achitarea datoriilor de cãtre casele de asigurãri de
sãnãtate.
Art. 124. Ñ Farmaciile rãspund de exactitatea datelor
cuprinse în decont ºi în actele justificative, iar casele de
asigurãri de sãnãtate, de legalitatea plãþilor efectuate.
Art. 125. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã analizeze lunar în consiliile de administraþie modul
de gestionare a fondurilor, luând mãsurile care se impun.
Art. 126. Ñ Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate
poate emite precizãri cu privire la decontarea ºi circuitul
financiar al plãþilor între casele de asigurãri de sãnãtate ºi
farmacii.
Art. 127. Ñ În cazul încãlcãrii dispoziþiilor legale se vor
întocmi actele de constatare ºi de sesizare ale organelor
competente, potrivit rãspunderii juridice care rezultã din
actul de constatare.
CAPITOLUL IX
Dispozitive medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii
deficienþelor organice sau funcþionale ori corectãrii
unor deficienþe fizice
Art. 128. Ñ Asiguraþii au dreptul la procurarea dispozitivelor medicale, cu sau fãrã contribuþie personalã, pe baza
prescripþiei medicale eliberate de medici de specialitate
acreditaþi, în unitãþi sanitare autorizate ºi/sau acreditate.
Art. 129. Ñ Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi
Colegiul Medicilor din România elaboreazã Lista cuprinzând
dispozitivele medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice, decontate integral sau cu contribuþie personalã
din partea asiguratului, listã cuprinsã în anexa nr. 13 la
prezentele norme.
Art. 130. Ñ (1) Dispozitivele medicale se acordã pe baza
cererii scrise întocmite de asigurat, de reprezentantul legal
al acestuia sau de orice persoanã împuternicitã în acest
sens, înregistratã la casa de asigurãri de sãnãtate în raza
cãreia îºi are domiciliul sau reºedinþa persoana îndreptãþitã.
(2) Cererea este însoþitã de actul de identitate (certificatul de naºtere pentru copii), actul care atestã calitatea de
asigurat ºi prescripþia medicalã pentru dispozitivul medical.
Art. 131. Ñ (1) Prescripþia medicalã, care se elibereazã
în douã exemplare, din care un exemplar pentru casa de
asigurãri de sãnãtate ºi un exemplar pentru asigurat, tre-
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buie sã conþinã recomandarea dispozitivului medical
menþionat în Lista cuprinzând dispozitivele medicale
prevãzutã în anexa nr. 13, caracteristicile specifice ale
acestuia ºi sã precizeze cã deficienþa organicã, funcþionalã
sau fizicã nu a apãrut în urma unei boli profesionale sau a
unui accident de muncã.
(2) La prescripþia medicalã pentru dispozitivele medicale
destinate corectãrii auzului se anexeazã audiograma eliberatã de clinica de specialitate sau de serviciile specializate
autorizate ºi/sau acreditate.
(3) În cazul primei protezãri a membrului inferior (activitatea proteticã pânã la prima protezã definitivã) prescripþia
medicalã trebuie sã specifice modul de protezare ºi sã prevadã tipul protezei definitive.
(4) Casele de asigurãri de sãnãtate nu acceptã prescripþiile medicale dacã tipul dispozitivului medical nu este
specificat conform Listei cuprinzând dispozitivele medicale
prevãzute în anexa nr. 13 ºi dacã prescripþia medicalã
conþine nominalizarea furnizorului de dispozitive medicale.
Art. 132. Ñ (1) Casa de asigurãri de sãnãtate analizeazã cererea ºi în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare
de la data înregistrãrii cererii elibereazã decizia privind
aprobarea procurãrii dispozitivului medical, care nu trebuie
sã precizeze numele furnizorului dispozitivului medical.
Respingerea cererii de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate
se face în scris, cu indicarea temeiului legal.
(2) Decizia se elibereazã în douã exemplare, un exemplar pentru asigurat ºi un exemplar pentru casa de asigurãri de sãnãtate, ºi se arhiveazã împreunã cu cererea ºi
actele doveditoare.
Art. 133. Ñ Pentru procurarea dispozitivului medical
beneficiarul, reprezentantul legal al acestuia sau orice persoanã împuternicitã în acest sens se adreseazã unuia dintre furnizorii incluºi în Lista cuprinzând furnizorii acreditaþi,
cu care casa de asigurãri de sãnãtate a încheiat contract,
cu urmãtoarele documente: decizia casei de asigurãri de
sãnãtate ºi prescripþia medicalã.
Art. 134. Ñ (1) Preþul de referinþã pentru dispozitivele
medicale menþionate în Lista cuprinzând dispozitivele medicale prevãzutã în anexa nr. 13 la prezentele norme este
preþul decontat de casele de asigurãri de sãnãtate. Preþul
de referinþã este stabilit de Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate, prin ordin al preºedintelui, pe baza criteriilor economice ºi caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor medicale. Diferenþa dintre preþul de vânzare cu amãnuntul al
dispozitivului medical ºi preþul de referinþã se suportã de
beneficiar, drept contribuþie personalã ºi se achitã direct
furnizorului. Dacã preþul de vânzare cu amãnuntul al dispozitivului medical este sub preþul de referinþã, acesta este
decontat integral de casele de asigurãri de sãnãtate.
(2) Unele categorii de persoane prevãzute în legi speciale beneficiazã de acordarea unor dispozitive medicale prezentate în anexa nr. 13 la prezentele norme, în condiþiile
prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
170/1999 privind acordarea în mod gratuit a asistenþei
medicale, medicamentelor ºi protezelor pentru unele categorii de persoane prevãzute în legi speciale [articolul 3
litera c) ºi articolul 4 litera d)], cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Art. 135 Ñ Lista cuprinzând dispozitivele medicale
prevãzutã în anexa nr. 13 la prezentele norme cuprinde
atât termenele de înlocuire a acestora, cât ºi menþiunea
dacã dispozitivele medicale sunt reparabile. Termenul de
înlocuire începe sã curgã din momentul în care asiguratul
intrã în posesia dispozitivului medical.
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Art. 136. Ñ (1) Certificatul de garanþie predat de furnizor asiguratului trebuie sã precizeze elementele de identificare a dispozitivului medical (numãrul lotului sau, dupã
caz, seria ºi data fabricaþiei) ºi termenul de garanþie.
(2) În cadrul termenului de garanþie asiguraþii pot
reclama executarea necorespunzãtoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, dacã aceasta nu s-a produs
din vina utilizatorului. În acest caz repararea sau înlocuirea
cu altul corespunzãtor se va asigura ºi se va suporta de
furnizor.
Art. 137. Ñ (1) Repararea dispozitivului medical dupã
expirarea termenului de garanþie se asigurã de furnizor ºi
se aprobã pe baza cererii scrise întocmite de asigurat, de
reprezentantul legal al acestuia sau de orice persoanã
împuternicitã în acest sens. Cererea privind repararea dispozitivului medical se înregistreazã la casa de asigurãri de
sãnãtate în raza cãreia îºi are domiciliul sau reºedinþa persoana îndreptãþitã ºi este însoþitã de actul de identitate
(certificatul de naºtere pentru copii), actul care atestã calitatea de asigurat (al unuia dintre pãrinþi Ñ pentru copii) ºi
certificatul de garanþie al dispozitivului medical.
(2) Casa de asigurãri de sãnãtate analizeazã cererea ºi
în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii elibereazã decizia privind aprobarea reparãrii
dispozitivului medical. Respingerea cererii de cãtre casa de
asigurãri de sãnãtate se face în scris, cu indicarea temeiului.
(3) Pentru repararea dispozitivului medical asiguratul,
reprezentantul legal al acestuia sau orice altã persoanã
împuternicitã în acest sens se adreseazã, cu decizia privind aprobarea reparãrii, furnizorului de la care acesta a
fost procurat ºi cu care casa de asigurãri de sãnãtate are
încheiat contract.
(4) În cadrul termenului de înlocuire a dispozitivului
medical, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã
reparaþiile, a cãror valoare totalã nu trebuie sã depãºeascã
50% din preþul de referinþã valabil în momentul aprobãrii
primei cereri pentru repararea dispozitivului medical.
Termenul de înlocuire a dispozitivului medical se prelungeºte corespunzãtor cu termenul de garanþie al fiecãrei
reparaþii.
Art. 138. Ñ Pentru copii ºi tineri pânã la vârsta de 26
de ani, dacã sunt elevi, studenþi sau ucenici ºi dacã nu
realizeazã venituri din muncã, dispozitivele medicale pot fi
înlocuite sau reparate, conform specificaþiilor din anexa nr. 13
la prezentele norme.
Art. 139. Ñ Fondul aferent cheltuielilor cu dispozitivele
medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor
organice sau funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice
reprezintã o cotã distinctã din Fondul de asigurãri sociale
de sãnãtate aferent cheltuielilor materiale ºi prestãrilor de
servicii cu caracter medical.
Art. 140. Ñ (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor
medicale se face de casele de asigurãri de sãnãtate, la
nivelul preþului de referinþã valabil în momentul primirii de
cãtre asigurat a deciziei de aprobare a dispozitivului medical, pe baza documentelor de platã emise de furnizorii cu
care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale, dupã confirmarea primirii de cãtre asigurat a dispozitivului medical.
(2) În cazul protezãrilor O.R.L. ºi protezãrilor pentru
membrul superior ºi/sau inferior se va ataºa un document
prin care eficacitatea actului de protezare este validatã
(confirmatã)/invalidatã de medicul de specialitate care a
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eliberat prescripþia medicalã. În cazul în care asiguratul nu
se prezintã la casa de asigurãri de sãnãtate cu acest
document confirmat de medicul care a eliberat prescripþia
în termen de 10 zile calendaristice de la ridicarea dispozitivului, casa de asigurãri de sãnãtate va valida (confirma)
din oficiu protezarea respectivã.
(3) Documentul de platã emis de furnizor este însoþit de
confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnãtura
beneficiarului, cu specificarea domiciliului ºi a actului de
identitate sau a documentelor care confirmã expedierea
prin poºtã ºi primirea la domiciliu, ºi de copia certificatului
de garanþie.
(4) Decontarea cheltuielilor pentru dispozitivele medicale
destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau
funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice se face în
limita fondului aprobat cu aceastã destinaþie. Neîncadrarea
în acest fond atrage dupã sine întocmirea unor liste de
aºteptare pentru asiguraþi de cãtre casele de asigurãri de
sãnãtate. Soluþionarea listelor de aºteptare va þine seama
atât de criterii economice, cât ºi de urgenþa asigurãrii dispozitivului medical.
Art. 141. Ñ Furnizorii dispozitivelor medicale au
urmãtoarele obligaþii:
a) sã livreze dispozitive medicale autorizate de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei;
b) sã nu livreze dispozitive medicale expirate sau care
prezintã abateri de la performanþele funcþionale ºi de securitate, generatoare de incidente;
c) sã confecþioneze dispozitivul medical la parametrii
tehnico-medicali ºi calitativi corespunzãtori deficienþei pentru care a fost recomandat;
d) sã livreze numai dispozitive medicale cu elemente de
identificare (numãrul lotului sau, dupã caz, seria ºi data
fabricaþiei);
e) sã livreze la termen dispozitivul medical comandat;
f) sã execute orice modificare necesarã dispozitivului
medical în cazul în care nu au fost respectate specificaþiile
din prescripþia medicului de specialitate;
g) sã verifice la livrare, dupã caz, adaptabilitatea ºi
buna funcþionare a dispozitivului medical;
h) sã livreze dispozitive medicale însoþite de certificate
de garanþie ºi instrucþiuni de folosire ºi întreþinere;
i) sã asigure service pentru dispozitivul medical livrat
atât în perioada de garanþie, cât ºi dupã expirarea acesteia.
Art. 142. Ñ Beneficiarii dispozitivelor medicale au
urmãtoarele obligaþii:
a) sã respecte instrucþiunile de folosire ºi întreþinere ale
dispozitivelor medicale;
b) sã nu modifice caracteristicile funcþionale ale dispozitivelor medicale;
c) sã pãstreze elementele de identificare a dispozitivelor
medicale;
d) sã ridice dispozitivul medical solicitat la data stabilitã
de furnizor;
e) sã anunþe furnizorul cu cel puþin 7 zile înainte, dacã
din motive bine întemeiate nu se poate prezenta la data
stabilitã pentru ridicarea dispozitivului medical;
f) sã nu înstrãineze dispozitivele medicale de care
beneficiazã, conform prezentelor norme;
g) în cazul protezãrilor O.R.L. ºi protezãrilor pentru
membrul superior ºi/sau inferior, asiguratul se va prezenta
la medicul de specialitate care a eliberat prescripþia medicalã, în vederea validãrii actului de protezare.

Art. 143. Ñ (1) Acreditarea furnizorilor de dispozitive
medicale se face de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate
în a cãror razã teritorialã îºi au sediul social, pe bazã de
cerere pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice
sau funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice, prezentatã în anexa nr. 14 la prezentele norme.
(2) Acreditarea este valabilã pe durata de aplicabilitate
a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei
medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001.
Art. 144. Ñ Condiþiile necesare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale sunt:
a) avizul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei ca furnizor de
dispozitive medicale, care trebuie sã specifice numele furnizorului, adresa sediului social ºi, dupã caz, adresa/adresele
sediilor secundare (puncte de lucru), unde se produc ºi/sau
se comercializeazã dispozitive medicale; avizul este însoþit
de lista cuprinzând autorizaþiile de utilizare a dispozitivelor
medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor
organice sau funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice;
b) extras de registru, eliberat de oficiul registrului
comerþului;
c) dispozitivele medicale trebuie sã fie autorizate de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei. Autorizaþiile de utilizare trebuie sã fie valabile pe durata acreditãrii.
Art. 145. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate analizeazã
cererea de acreditare ºi în termen de maximum 15 zile de
la înregistrarea acesteia elibereazã certificatul de acreditare
sau respinge cererea de acreditare a furnizorului printr-un
proces-verbal în care vor fi consemnate cauzele concrete
ale respingerii.
Art. 146. Ñ (1) Casele de asigurãri de sãnãtate emit
certificatul de acreditare, pe baza documentelor obligatorii
solicitate, în 3 exemplare: un exemplar pentru Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, un exemplar pentru
furnizor ºi un exemplar pentru emitent. Certificatul de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectãrii
ºi recuperãrii deficienþelor organice sau funcþionale ori
corectãrii unor deficienþe fizice este conform anexei nr. 15 la
prezentele norme.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate trebuie sã trimitã la
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, pentru fiecare
furnizor de dispozitive medicale, certificatul de acreditare în
original, avizul de furnizor de dispozitive medicale emis de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, în copie, autorizaþiile de utilizare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei, în copie, ºi extrasul de registru eliberat de oficiul registrului comerþului, în copie, în termen de
7 zile de la data emiterii certificatului de acreditare. Pe
baza acestora Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate
actualizeazã trimestrial Lista cuprinzând furnizorii acreditaþi
pentru întreaga þarã, aprobatã prin ordin al preºedintelui.
Art. 147. Ñ Cererea pentru reînnoirea acreditãrii,
însoþitã de documentele necesare, se depune cu cel puþin
30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a
fost eliberatã acreditarea. Dacã apar modificãri ale metodologiei privind furnizarea dispozitivelor medicale destinate
corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau
funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice, este obligatorie reînnoirea acreditãrii.
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Art. 148. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate încheie
contracte cu orice furnizor din Lista cuprinzând furnizorii
acreditaþi, la solicitarea acestora, cu condiþia respectãrii
clauzelor contractuale.
Art. 149. Ñ La sesizãrile caselor de asigurãri de
sãnãtate ºi ale asiguraþilor Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate poate exclude un furnizor din Lista cuprinzând
furnizorii acreditaþi pentru întreaga þarã, aprobatã prin ordin
al preºedintelui, ºi poate impune casei de asigurãri de
sãnãtate care a eliberat certificatul de acreditare anularea
acestuia în urmãtoarele situaþii:
a) furnizorul livreazã dispozitive medicale neautorizate
de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei;
b) furnizorul livreazã dispozitive medicale expirate sau
care prezintã abateri de la performanþele funcþionale ºi de
securitate, generatoare de incidente;
c) declaraþii false ale furnizorului.
Art. 150. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate care a eliberat certificatul de acreditare poate anula acreditarea ºi
poate impune reluarea procedurii de acreditare în urmãtoarele situaþii:
a) schimbarea numelui furnizorului;
b) schimbarea reprezentantului legal al furnizorului;
c) schimbarea adresei sediului social;
d) înfiinþãri/desfiinþãri de sedii secundare.
CAPITOLUL X
Îngrijiri medicale la domiciliu
Art. 151. Ñ Asiguraþii au dreptul la îngrijiri medicale la
domiciliu care sunt acordate de cãtre medicul de familie, la
recomandarea sa sau a medicului de altã specialitate ºi
prin intermediul personalului acreditat sã desfãºoare
aceastã activitate.
Art. 152. Ñ În vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale la domiciliu trebuie îndeplinite
urmãtoarele condiþii:
a) personalul care efectueazã îngrijiri medicale la domiciliu se acrediteazã de cãtre comisiile paritare judeþene formate din reprezentanþi ai caselor de asigurãri de sãnãtate
ºi ai colegiului medicilor judeþean sau, dupã caz, al municipiului Bucureºti;
b) organizaþiile nonguvernamentale sau alte unitãþi care
au ca obiect de activitate acordarea de îngrijiri medicale la
domiciliu ºi care sunt autorizate de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei se acrediteazã de Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate ºi Colegiul Medicilor din România.
Art. 153. Ñ Criteriile de acreditare a personalului, precum ºi a unitãþilor care efectueazã aceste servicii medicale,
lista cuprinzând serviciile medicale decontate de casele de
asigurãri de sãnãtate ºi modalitatea de contractare ºi
decontare se elaboreazã de Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate ºi Colegiul Medicilor din România, se aprobã
prin ordin comun al preºedintelui Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate ºi al preºedintelui Colegiului
Medicilor din România ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
CAPITOLUL XI
Serviciile medicale asigurate prin centrele de sãnãtate
Art. 154. Ñ Centrele de sãnãtate cu personalitate juridicã, înfiinþate de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, care au
în structurã paturi de spital ºi ambulatoriu de specialitate,
încheie contract direct cu casele de asigurãri de sãnãtate
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pentru activitatea medicalã desfãºuratã, în calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sãnãtate sunt
asimilate cu spitalele comunale ºi decontarea serviciilor
medicale se face conform metodologiei de finanþare a spitalelor, prevãzutã la capitolul IV din prezentele norme, pentru serviciile medicale spitaliceºti, ºi conform metodologiei
de finanþare a ambulatoriului de specialitate, prevãzutã la
capitolul III, pentru activitatea medicalã de specialitate din
ambulatoriul spitalului.
Art. 155. Ñ Pentru centrele de sãnãtate fãrã personalitate juridicã, înfiinþate de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, cu
paturi de spital, care se aflã în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului încheie contract de furnizare de
servicii medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate ºi pentru activitatea medicalã desfãºuratã în centrul de sãnãtate,
considerat ca secþie a spitalului respectiv.
Art. 156. Ñ Pentru centrele de sãnãtate fãrã personalitate juridicã, fãrã paturi de spital, înfiinþate de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei, care se aflã în structura unui spital,
reprezentantul legal al spitalului încheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de
sãnãtate ºi pentru activitatea medicalã desfãºuratã în centrul de sãnãtate, considerat ambulatoriul de specialitate al
spitalului.
Art. 157. Ñ Centrele de sãnãtate care au fost organizate pe structura unui dispensar medical situate în zone
izolate sau greu accesibile ºi care pot avea în structurã
paturi de staþionar, devin centre de permanenþã. Medicul
de familie din cabinetul medical organizat potrivit
Ordonanþei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ºi
funcþionarea cabinetelor medicale, cu modificãrile ºi completãrile urmãtoare, care îºi desfãºoarã activitatea în acest
centru de sãnãtate, încheie contract de furnizãri de servicii
medicale cu casele de asigurãri de sãnãtate conform prezentelor norme.
CAPITOLUL XII
Dispoziþii finale
Art. 158. Ñ La alocarea sumelor colectate de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate din fondul de redistribuire se va þine seama ºi de serviciile medicale prestate
de cãtre unii furnizori de servicii pentru asiguraþii a cãror
contribuþie se vireazã la altã casã de asigurãri de sãnãtate
decât cea care deconteazã serviciile respective.
Art. 159. Ñ Furnizorii de servicii medicale sunt obligaþi
sã acorde asistenþã medicalã tuturor asiguraþilor conform
Legii nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sãnãtate,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, indiferent de casa
la care se vireazã contribuþia de asigurãri de sãnãtate.
Art. 160. Ñ Unitãþile sanitare vor prezenta caselor de
asigurãri de sãnãtate, la definitivarea ºi încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu acestea, detalierea sumelor contractate, potrivit clasificaþiei economice a
indicatorilor financiari. Dupã acceptarea de cãtre casele de
asigurãri de sãnãtate a structurii prezentate pãrþile vor
conveni modul în care în execuþie vor putea fi efectuate
modificãri faþã de structura convenitã.
Art. 161. Ñ Anexele nr. 1Ñ15 fac parte integrantã din
prezentele norme.
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ANEXA Nr. 1a)
CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii medicale în asistenþa medicalã primarã
I. Pãrþile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în
municipiul/oraºul ..........................., str. ........ nr. ..............,
judeþul/sectorul .................., tel/fax ............., reprezentatã
prin director general ............................................................,
ºi
Cabinetul medical de asistenþã medicalã primarã
............................, organizat:
Ñ cabinet individual ..........................................................
reprezentat prin medicul titular: ............................................
Ñ cabinet asociat sau grupat ..................................
reprezentat prin medicul delegat: ........................................
Ñ societate civilã medicalã .............................. reprezentatã prin administratorul: .................................
Ñ cabinet organizat ca persoanã juridicã ......................
reprezentant legal: .............................
Ñ cabinet care funcþioneazã în structura unei unitãþi
sanitare cu personalitate juridicã ............... reprezentatã
prin: .............................
cu autorizaþie de înfiinþare nr. ..............., certificat de
înregistrare nr. ................, autorizaþie sanitarã nr. ................,
având sediul în municipiul/oraºul .........................................,
str. ................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ......,
judeþul/sectorul ......................, telefon ........................., cont
nr. ......................., deschis la trezoreria statului, cod fiscal
nr. .....................
II. Obiectul contractului
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenþa medicalã primarã,
conform Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001 ºi normelor metodologice de
aplicare a acestuia.
III. Serviciile medicale furnizate
Art. 2. Ñ Serviciile medicale furnizate în asistenþa medicalã primarã, detaliate în normele metodologice de aplicare
a Contractului-cadru pentru anul 2001, sunt urmãtoarele:
a) servicii profilactice;
b) servicii de urgenþã;
c) servicii medicale curative;
d) servicii speciale;
e) activitãþi de suport.
Art. 3. Ñ Furnizarea serviciilor medicale se face pentru
asiguraþii înscriºi pe lista proprie a medicului/medicilor:
1. ..............................., acreditat de cãtre comisia de
acreditare ...................... prin .......... nr. ............. din ............
ºi având un numãr de .................. asiguraþi înscriºi pe lista
proprie;
2. ..............................., acreditat de cãtre comisia de
acreditare ...................... prin .......... nr. ............... din
............ ºi având un numãr de .................. asiguraþi înscriºi
pe lista proprie;

3. ..............................., acreditat de cãtre comisia de
acreditare ................................ prin ............... nr. ...............
din ............ ºi având un numãr de .................. asiguraþi
înscriºi pe lista proprie;
4.
..........
..........
IV. Durata contractului
Art. 4. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 5. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
prin acordul pãrþilor în situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.
V. Obligaþiile pãrþilor
A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 6. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:
a) sã plãteascã drepturile bãneºti cuvenite
medicului/medicilor de familie pentru serviciile medicale furnizate asiguraþilor înscriºi în lista/listele proprii, indiferent de
casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuþia
pentru asigurãrile sociale de sãnãtate;
b) sã plãteascã sumele cuvenite pentru bugetul de practicã medicalã, acordate potrivit prezentului contract;
c) sã verifice autorizarea ºi/sau acreditarea furnizorului
de servicii medicale, precum ºi acreditarea personalului
medical angajat;
d) sã verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale,
prevãzutã în prezentul contract.
B) Obligaþiile furnizorului de servicii medicale

Art. 7. Ñ Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaþii:
a) sã acorde îngrijiri medicale asiguraþilor în caz de
boalã sau accident, în limitele de calitate impuse de activitatea medicalã;
b) sã respecte dreptul asiguraþilor de a-ºi alege medicul
de familie, medicul specialist din ambulatoriu ºi unitatea
sanitarã, în limitele de calitate impuse de activitatea medicalã, ºi dreptul asiguratului de a-ºi schimba medicul de
familie dupã expirarea a cel puþin 3 luni de la data înscrierii pe listã;
c) sã ofere relaþii asiguraþilor despre drepturile pe care
le au ºi care decurg din calitatea de asigurat, precum ºi
despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea ºi sã îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnãvirilor ºi
al pãstrãrii sãnãtãþii;
d) sã furnizeze tratamentul adecvat ºi sã respecte
modul de prescriere a medicamentelor prevãzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în
vigoare;
e) sã utilizeze în condiþii de eficienþã fondurile primite
pentru practica medicalã ºi sã se încadreze în limitele
sumelor repartizate, respectând destinaþia acestora;
f) sã nu refuze acordarea asistenþei medicale în caz de
urgenþã;
g) sã solicite documentele justificative care atestã calitatea de asigurat a persoanelor înscrise pe lista proprie;
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h) sã actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraþii
înscriºi, ori de câte ori apar modificãri în cuprinsul acesteia, în funcþie de miºcarea lunarã a asiguraþilor ºi sã
comunice aceste modificãri casei de asigurãri de sãnãtate;
i) sã anunþe casa de asigurãri de sãnãtate atunci când
este suspendat din funcþie, când i-a fost retrasã sau suspendatã autorizaþia de liberã practicã sau acreditarea, precum ºi despre orice alte modificãri survenite, legate de
clauzele contractuale;
j) sã anunþe în scris, în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie,
atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât
ºi casa de asigurãri de sãnãtate, în maximum 15 zile;
medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferã
fiºa medicalã a asiguratului, în maximum 15 zile lucrãtoare
de la solicitare, prin serviciul poºtal ºi pãstreazã minimum
5 ani o copie de pe fiºa medicalã a acestuia;
k) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraþilor înscriºi
pe lista proprie fãrã nici o discriminare, folosind totodatã
formele cele mai eficiente ºi economice de tratament;
l) sã trimitã pacientul, dacã este cazul, la medicul specialist, sã înregistreze în fiºa acestuia informaþiile furnizate
de cãtre medicul de specialitate ºi sã respecte recomandãrile acestuia;
m) sã furnizeze servicii medicale la cabinet sau la
domiciliul pacientului, zilnic, în medie 35 de ore pe
sãptãmânã, de luni pânã vineri, în funcþie de condiþiile specifice din zonã;
n) sã îºi stabileascã programul de activitate, inclusiv
modul de organizare a permanenþei serviciilor medicale furnizate asiguraþilor înscriºi în lista proprie, acolo unde este
cazul, ºi sã îl aducã la cunoºtinþã asiguraþilor, casei de
asigurãri de sãnãtate ºi direcþiei de sãnãtate publicã;
o) sã respecte confidenþialitatea tuturor datelor ºi
informaþiilor privitoare la asiguraþii înscriºi pe lista proprie,
precum ºi demnitatea ºi intimitatea acestora;
p) sã participe la cursurile de formare profesionalã continuã organizate în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate;
q) sã transmitã datele ºi informaþiile solicitate de casa
de asigurãri de sãnãtate privind furnizarea serviciilor medicale ºi starea de sãnãtate a persoanelor înscrise pe lista
proprie, fiind direct rãspunzãtor de corectitudinea acestora,
utilizând formularele impuse de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate ºi respectând datele de raportare;
r) sã accepte controlul din partea casei de asigurãri de
sãnãtate ºi a Colegiului Medicilor din România privind
modul de desfãºurare a întregii sale activitãþi care face
obiectul contractului;
s) sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
t) pentru perioade de absenþã medicul de familie organizeazã preluarea activitãþii medicale de cãtre un alt medic
de familie acreditat;
u) sã elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru îngrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
v) sã participe la acþiunile de profilaxie promovate de
casa de asigurãri de sãnãtate ºi sã respecte normele de
raportare a bolilor ºi de efectuare a vaccinãrilor conform
prevederilor legale în vigoare;
x) sã sprijine personalul medical angajat sã participe la
cursurile de perfecþionare continuã organizate în sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate;
y) sã acorde asistenþã medicalã asiguraþilor înscriºi pe
lista proprie, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la
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care s-a virat contribuþia pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate.
VI. Modalitãþi de platã
Art. 8. Ñ Modalitãþile de platã în asistenþa medicalã primarã sunt:
1. plata ”per capitaÒ;
2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte;
3. venit echivalent cu un salariu pentru medicii nouveniþi într-o localitate.
1. Plata ”per capitaÒ se face conform art. 9 alin. (2) din
Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001.
Valoarea estimatã a unui punct pentru plata ”per capitaÒ
este ......., unicã pe þarã ºi valabilã pentru anul 2001.
Clauze speciale (se completeazã pentru fiecare cabinet
medical ºi medic de familie din componenþa cabinetului
medical cu care s-a încheiat contractul):
a) Medic de familie
Nume .............. Prenume ............
Grad profesional .......................
Codul medicului ........................ Acreditare nr. ..............
b) Medic de familie
Nume .............. Prenume ............
Grad profesional .......................
Codul medicului ........................ Acreditare nr. ..............
c)
............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................
1.1. Numãrul de puncte calculat conform art. 9 alin. (2)
lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în
cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru
anul 2001 se ajusteazã astfel:
Ñ pentru medicul de familie care nu a promovat un
examen de specialitate se diminueazã cu .....%
Ñ pentru medicul primar se majoreazã cu .....%
1.2. Condiþiile în care îºi desfãºoarã activitatea medicul
de familie:
Ñ zone izolate
DA/NU ......%
Ñ condiþii grele
DA/NU ......%
Ñ condiþii foarte grele
DA/NU ......%
Ñ localitãþi izolate cu condiþii
grele sau foarte grele, cu
numãr mic de locuitori
DA/NU ......%
Ñ localitãþi deficitare din punct
de vedere al prezenþei
medicului de familie cauzatã
de nivelul socioeconomic
ºi educaþional al populaþiei
DA/NU ......%
Ñ asigurã continuitatea asistenþei
medicale în zilele lucrãtoare
între orele 20,00 Ñ 8,00,
sâmbãta, duminica ºi sãrbãtori
legale
DA/NU
Ñ centrul de permanenþã
adresa: ..................
telefon: ..................
numele ºi prenumele
medicilor asociaþi:
..........................
..........................
2. Plata pe serviciu medical se face conform art. 9
alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
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Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate
pentru anul 2001.
Art. 9. Ñ (1) Bugetul de practicã medicalã se stabileºte
conform art. 22 ºi 23 din Normele metodologice de aplicare
a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei
medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001.
(2) Valoarea estimatã a unui punct pentru bugetul de
practicã medicalã este de ...... lei, unicã pe þarã, ºi este
valabilã pentru anul 2001.
Art. 10. Ñ Folosirea bugetului de practicã medicalã,
decontarea, recalcularea lui se fac conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
sociale de sãnãtate pentru anul 2001 ºi reglementãrilor
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 11. Ñ (1) Virarea sumelor aferente plãþii ”per
capitaÒ, plãþii pe serviciul medical ºi plãþii bugetului de
practicã medicalã se face de cãtre casa de asigurãri de
sãnãtate în contul deschis la trezoreria statului, pânã la
data de ........... a lunii urmãtoare faþã de luna pentru care
se efectueazã plata.
(2) Pânã la data de 25 a lunii urmãtoare trimestrului
expirat se fac decontarea drepturilor bãneºti ale medicilor
de familie ºi decontarea bugetului de practicã medicalã, ca
urmare a regularizãrilor, în funcþie de valoarea definitivã a
punctului ”per capitaÒ, pe serviciul medical ºi a punctului
pentru bugetul de practicã medicalã.
(3) Decontarea sumelor pentru plata ”per capitaÒ, pe
serviciu ºi a bugetului de practicã medicalã se face pe
baza documentelor justificative impuse de Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate.
VII. Calitatea serviciilor
Art. 12. Ñ Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sã se încadreze, din punct de vedere
al calitãþii lor, în normele privind calitatea asistenþei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul
Colegiului Medicilor din România ºi de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate.
VIII. Rãspunderea contractualã
Art. 13. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 14. Ñ Neplata în termen de maximum 30 de zile
de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevãzute în contract atrage majorãri de întârziere
egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii
impozitelor cãtre stat.
Art. 15. Ñ Furnizorul de servicii medicale garanteazã ºi
rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraþilor.
Art. 16. Ñ Reprezentantul legal al cabinetului medical
cu care casa de asigurãri de sãnãtate a încheiat contract
este direct rãspunzãtor de corectitudinea datelor raportate.
Acesta rãspunde material, civil ºi penal în cazul în care se
constatã raportãri eronate, conform legislaþiei în vigoare.
Art. 17. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã
executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze, împre-

jurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo.
Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã ºi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunþarea în termenele
prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului de forþã
majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.
IX. Încetarea contractului
Art. 18. Ñ Prezentul contract poate fi denunþat în mod
unilateral de furnizorul de servicii medicale, cu condiþia
notificãrii intenþiei de denunþare cu cel puþin 45 de zile
calendaristice anterioare datei de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 19. Ñ Contractul se reziliazã de plin drept printr-o
notificare scrisã în urmãtoarele situaþii:
a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel
mult 3 luni de la data semnãrii prezentului contract;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îºi
întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 3 luni;
c) dacã medicul renunþã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
f) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
g) acordul de voinþã al pãrþilor.
Art. 20. Ñ Contractul se considerã desfiinþat cu data la
care a intervenit una dintre urmãtoarele situaþii:
a) se mutã cabinetul medical din teritoriul de
funcþionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical.
Art. 21. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 19 lit. a)Ñf) ºi la
art. 20 lit. b) se constatã de cãtre casa de asigurãri de
sãnãtate din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaþiile prevãzute la art. 20 lit. a) se notificã casei de
asigurãri de sãnãtate cu cel puþin 30 de zile înaintea datei
de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 22. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre
pãrþile contractante pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale, sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel
puþin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se
doreºte rezilierea.
X. Corespondenþa
Art. 23. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul
pãrþilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile din momentul în care intervin modificãri ale adresei
sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureazã în prezentul contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante schimbarea survenitã.
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XI. Modificarea contractului

XII. Soluþionarea litigiilor

Art. 24. Ñ Prezentul contract se poate modifica prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare cu cel puþin ...... zile
înaintea datei de la care se doreºte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiþional semnat de
ambele pãrþi ºi este anexã a acestui contract.
Art. 25. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor.
Art. 26. Ñ Valorile definitive ale punctului ”per capitaÒ,
pe serviciu ºi valoarea punctului pentru bugetul de practicã
medicalã sunt cele calculate de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate ºi nu sunt elemente de negociere
între pãrþi.
Art. 27. Ñ Clauzã specialã
Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã,
celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã declaratã
nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã
cât mai cu putinþã spiritului contractului.

Art. 28. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
Art. 29. Ñ Hotãrârile comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 28
alin. (2) pot fi atacate la instanþele judecãtoreºti competente.
XIII. Alte clauze
...........................................................................................
..........................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în
cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost
încheiat azi ......... în douã exemplare a câte ...... pagini
fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Director general,

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic,
Vizat
Oficiul juridic
ANEXA Nr. 1b)
CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistenþa medicalã de specialitate din ambulatoriu
I. Pãrþile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în
municipiul/oraºul ...................., str. .......... nr. ......,
judeþul/sectorul ..........., tel/fax ........., reprezentatã prin
director general ................................................................
ºi
Cabinetul medical ................., organizat:
Ñ cabinet individual .............................. reprezentat prin
medicul titular: .................
Ñ cabinet asociat sau grupat ...................... reprezentat
prin medicul delegat: ...........................
Ñ societate civilã medicalã .............................. reprezentatã prin administratorul: ...................
Ñ cabinet organizat ca persoanã juridicã ........................
reprezentant legal: .............................
Ñ cabinet care funcþioneazã în structura unei unitãþi
sanitare cu personalitate juridicã .................... reprezentant
legal: ................
Ñ unitate sanitarã .................... reprezentant legal:
................
cu autorizaþie de înfiinþare nr. ........, certificat de înregistrare nr. ....., autorizaþie sanitarã nr. ......, având sediul în
municipiul/oraºul ............, str. ................ nr. ........, bl. .....,
sc. ....., et. ...., ap. ......, judeþul/sectorul .................., telefon

.........., cont nr. ............., deschis la trezoreria statului, cod
fiscal nr. ....................
II. Obiectul contractului
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenþa medicalã de specialitate din ambulatoriu, conform Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001 ºi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
Art. 2. Ñ Furnizorul presteazã servicii medicale asiguraþilor, conform anexei nr. 4 la Normele metodologice de
aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001, în urmãtoarele specialitãþi:
a) ..................................;
b) ..................................;
c) ..................................;
.....
.....
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Art. 3. Ñ Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul
de specialitate se desfãºoarã la urmãtoarele unitãþi ale furnizorului, altele decât sediul social:
1. ..................... din ........., str. ............ nr. ....., bl. ....,
sc. ......, sector/judeþ ................., tel/fax ........., cu autorizaþia
de funcþionare nr. ........../.......... eliberatã de .......................
ºi acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ........../........
2. ..................... din ........., str. ............ nr. ....., bl. ....,
sc. ......, sector/judeþ .................., tel/fax ........, cu autorizaþia
de funcþionare nr. ........../.......... eliberatã de ............ ºi
acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ........../........
3. ..................... din ........., str. ............ nr. ....., bl. ....,
sc. ......, sector/judeþ .................., tel/fax ........, cu autorizaþia
de funcþionare nr. ........../.......... eliberatã de ............ ºi
acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ........../........
4.
.........................
.........................
Art. 4. Ñ Serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate furnizate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
sunt detaliate în anexa nr. 4 la Normele metodologice de
aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001.
Art. 5. Ñ (1) Serviciile medicale de specialitate din
ambulatoriu în sistemul asigurãrilor de sãnãtate se acordã
în baza biletului de trimitere întocmit de cãtre medicul de
familie al asiguratului, medicul din cabinetele medicale
ºcolare sau studenþeºti Ð pentru elevi, respectiv studenþi,
cu excepþia:
a) urgenþelor;
b) tratamentului prespitalicesc, la recomandarea medicului de specialitate din spital prin scrisoare medicalã;
c) tratamentului postcurã, dacã acest lucru este
menþionat în biletul de externare;
d) tratamentului ºi supravegherii medicale active la nivel
de medic de specialitate pentru afecþiunile stabilite în
Normele metodologice de aplicare Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001 Ñ
cap. III ”Asistenþa medicalã de specialitate din ambulatoriuÒ.
(2) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu se
acordã ºi pe baza biletului de trimitere de la un alt medic
de o altã specialitate din ambulatoriul de specialitate.
IV. Durata contractului
Art. 6. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii lui pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 7. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
prin acordul pãrþilor în situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.
V. Obligaþiile pãrþilor
A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 8. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:
a) sã plãteascã drepturile bãneºti cuvenite furnizorilor de
servicii medicale pentru serviciile medicale furnizate asiguraþilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la
care s-a virat contribuþia pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate;

b) sã verifice autorizarea ºi/sau acreditarea furnizorului
de servicii medicale, precum ºi acreditarea personalului
medical angajat;
c) sã verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale,
prevãzutã în prezentul contract.
B) Obligaþiile furnizorului de servicii medicale

Art. 9. Ñ Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaþii:
a) sã acorde îngrijiri medicale asiguraþilor în caz de
boalã sau accident, în limitele de calitate impuse de activitatea medicalã;
b) sã respecte dreptul asiguraþilor de a-ºi alege medicul
ºi unitatea sanitarã;
c) sã ofere relaþii asiguraþilor despre drepturile pe care
le au ºi care decurg din calitatea de asigurat, precum ºi
despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea ºi sã îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnãvirilor ºi
al pãstrãrii sãnãtãþii;
d) sã furnizeze tratamentul adecvat ºi sã respecte
condiþiile de prescriere a medicamentelor prevãzute în
nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în
vigoare;
e) sã utilizeze în condiþii de eficienþã fondurile contractate cu casa de asigurãri de sãnãtate;
f) sã nu refuze acordarea asistenþei medicale
asiguraþilor în caz de urgenþã;
g) sã solicite documentele care atestã calitatea de asigurat a pacienþilor;
h) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraþilor fãrã
nici o discriminare, folosind totodatã formele cele mai eficiente ºi economice de tratament;
i) sã informeze medicul de familie al asiguratului despre
diagnosticul stabilit, controalele, investigaþiile, tratamentele
efectuate, precum ºi despre rezultatele investigaþiilor efectuate sau despre orice alte aspecte care þin de sãnãtatea
asiguratului;
j) sã respecte confidenþialitatea tuturor datelor ºi
informaþiilor privitoare la asiguraþi, precum ºi demnitatea ºi
intimitatea acestora;
k) sã participe la cursurile de formare profesionalã continuã organizate în sistemul asigurãrilor sociale de
sãnãtate;
l) sã transmitã lunar datele ºi informaþiile solicitate de
casa de asigurãri de sãnãtate privind furnizarea serviciilor
medicale ºi starea de sãnãtate a persoanelor pe care le-a
consultat ori tratat, fiind direct rãspunzãtor de corectitudinea acestora ºi utilizând formularele impuse de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
m) sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de
serviciu pentru personalul medical angajat;
n) sã elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru îngrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
o) sã anunþe casa de asigurãri de sãnãtate atunci când
este suspendat din funcþie, când i-a fost retrasã sau suspendatã autorizaþia de liberã practicã sau acreditarea;
p) sã sprijine personalul medical angajat sã participe la
cursurile de perfecþionare continuã organizate în sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate;
q) sã accepte controlul din partea casei de asigurãri de
sãnãtate ºi a Colegiului Medicilor din România privind
modul de desfãºurare a întregii activitãþi care face obiectul
contractului;
r) sã acorde asistenþã medicalã asiguraþilor înscriºi pe
lista proprie, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la
care s-a virat contribuþia pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate.
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VI. Modalitãþi de platã
Art. 10. Ñ Modalitãþile de platã în asistenþa medicalã
de specialitate din ambulatoriu:
1. tarif pe serviciu cuantificat în puncte, exclusiv pentru
investigaþii paraclinice;
2. tarif pe serviciu în lei pentru investigaþiile paraclinice,
cuprinse în anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001.
Decontarea serviciilor medicale în ambulatoriul de
specialitate se face conform Normelor metodologice de
aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001, pe baza documentelor justificative elaborate de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate.
1. Decontarea acestor servicii se face lunar, pânã la
data de ...... a lunii urmãtoare celei pentru care se face
plata. La finele fiecãrui trimestru, dar nu mai târziu de data
de 25 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului, se face
decontarea ca urmare a regularizãrii sumelor cuvenite trimestrului respectiv.
Pentru luna în curs casele de asigurãri de sãnãtate pot
acorda sume, cu încadrarea în suma aferentã lunii respective.
Valoarea estimatã a unui punct, unicã pe þarã, este de
......... lei ºi este valabilã pentru anul 2001.
Clauze speciale (se completeazã pentru fiecare cabinet
medical ºi fiecare medic de specialitate din componenþa
cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul):
Medic:
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................

Acreditare nr.: ...................
Program zilnic de activitate ............. ore/zi
Medic:
Nume: .............. Prenume: ...................
Grad profesional: .................
Specialitatea: ..................................
Codul medicului: ................................
Acreditare nr.: ...................
Program zilnic de activitate ............. ore/zi
.................
.................
a) Numãrul de puncte calculat conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
sociale de sãnãtate pentru anul 2001 se majoreazã cu:
Ñ medic primar .........%
b) Numãrul de puncte calculat conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
sociale de sãnãtate pentru anul 2001 se majoreazã cu:
Ñ zone izolate:
DA/NU .......%
Ñ condiþii grele:
DA/NU .......%
Ñ condiþii foarte grele:
DA/NU .......%
2. Decontarea investigaþiilor paraclinice se face pe baza
tarifelor cuprinse în anexa nr. 5 la Normele metodologice
de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii
asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale
de sãnãtate pentru anul 2001 pânã la data de ........ a lunii
urmãtoare celei pentru care se face plata. Investigaþiile
paraclinice necesare în vederea stabilirii diagnosticului nu
se deconteazã în cazul repetãrii din motive tehnice sau
nemedicale (inclusiv la cererea pacientului).
Valoarea contractului pentru investigaþiile paraclinice este
de ....... lei.

Valoarea contractului menþionatã mai sus este egalã cu Total col. 4 din tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Tipul investigaþiei
paraclinice

Numãrul de investigaþii
paraclinice negociat

Tariful negociat pe
investigaþie paraclinicã

Valoarea

0

1

2

3

4 = 2 x 3

X

X

X

.
.
.
TOTAL

Art. 11. Ñ Decontarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se face pe bazã de documente justificative, conform normelor financiar-contabile ºi dispoziþiilor
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 12. Ñ Plata serviciilor medicale în ambulatoriul de
specialitate se face în: contul nr.: .............. deschis la trezoreria statului.
VII. Calitatea serviciilor medicale
Art. 13. Ñ Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sã se încadreze, din punct de vedere
al calitãþii lor, în normele privind calitatea asistenþei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul
Colegiului Medicilor din România ºi de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate.

VIII. Rãspunderea contractualã
Art. 14. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 15. Ñ Neplata în termen de maximum 30 de zile
de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevãzute în contract atrage majorãri de întârziere
egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii
impozitelor cãtre stat.
Art. 16. Ñ Furnizorul de servicii medicale garanteazã ºi
rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraþilor.
Art. 17. Ñ Reprezentantul legal al cabinetului medical
cu care casa de asigurãri de sãnãtate a încheiat contract
este direct rãspunzãtor de corectitudinea datelor raportate.
Acesta rãspunde material, civil ºi penal în cazul în care se
constatã raportãri eronate, conform legislaþiei în vigoare.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

Art. 18. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã
executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo.
Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã ºi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz. Dacã nu procedeazã la anunþarea în
termenele prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului
de forþã majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.
IX. Încetarea contractului
Art. 19. Ñ Prezentul contract poate fi denunþat în mod
unilateral de cãtre furnizorul de servicii medicale cu
condiþia notificãrii intenþiei de denunþare cu cel puþin 45 de
zile calendaristice anterioare datei de la care se doreºte
încetarea contractului.
Art 20. Ñ Contractul se reziliazã de plin drept printr-o
notificare scrisã în urmãtoarele situaþii:
a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel
mult 3 luni de la data semnãrii prezentului contract;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îºi
întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 3 luni;
c) dacã medicul renunþã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
f) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
g) acordul de voinþã al pãrþilor.
Art. 21. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate nu aprobã
continuarea raporturilor contractuale ºi contractul se considerã desfiinþat cu data la care a intervenit una dintre
situaþiile urmãtoare:
a) se mutã cabinetul medical din teritoriul de
funcþionare;
b) a survenit decesul titularului cabinetului medical.
Art. 22. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 20 lit. a)Ñf) ºi la
art. 21 lit. b) se constatã de casa de asigurãri de
sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaþiile prevãzute la art. 21 lit. a) se notificã casei de
asigurãri de sãnãtate cu cel puþin 30 de zile înaintea datei
de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 23. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre
pãrþile contractante, pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale, sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel
puþin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se
doreºte rezilierea.

X. Corespondenþa
Art. 24. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul
pãrþilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile din momentul în care intervin modificãri ale adresei
sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureazã în prezentul contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante schimbarea survenitã.
XI. Modificarea contractului
Art. 25. Ñ Prezentul contract se poate modifica prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare cu cel puþin ...... zile
înaintea datei de la care se doreºte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiþional, semnat de
ambele pãrþi ºi este anexã a acestui contract.
Art. 26. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor.
Art. 27. Ñ Modificãrile referitoare la valoarea definitivã a
punctului pe serviciu faþã de valoarea estimatã a punctului
pe serviciu nu se negociazã ºi intrã în vigoare de la data
comunicãrii lor cãtre furnizorul de servicii medicale.
Art. 28. Ñ Clauzã specialã
Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã,
celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã declaratã
nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã
cât mai cu putinþã spiritului contractului.
XII. Soluþionarea litigiilor
Art. 29. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
Art. 30. Ñ Hotãrârile comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 29
alin. (2) pot fi atacate la instanþele judecãtoreºti competente.
XIII. Alte clauze
...........................................................................................
...........................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în
cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost
încheiat azi ......., în douã exemplare a câte ....... pagini
fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Director general,

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic,
Vizat
Oficiul juridic
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ANEXA Nr. 1c)

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale spitaliceºti
I. Pãrþile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în
municipiul/oraºul ..........................., str. ............... nr. .......,
judeþul/sectorul ............................., tel/fax ...................., reprezentatã prin director general .......................
ºi
Spitalul .............., cu sediul în ............, str. ................ nr.
...., tel/fax .........., având codul fiscal ................... ºi contul
nr. ................ deschis la trezoreria statului, reprezentat prin
...........................
II. Obiectul contractului
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenþa medicalã spitaliceascã ºi a serviciilor medicale acordate în dispensarele
medicale (fãrã medic), în cadrul sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate, conform Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001 ºi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
N.B.: Serviciile medicale furnizate în cadrul ambulatoriului de specialitate al spitalului nu fac obiectul acestui contract. Pentru acest tip de activitate spitalul va încheia
contract distinct cu casa de asigurãri de sãnãtate, conform
tipului de contract de furnizare de servicii medicale din
asistenþa medicalã primarã ºi din ambulatoriul de specialitate.
III. Serviciile medicale
III.1. Servicii medicale spitaliceºti
Art. 2. Ñ Serviciile medicale spitaliceºti furnizate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate în baza biletelor de
trimitere întocmite de cãtre medicul de familie sau medicul
specialist din ambulatoriul de specialitate, care au încheiat
contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de
asigurãri de sãnãtate, cu excepþia urgenþelor medico-chirurgicale, sunt prevãzute în anexa nr. 8 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
sociale de sãnãtate pentru anul 2001 ºi constau în:
a) consultaþii;
b) investigaþii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratament medical, chirurgical ºi/sau fizical recuperator;
e) îngrijire, medicamente ºi materiale sanitare, cazare ºi
masã.
III.2. Servicii medicale furnizate în dispensarele medicale
(fãrã medic)
IV. Durata contractului
Art. 3. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii lui pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 4. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
prin acordul pãrþilor în situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

V. Obligaþiile pãrþilor
A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 5. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:
a) sã deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor
medicale acordate asiguraþilor, la termenele convenite;
b) sã verifice autorizarea ºi/sau acreditarea furnizorului
de servicii medicale;
c) sã verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale
prevãzutã în prezentul contract;
B) Obligaþiile furnizorului de servicii medicale

Art. 6. Ñ Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaþii contractuale:
a) sã acorde îngrijiri medicale asiguraþilor în limitele de
calitate impuse de activitatea medicalã ºi sã nu refuze
acordarea asistenþei medicale în caz de urgenþã;
b) sã respecte dreptul asiguraþilor de a-ºi alege spitalul;
c) sã informeze medicul de familie al asiguratului sau,
dupã caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicalã, despre diagnosticul stabilit, controalele,
investigaþiile, tratamentele efectuate, precum ºi despre
rezultatele investigaþiilor efectuate sau orice alte aspecte
care þin de sãnãtatea asiguratului;
d) sã ofere relaþii asiguraþilor despre drepturile pe care
le au ºi care decurg din calitatea de asigurat, precum ºi
despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea ºi sã îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnãvirilor ºi
al pãstrãrii sãnãtãþii;
e) sã furnizeze tratamentul adecvat ºi sã respecte
condiþiile de prescriere a medicamentelor prevãzute în
nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în
vigoare;
f) sã utilizeze în condiþii de eficienþã fondurile contractate cu casa de asigurãri de sãnãtate ºi sã respecte destinaþia acestor fonduri;
g) sã asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru
combaterea infecþiilor nosocomiale;
h) sã solicite documentele care atestã calitatea de asigurat a pacienþilor; pentru persoanele care aveau obligaþia
sã se asigure ºi care nu dovedesc calitatea de asigurat,
inclusiv plata la zi a contribuþiei de asigurãri sociale de
sãnãtate, spitalul acordã asistenþã medicalã de urgenþã ºi
anunþã casa de asigurãri de sãnãtate cu care a încheiat
contract;
i) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraþilor fãrã nici
o discriminare, folosind totodatã formele cele mai eficiente
ºi economice de tratament;
j) sã respecte confidenþialitatea tuturor datelor ºi
informaþiilor privitoare la asiguraþi, precum ºi demnitatea ºi
intimitatea acestora;
k) sã se îngrijeascã de asigurarea permanenþei serviciilor medicale furnizate asiguraþilor internaþi;
l) sã raporteze lunar casei de asigurãri de sãnãtate activitatea efectiv realizatã, folosind în acest scop formularele
elaborate de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
m) sã sprijine personalul medical angajat sã participe la
cursurile de formare profesionalã continuã în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
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n) sã transmitã datele ºi informaþiile solicitate de casa
de asigurãri de sãnãtate privind furnizarea serviciilor medicale ºi starea de sãnãtate a persoanelor consultate ori tratate, fiind direct rãspunzãtor de corectitudinea acestora ºi
utilizând formularele impuse de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate;
o) sã prezinte casei de asigurãri de sãnãtate situaþia
privind numãrul de personal Ñ total ºi pe categorii, structura spitalului Ñ pe secþii, compartimente ºi alte servicii
funcþionale, evidenþa stocurilor, precum ºi alte informaþii
legate de activitatea contractatã, solicitate de aceasta;
p) sã accepte controlul din partea casei de asigurãri de
sãnãtate ºi a Colegiului Medicilor din România privind
modul de desfãºurare a întregii sale activitãþi care face obiectul contractului;
q) sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
r) sã elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru îngrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;
s) sã participe la acþiunile de profilaxie promovate de
casa de asigurãri de sãnãtate;
t) sã acorde asistenþã medicalã asiguraþilor, indiferent de
casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a virat contribuþia
la asigurãrile sociale de sãnãtate.
VI. Modalitãþi de platã
Art. 7. Ñ (1) Bugetul global aferent serviciilor medicale
spitaliceºti se stabileºte pentru anul 2001, se repartizeazã
trimestrial ºi se alocã în tranºe lunare, cuprinzând cheltuielile necesare în vederea finanþãrii serviciilor medicale contractate, conform cap. IV art. 35 alin. (3) din

Contractul-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate
pentru anul 2001.
(2) La începutul fiecãrei luni, pentru luna în curs, casa
de asigurãri de sãnãtate poate acorda sume furnizorului de
servicii medicale, în condiþiile legii.
(3) Suma stabilitã pentru anul 2001 .................... lei
Ñ Ñ Suma aferentã trimestrului I ....................... lei
din care:
Ñ Ñ luna I ....................... lei
Ñ Ñ luna II ...................... lei
Ñ Ñ luna III ....................... lei
Ñ Ñ Suma aferentã trimestrului II ...................... lei
din care:
Ñ Ñ luna IV
.................. lei
Ñ Ñ luna V ..................... lei
Ñ Ñ luna VI ...................... lei
Ñ Ñ Suma aferentã trimestrului III ..................... lei
din care:
Ñ Ñ luna VII ................... lei
Ñ Ñ luna VIII .................... lei
Ñ Ñ luna IX
.................. lei
Ñ Ñ Suma aferentã trimestrului IV .................... lei
din care:
Ñ Ñ luna X ..................... lei
Ñ Ñ luna XI ...................... lei
Ñ Ñ luna XII ..................... lei
Art. 8. Ñ Sumele prevãzute la art. 7 alin. (3) se determinã în funcþie de urmãtorii indicatori, folosind metodologia
prevãzutã în Normele metodologice de aplicare a
Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate
pentru anul 2001:

a) Numãrul de zile de spitalizare estimat a se realiza în anul 2001, desfãºurate pe tipuri de
secþii:
Secþia

Numãrul de internãri
contractat

Durata medie de spitalizare
contractatã

Numãrul de zile
de spitalizare

0

1

2

3 = 1 x 2

NOTÃ: Acest tabel se va întocmi pentru fiecare lunã.
b) Costul pe zi de spitalizare pe fiecare secþie, luat în
calcul pentru determinarea sumelor aferente fiecãrei secþii,
este cel stabilit conform cap. IV art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
sociale de sãnãtate pentru anul 2001.
Art. 9. Ñ Suma prevãzutã la art. 7 alin. (3) din prezentul contract se obþine prin înmulþirea numãrului de zile de
spitalizare (col. 3 din tabelul de mai sus) cu costul pe zi
de spitalizare corespunzãtor celui prevãzut la art. 8 lit. b)
pe zi de spitalizare care se majoreazã sau se diminueazã
corespunzãtor prevederilor cap. IV art. 67 din Normele
metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001.

Art. 10. Ñ (1) Lunar, pânã la data de .......... a lunii
urmãtoare celei pentru care se face plata, casa de asigurãri de sãnãtate deconteazã sumele corespunzãtoare
indicatorilor realizaþi în luna respectivã, prin diferenþã faþã
de sumele acordate anterior.
(2) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor spitaliceºti
se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile ºi dispoziþiilor Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 11. Ñ Suma aferentã pentru funcþionarea cabinetelor medicale fãrã medic în anul 2001 este de ........... lei.
Art. 12. Ñ Plata serviciilor medicale spitaliceºti se face
în contul nr.: ............... deschis la trezoreria statului.
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VII. Calitatea serviciilor medicale
Art. 13. Ñ Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sã se încadreze din punct de vedere
al calitãþii lor în normele privind calitatea asistenþei medicale, elaborate de cãtre comisiile de specialitate din cadrul
Colegiului Medicilor din România ºi de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate.
VIII. Rãspunderea contractualã
Art. 14. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 15. Ñ Neplata în termen de maximum 30 de zile
de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevãzute în contract atrage majorãri de întârziere
egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii
impozitelor cãtre stat.
Art. 16. Ñ Furnizorul de servicii medicale garanteazã ºi
rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraþilor.
Art. 17. Ñ Reprezentantul legal al spitalului cu care
casa de asigurãri de sãnãtate a încheiat contract este
direct rãspunzãtor de corectitudinea datelor raportate. În
caz contrar se aplicã urmãtoarele penalitãþi:
...........................................................................................
.........................................................................................
Art. 18. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã
executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo.
Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte, în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã, ºi de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunþarea în termenele
prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului de forþã
majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.
IX. Încetarea contractului
Art. 19. Ñ Prezentul contract poate fi denunþat în mod
unilateral de cãtre furnizorul de servicii medicale cu
condiþia notificãrii intenþiei de denunþare cu cel puþin 45 de
zile calendaristice anterioare datei de la care se doreºte
încetarea contractului.
Art. 20. Ñ Contractul se reziliazã de plin drept printr-o
notificare scrisã în urmãtoarele situaþii:
a) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
b) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
c) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de voinþã al pãrþilor.
Art. 21. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate nu aprobã
continuarea raporturilor contractuale ºi contractul se consi-
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derã desfiinþat cu data la care a intervenit una dintre
urmãtoarele situaþii:
a) se mutã unitatea medicalã din teritoriul de
funcþionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al spitalului.
Art. 22. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 20 lit. a)Ñc) ºi
art. 21 lit. b) se constatã de cãtre casa de asigurãri de
sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate. Situaþiile prevãzute la
art. 21 lit. a) se notificã casei de asigurãri de sãnãtate cu
cel puþin 30 de zile înaintea datei de la care se doreºte
încetarea contractului.
Art. 23. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre
pãrþile contractante pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale, sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel
puþin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se
doreºte rezilierea.
X. Corespondenþa
Art. 24. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul
pãrþilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile din momentul în care intervin modificãri ale adresei
sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureazã în prezentul contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante schimbarea survenitã.
XI. Modificarea contractului
Art. 25. Ñ Prezentul contract se poate modifica prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare cu cel puþin ...... zile
înaintea datei de la care se doreºte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiþional semnat de
ambele pãrþi ºi este anexã a acestui contract.
Art. 26. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor.
Art. 27. Ñ Clauzã specialã
Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã,
celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã declaratã
nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã
cât mai cu putinþã spiritului contractului.
XII. Soluþionarea litigiilor
Art. 28. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii
Art. 29. Ñ Hotãrârile comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 28
alin. (2) pot fi atacate la instanþele judecãtoreºti competente.
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XIII. Alte clauze

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

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceºti în cadrul sistemului de asigurãri sociale de
sãnãtate a fost încheiat azi ........., în douã exemplare a
câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Director general,

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic,
Vizat
Oficiul juridic
ANEXA Nr. 1d)
CONTRACT

de furnizare de servicii medicale stomatologice
I. Pãrþile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în
municipiul/oraºul ..........................., str. ............... nr. .......,
judeþul/sectorul ............................., tel/fax ...................., reprezentatã prin director general .......................,
ºi
Cabinetul medical .........................., organizat:
Ñ cabinet individual .................... reprezentat prin medicul/dentistul titular: ............................
Ñ cabinet asociat sau grupat ...................... reprezentat
prin medicul delegat: ................................
Ñ societate civilã medicalã .............................. reprezentatã prin administratorul: ............................
Ñ cabinet organizat ca persoanã juridicã .........................
reprezentant legal: .............................
Ñ cabinet care funcþioneazã în structura unei unitãþi
sanitare cu personalitate juridicã .................. reprezentant
legal: ...............
cu certificat de înregistrare nr. ............, autorizaþie de
înfiinþare nr. ..............., autorizaþia sanitarã nr. .............,
având sediul în municipiul/oraºul ................., str.
................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ......,
judeþul/sectorul ............................, telefon ................., cont
nr. .............., deschis la trezoreria statului, ...........................
cod fiscal nr. ......................
II. Obiectul contractului
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenþa medicalã stomatologicã, conform Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii
asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale
de sãnãtate pentru anul 2001 ºi normelor metodologice de
aplicare a acestuia.
III. Serviciile medicale stomatologice furnizate
Art. 2. Ñ Serviciile medicale stomatologice ce fac
obiectul prezentului contract sunt cele prevãzute în anexa
nr. 11 la Normele metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în
cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru
anul 2001.
Art. 3. Ñ Furnizarea serviciilor medicale stomatologice
se desfãºoarã la urmãtoarele unitãþi ale furnizorului:
1. ................................... din .............., str. ............ nr. ...,
bl. ...., sc. ......, sector/judeþ .............., tel/fax ..........., cu

autorizaþia de funcþionare nr. ........../......... eliberatã de
............ ºi acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de
sãnãtate nr. ........../........
2. ................................... din .............., str. ............ nr. ...,
bl. ...., sc. ......, sector/judeþ .............., tel/fax ........., cu autorizaþia de funcþionare nr. ........../......... eliberatã de ............
ºi acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ........../........
3. ................................... din .............., str. ............, nr. ...,
bl. ...., sc. ......, sector/judeþ .............., tel/fax ........., cu autorizaþia de funcþionare nr. ........../......... eliberatã de ............,
ºi acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ........../........
4.
.........................
.........................
Art. 4. Ñ Furnizarea serviciilor medicale stomatologice
cãtre asiguraþi, se va asigura prin:
1. medic/dentist ....................., acreditat de comisia de
acreditare ........................... prin .................... nr. ..............,
din ..............,
codul medicului/dentistului: .......................
2. medic/dentist ..................., acreditat de comisia de
acreditare .......................... prin ................... nr. ...............,
din ..............,
codul medicului/dentistului: .......................
3. medic/dentist ...................., acreditat de comisia de
acreditare .................. prin ............... nr. ............, din
..............,
codul medicului/dentistului: .......................
IV. Durata contractului
Art. 5. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii lui pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 6. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
prin acordul pãrþilor în situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.
V. Obligaþiile pãrþilor
A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 7. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:
a) sã stabileascã plafonul lunar pe medic/dentist, în
vederea decontãrii serviciilor medicale stomatologice conform Listei cuprinzând serviciile stomatologice ºi tarifele
acestora;
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b) sã deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor
medicale stomatologice acordate asiguraþilor, la termenele
convenite, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la
care s-a virat contribuþia pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate;
c) sã verifice autorizarea ºi/sau acreditarea furnizorului
de servicii medicale stomatologice;
d) sã verifice activitatea furnizorului de servicii medicale
stomatologice conform prezentului contract.
B) Obligaþiile furnizorului de servicii medicale stomatologice

Art. 8. Ñ Furnizorul de servicii medicale stomatologice
are urmãtoarele obligaþii contractuale:
a) sã acorde asiguraþilor îngrijirile medicale stomatologice contractate ºi sã nu refuze acordarea asistenþei medicale stomatologice asiguraþilor în caz de urgenþã;
b) sã respecte dreptul asiguraþilor de a-ºi alege medicul
stomatolog/dentistul;
c) sã informeze, dacã este cazul, medicul de familie al
asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele ºi tratamentele efectuate sau despre orice alte aspecte care þin
de sãnãtatea asiguratului;
d) sã ofere relaþii asiguraþilor despre serviciile oferite ºi
despre modul în care vor fi furnizate;
e) sã furnizeze tratamentul adecvat ºi sã respecte
condiþiile de prescriere a medicamentelor necesare, conform reglementãrilor în vigoare;
f) sã utilizeze în condiþii de eficienþã fondurile contractate cu casa de asigurãri de sãnãtate;
g) sã solicite documentele care atestã calitatea de
asigurat a pacienþilor;
h) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraþilor fãrã
nici o discriminare, folosind totodatã formele cele mai eficiente ºi economice de tratament;
i) sã afiºeze la cabinet, într-un loc vizibil, programul de
lucru la cabinetul medical ºi unde se poate adresa asiguratul în situaþii de urgenþã survenite în afara orelor de program Ñ nume medic/dentist, adresã, numãr de telefon;
j) sã respecte confidenþialitatea tuturor datelor ºi
informaþiilor privitoare la asiguraþi, precum ºi demnitatea ºi
intimitatea acestora;
k) sã participe la cursurile de formare profesionalã continuã organizate în sistemul asigurãrilor sociale de
sãnãtate;
l) sã transmitã datele ºi informaþiile solicitate de casa
de asigurãri de sãnãtate privind furnizarea serviciilor medicale ºi starea de sãnãtate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct rãspunzãtor de corectitudinea
acestora ºi utilizând formularele impuse de Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate;
m) sã accepte controlul din partea casei de asigurãri de
sãnãtate ºi a colegiului medicilor privind modul de
desfãºurare a întregii sale activitãþi care face obiectul contractului;
n) sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru personalul mediu ºi auxiliar;
o) sã anunþe casa de asigurãri de sãnãtate atunci când
este suspendat din funcþie, când i-a fost retrasã sau suspendatã autorizaþia de liberã practicã sau acreditarea;
p) sã informeze asiguraþii în scopul prevenirii
îmbolnãvirilor ºi al pãstrãrii sãnãtãþii;
q) sã informeze asiguraþii despre drepturile pe care le
au ºi care decurg din calitatea de asigurat;
r) sã participe la acþiunile de profilaxie promovate de
casa de asigurãri de sãnãtate;
s) sã sprijine personalul medical angajat sã participe la
cursuri de perfecþionare continuã organizate în sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate;
t) sã respecte criteriile medicale de calitate;
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u) sã acorde asistenþã medicalã stomatologicã
asiguraþilor, indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la
care s-a virat contribuþia pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate.
VI. Modalitãþi de platã
Art. 9. Ñ (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora prevãzute în anexa
nr. 11 la Normele metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în
cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru
anul 2001 ºi în limita unui plafon trimestrial/medic/dentist,
calculat conform cap. V art. 70 din Normele metodologice
de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii
asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale
de sãnãtate pentru anul 2001, cu încadrarea în fondurile
alocate asistenþei medicale stomatologice.
(2) Urgenþele stomatologice pot depãºi sumele repartizate lunar/medic/dentist în cadrul unui trimestru cu maximum 10%.
Art. 10. Ñ (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar pânã la data de ............. a lunii
urmãtoare celei pentru care se face plata. La finele fiecãrui
trimestru, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii
urmãtoare încheierii trimestrului, se face decontarea celei
de a treia luni a trimestrului expirat, ca urmare a regularizãrii sumelor cuvenite trimestrului respectiv.
Pentru luna în curs casa de asigurãri de sãnãtate poate
acorda sume în limita sumei aferente lunii respective.
(2) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale
stomatologice se face pe baza documentelor justificative,
conform normelor financiar-contabile ºi dispoziþiilor Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 11. Ñ Plata serviciilor medicale stomatologice se
face în contul nr. ............. deschis la trezoreria statului.
VII. Calitatea serviciilor medicale
Art. 12. Ñ Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sã se încadreze, din punct de vedere
al calitãþii lor, în normele privind calitatea asistenþei medicale, elaborate de cãtre comisiile de specialitate din cadrul
Colegiului Medicilor din România ºi de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate.
VIII. Rãspunderea contractualã
Art. 13. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 14. Ñ Neplata în termen de maximum 30 de zile
de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevãzute în contract atrage majorãri de întârziere
egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii
impozitelor cãtre stat.
Art. 15. Ñ Furnizorul de servicii medicale stomatologice
garanteazã ºi rãspunde de calitatea serviciilor medicale
acordate asiguraþilor.
Art. 16. Ñ Reprezentantul legal al cabinetului medical
cu care casa de asigurãri de sãnãtate a încheiat contract
este direct rãspunzãtor de corectitudinea datelor raportate.
Acesta rãspunde material, civil ºi penal, în cazul în care
se constatã raportãri eronate, conform legislaþiei în vigoare.
Art. 17. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor,
intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã
ºi exonereazã de rãspundere partea care o invocã.
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Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze,
împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo.
Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã ºi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunþarea în termenele
prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului de forþã
majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.
IX. Încetarea contractului
Art. 18. Ñ Prezentul contract poate fi denunþat în mod
unilateral de cãtre furnizorul de servicii medicale, cu
condiþia notificãrii intenþiei de denunþare cu cel puþin 45 de
zile calendaristice anterioare datei de la care se doreºte
încetarea contractului.
Art. 19. Ñ Contractul se reziliazã de plin drept printr-o
notificare scrisã în urmãtoarele situaþii:
a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel
mult 3 luni de la data semnãrii prezentului contract;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îºi
întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 3 luni;
c) dacã medicul renunþã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
f) contravine prevederilor Statutului Casei de Asigurãri
de Sãnãtate;
g) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
h) acordul de voinþã al pãrþilor.
Art. 20. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate nu aprobã
continuarea raporturilor contractuale ºi contractul se reziliazã cu data la care intervine una dintre urmãtoarele
situaþii:
a) se mutã cabinetul medical din teritoriul de
funcþionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical.
Art. 21. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 19 lit. a)Ñg) ºi la
art. 20 lit. b) se constatã de casa de asigurãri de
sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaþiile prevãzute la art. 20 lit. a) se notificã casei de
asigurãri de sãnãtate cu cel puþin 30 de zile înaintea datei
de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 22. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de pãrþile
contractante pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale,
sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel puþin 30
de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreºte
rezilierea.

X. Corespondenþa
Art. 23. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul
pãrþilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile din momentul în care intervin modificãri ale adresei
sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureazã în prezentul contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante schimbarea survenitã.
XI. Modificarea contractului
Art. 24. Ñ Prezentul contract se poate modifica prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare cu cel puþin ...... zile
înaintea datei de la care se doreºte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiþional semnat de
ambele pãrþi ºi este anexã a acestui contract.
Art. 25. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor.
Art. 26. Ñ Modificãrile referitoare la plafonul trimestrial/medic/dentist ca urmare a recalculãrii sumelor cuvenite
în asistenþa medicalã stomatologicã nu se negociazã ºi
intrã în vigoare de la data comunicãrii lor cãtre furnizorul
de servicii medicale stomatologice.
Art. 27. Ñ Clauzã specialã
Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã,
celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã declaratã
nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã
cât mai cu putinþã spiritului contractului.
XII. Soluþionarea litigiilor
Art. 28. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
Art. 29. Ñ Hotãrârile comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 28 alin. (2)
pot fi atacate la instanþele judecãtoreºri competente.
XIII. Alte clauze
...........................................................................................
..........................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în
cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost
încheiat azi .............., în douã exemplare a câte .........
pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Director general,

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic,
Vizat
Oficiul juridic
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ANEXA Nr. 1e)

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale de urgenþã prespitaliceºti
I. Pãrþile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în
municipiul/oraºul ..........................., str. ............... nr. .......,
judeþul/sectorul ............................., tel/fax ...................., reprezentatã prin director general ..............................................,
ºi
Unitatea sanitarã .................., cu sediul în ...................,
str. ............. nr. ...., tel/fax .........., având codul fiscal ºi
contul nr. ......................., deschis la trezoreria statului,
reprezentatã prin ...................
II. Obiectul contractului
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenþa medicalã de urgenþã
prespitaliceascã din cadrul sistemului de asigurãri sociale
de sãnãtate, conform Contractului-cadru privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
sociale de sãnãtate pentru anul 2001 ºi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
III. Servicii medicale de urgenþã prespitaliceºti
ºi alte tipuri de transport medical furnizate
Art. 2. Ñ Serviciile medicale furnizate în asistenþa medicalã de urgenþã prespitaliceascã sunt:
a) asistenþa medicalã la locul accidentului sau al
îmbolnãvirii;
b) asistenþa medicalã pe timpul transportului accidentatului sau bolnavului pânã la cea mai apropiatã unitate sanitarã competentã;
c) transportul asiguratului în caz de urgenþã.
Art. 3. Ñ Alte tipuri de transport medical conform normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001.
Art. 4. Ñ Serviciile medicale în asistenþa medicalã de
urgenþã prespitaliceascã se asigurã pe o duratã zilnicã de
24 de ore.
IV. Durata contractului
Art. 5. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii lui pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 6. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
prin acordul pãrþilor în situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.
V. Obligaþiile pãrþilor
A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 7. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:
a) sã deconteze furnizorului de servicii medicale de
urgenþã prespitaliceºti contravaloarea serviciilor medicale
acordate asiguraþilor, la termenele convenite;
b) sã verifice autorizarea ºi/sau acreditarea furnizorului
de servicii medicale de urgenþã prespitaliceºti;

c) sã verifice activitatea furnizorului de servicii medicale
de urgenþã prespitaliceºti, prevãzutã în prezentul contract.
B) Obligaþiile furnizorului de servicii medicale

Art. 8. Ñ Furnizorul de servicii medicale are urmãtoarele obligaþii:
a) sã acorde îngrijiri medicale asiguraþilor, în caz de
boalã sau accident, din momentul solicitãrii sau de la data
accidentului ºi pânã la rezolvarea stãrii de urgenþã, în limitele de calitate impuse de activitatea medicalã;
b) sã asigure prezenþa medicului din serviciul de ambulanþã în orice situaþie de acordare a serviciilor medicale de
urgenþã majorã;
c) sã foloseascã medicaþia, materialele sanitare ºi aparatura medicalã din dotarea mijlocului de transport la locul
accidentului sau al îmbolnãvirii ori în timpul transportului;
d) sã informeze asiguraþii despre serviciile oferite ºi despre modul în care vor fi furnizate;
e) sã furnizeze tratamentul adecvat asiguraþilor;
f) sã utilizeze în condiþii de eficienþã fondurile contractate cu casa de asigurãri de sãnãtate;
g) sã solicite documentele care atestã calitatea de
asigurat a pacienþilor;
h) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraþilor fãrã
nici o discriminare, folosind totodatã formele cele mai eficiente ºi economice de tratament;
i) sã informeze, prin intermediul asiguratului, medicul de
familie al acestuia sau direct unitatea sanitarã la care este
transportat asiguratul despre diagnosticul stabilit,
investigaþiile efectuate, tratamentele efectuate, precum ºi
despre rezultatele investigaþiilor efectuate sau orice alte
aspecte care þin de sãnãtatea asiguratului;
j) sã respecte confidenþialitatea tuturor datelor ºi
informaþiilor privitoare la asiguraþi, precum ºi demnitatea ºi
intimitatea acestora;
k) sã participe la cursurile de formare profesionalã continuã organizate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
l) sã transmitã lunar datele ºi informaþiile solicitate de
casa de asigurãri de sãnãtate privind furnizarea serviciilor
medicale de urgenþã prespitaliceºti ºi starea de sãnãtate a
persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct
rãspunzãtor de corectitudinea acestora ºi utilizând formularele impuse de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
m) sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru angajaþii sãi;
n) sã elibereze adeverinþe medicale de urgenþã, certificate constatatoare de deces, prescripþii medicale, conform
prevederilor legale în vigoare;
o) sã anunþe casa de asigurãri de sãnãtate atunci când
este suspendatã sau anulatã autorizaþia ori acreditarea;
p) sã informeze asiguraþii despre drepturile pe care le
au ºi care decurg din calitatea de asigurat;
q) sã accepte controlul din partea casei de asigurãri de
sãnãtate ºi a Colegiului Medicilor din România, privind
modul de desfãºurare a întregii sale activitãþi care face
obiectul contractului;
r) sã respecte criteriile medicale de calitate;
s) sã sprijine personalul medical angajat sã participe la
cursurile de formare profesionalã continuã organizate în
cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate.
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VI. Modalitãþi de platã

Art. 9. Ñ Fondul aferent serviciilor medicale de urgenþã
prespitaliceºti se determinã trimestrial de cãtre conducerea
acestor unitãþi prin negociere cu reprezentantul casei de
asigurãri de sãnãtate.
Art. 10. Ñ (1) Lunar, pânã la data de ......... a lunii
urmãtoare celei pentru care se face plata, casa de
asigurãri de sãnãtate acordã sumele corespunzãtoare lunii
respective.
(2) La începutul fiecãrei luni casa de asigurãri de
sãnãtate poate acorda pentru luna în curs sume furnizorilor
de servicii medicale de urgenþã prespitaliceºti, în condiþiile
legii.
(3) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale
de urgenþã prespitaliceºti se face pe baza documentelor
justificative, conform normelor financiar-contabile ºi
dispoziþiilor Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 11. Ñ Plata serviciilor medicale de urgenþã prespitaliceºti ºi a unor tipuri de transport se face pe baza
urmãtorilor indicatori:
a) cost/km parcurs ........ lei (sumã negociatã)
b) cost/solicitare
........ lei (sumã negociatã)
c) timp mediu de rãspuns la solicitare, din care:
Ñ urban zona A: ...... km
.......... minute
zona B: ...... km
.......... minute
zona C: ...... km
.......... minute
..........
..........
Ñ rural
zona A: ...... km
.......... minute
zona B: ...... km
.......... minute
zona C: ...... km
.......... minute
..........
..........
Depãºirea negociatã a timpului mediu de rãspuns la
solicitare (în cazuri nejustificate) atrage penalitãþi de ..........
lei/minut din sumele negociate ºi contractate;
d) tipul mijlocului de transport ºi gradul de dotare al
acestuia
Art. 12. Ñ Plata serviciilor medicale de urgenþã prespitaliceºti se face în cont nr.: ............... deschis la trezoreria
statului.
VII. Calitatea serviciilor medicale
Art. 13. Ñ Serviciile medicale de urgenþã prespitaliceºti
furnizate în baza prezentului contract trebuie sã se încadreze din punct de vedere al calitãþii lor în normele privind
calitatea asistenþei medicale, elaborate de cãtre comisiile
de specialitate ale Colegiului Medicilor din România ºi
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
VIII. Rãspunderea contractualã
Art. 14. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 15. Ñ Neplata în termen de maximum 30 de zile
de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevãzute în contract atrage majorãri de întârziere
egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii
impozitelor cãtre stat.
Art. 16. Ñ Furnizorul de servicii medicale garanteazã ºi
rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate
asiguraþilor.
Art. 17. Ñ Reprezentantul legal al unitãþii sanitare cu
care casa de asigurãri de sãnãtate a încheiat contract este

direct rãspunzãtor de corectitudinea datelor raportate.
Acesta rãspunde material, civil ºi penal, în cazul în care
se constatã raportãri eronate, conform legislaþiei în vigoare.
Art. 18. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã
executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo.
Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã ºi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunþarea în termenele
prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului de forþã
majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.
IX. Încetarea contractului
Art. 19. Ñ Prezentul contract poate fi denunþat în mod
unilateral de cãtre furnizorul de servicii medicale cu
condiþia notificãrii intenþiei de denunþare cu cel puþin 45 de
zile calendaristice anterioare datei de la care se doreºte
încetarea contractului.
Art. 20. Ñ Contractul se reziliazã de plin drept printr-o
notificare scrisã în urmãtoarele situaþii:
a) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
b) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
c) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
d) acordul de voinþã al pãrþilor.
Art. 21. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate nu aprobã
continuarea raporturilor contractuale ºi contractul se considerã desfiinþat cu data la care a intervenit una dintre
urmãtoarele situaþii:
a) se mutã unitatea medicalã din teritoriul de
funcþionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al unitãþii
medicale,
Art. 22. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 20 lit. a)Ñc) ºi la
art. 21 lit. b) se constatã de cãtre casa de asigurãri de
sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaþiile prevãzute la art. 21 lit. a) se notificã casei de
asigurãri de sãnãtate cu cel puþin 30 de zile înaintea datei
de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 23. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre
pãrþile contractante pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale, sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel
puþin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se
doreºte rezilierea.
X. Corespondenþa
Art. 24. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul
pãrþilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile din momentul în care intervin modificãri ale
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adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureazã în prezentul contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante
schimbarea survenitã.
XI. Modificarea contractului
Art. 25. Ñ Prezentul contract se poate modifica prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare cu cel puþin ...... zile
înaintea datei de la care se doreºte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiþional, semnat de
ambele pãrþi ºi este anexã a acestui contract.
Art. 26. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor
Art. 27. Ñ Clauzã specialã
Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã,
celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã declaratã
nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã
cât mai cu putinþã spiritului contractului.

XII. Soluþionarea litigiilor
Art. 28. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
Art. 29. Ñ Hotãrârile comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 28
alin. (2) pot fi atacate la instanþele judecãtoreºri competente.
XIII. ALTE CLAUZE
.............................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în
cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost
încheiat azi ........., în douã exemplare a câte ........ pagini
fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Director general,

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic,
Vizat
Oficiul juridic
ANEXA Nr. 1f)
CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistenþa medicalã de specialitate de reabilitare
(pentru unitãþile sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din staþiunile balneoclimaterice)
I. Pãrþile contractante

II. Obiectul contractului

Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în
municipiul/oraºul ......................., str. ............ nr. .....,
judeþul/sectorul ................., tel/fax ................, reprezentatã
prin director general ............................................................
ºi
Cabinetul medical ........................., organizat:
Ñ cabinet individual ............................. reprezentat prin
medicul titular: ......................
Ñ cabinet asociat sau grupat ..................... reprezentat
prin medicul delegat: ......................
Ñ societate civilã medicalã ............................. reprezentatã prin administratorul: .....................
Ñ cabinet organizat ca persoanã juridicã .....................
reprezentant legal: ...............................
Ñ cabinet care funcþioneazã în structura unei unitãþi
sanitare cu personalitate juridicã ........... reprezentant legal:
.................
cu autorizaþie de înfiinþare nr. .............., certificat de
înregistrare nr. ............., autorizaþie sanitarã nr. ............,
având sediul în municipiul/oraºul .......................................,
str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....,
judeþul/sectorul .........., telefon ........., cont nr. ......................,
deschis la ..................., cod fiscal nr. ................. .

Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare a sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie în cabinete medicale de
specialitate din staþiunile balneoclimatice, în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, conform Contractuluicadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în
cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru
anul 2001 ºi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
III. Serviciile medicale de recuperare a sãnãtãþii,
medicinã fizicã ºi balneoclimatologie furnizate
Art. 2. Ñ Furnizorul presteazã urmãtoarele tipuri de servicii medicale asiguraþilor, conform anexei nr. 12 la
Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001:
a) ............................;
b) ............................;
c) ............................;
........
........
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Art. 3. Ñ Furnizarea serviciilor medicale de recuperare
a sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie în cabinete
medicale de specialitate din staþiunile balneoclimatice se
desfãºoarã la urmãtoarele unitãþi ale furnizorului, altele
decât sediul social:
1. ................................... din ..........., str. ............ nr. ....,
bl. ...., sc. ...., sector/judeþ ............, tel/fax .........., cu autorizaþia de funcþionare nr. ..../..... eliberatã de ................ ºi
acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ...../..... .
Medic:
Nume: ............. Prenume: ................
Grad profesional: ...........................
Specialitatea: ..............................
Codul medicului: ............................
Acreditare nr.: .............................
Program zilnic de activitate ......... ore/zi
..................
..................
2. ................................... din ............, str. ............ nr. ....,
bl. ...., sc. ...., sector/judeþ ............, tel/fax .........., cu autorizaþia de funcþionare nr. ..../..... eliberatã de ................ ºi
acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ...../..... .
Medic:
Nume: ............. Prenume: ................
Grad profesional: ...........................
Specialitatea: ..............................
Codul medicului: ............................
Acreditare nr.: .............................
Program zilnic de activitate ......... ore/zi
..................
..................
3. ................................... din ............, str. ............ nr. ....,
bl. ...., sc. ...., sector/judeþ ............, tel/fax .........., cu autorizaþia de funcþionare nr. ..../..... eliberatã de ................ ºi
acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ...../..... .
Medic:
Nume: ............. Prenume: ................
Grad profesional: ...........................
Specialitatea: ..............................
Codul medicului: ............................
Acreditare nr.: .............................
Program zilnic de activitate ......... ore/zi
..................
..................
4.
..................
..................
..................
Art. 4. Ñ Serviciile medicale de recuperare a sãnãtãþii,
medicinã fizicã ºi balneoclimatologie în sistemul asigurãrilor
de sãnãtate se acordã în baza biletului de trimitere întocmit de medicii de specialitate sau de medicii de familie
pentru perioade ºi potrivit unui ritm stabilite de medicii de
specialitate de profil, cu avizul acestora.
IV. Durata contractului
Art. 5. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii lui pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 6. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
prin acordul pãrþilor în situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

V. Obligaþiile pãrþilor
A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 9. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:
a) sã plãteascã drepturile bãneºti cuvenite furnizorilor de
servicii medicale pentru serviciile medicale furnizate
asiguraþilor;
b) sã verifice autorizarea ºi/sau acreditarea furnizorului
de servicii medicale, precum ºi acreditarea personalului
medical angajat;
c) sã verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale,
prevãzutã în prezentul contract.
B) Obligaþiile furnizorului de servicii medicale

Art. 10. Ñ Furnizorul are urmãtoarele obligaþii:
a) sã acorde îngrijiri medicale asiguraþilor, stabilite de
medicul de specialitate de profil, în limitele de calitate
impuse de activitatea medicalã;
b) sã ofere relaþii asiguraþilor despre drepturile pe care
le au ºi care decurg din calitatea de asigurat, precum ºi
despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea ºi sã îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnãvirilor ºi
al pãstrãrii sãnãtãþii;
c) sã furnizeze tratamentul adecvat ºi sã respecte
condiþiile de prescriere a medicamentelor prevãzute în
nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în
vigoare;
d) sã utilizeze în condiþii de eficienþã fondurile contractate cu casa de asigurãri de sãnãtate;
e) sã solicite documentele care atestã calitatea de
asigurat a pacienþilor;
f) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraþilor fãrã
nici o discriminare, folosind totodatã formele cele mai eficiente ºi economice de tratament;
g) sã informeze medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele, investigaþiile, tratamentele efectuate, precum ºi despre rezultatele investigaþiilor
efectuate sau orice alte aspecte care þin de sãnãtatea
asiguratului;
h) sã respecte confidenþialitatea tuturor datelor ºi
informaþiilor privitoare la asiguraþi, precum ºi demnitatea ºi
intimitatea acestora;
i) sã participe la cursurile de formare profesionalã continuã organizate în sistemul asigurãrilor sociale de
sãnãtate;
j) sã transmitã lunar datele ºi informaþiile solicitate de
casa de asigurãri de sãnãtate privind furnizarea serviciilor
medicale ºi starea de sãnãtate a persoanelor pe care le-a
consultat ori tratat, fiind direct rãspunzãtor de corectitudinea acestora ºi utilizând formularele impuse de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
k) sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat;
l) sã anunþe casa de asigurãri de sãnãtate atunci când
este suspendat din funcþie, când i-a fost retrasã sau suspendatã autorizaþia de liberã practicã ori acreditarea;
m) sã sprijine personalul medical angajat sã participe la
cursurile de perfecþionare continuã organizate în sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate;
n) sã accepte controlul din partea casei de asigurãri de
sãnãtate ºi a Colegiului Medicilor din România privind
modul de desfãºurare a întregii activitãþi care face obiectul
contractului.
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VI. Modalitãþi de platã
Art. 11. Ñ Modalitatea de platã a serviciilor medicale
de recuperare a sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie acordate în cabinetele de specialitate din staþiunile
balneoclimatice este tariful pe serviciu în lei, conform tarifelor cuprinse în anexa nr.12 la normele metodologice de
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aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001.
Art. 12. Ñ (1) Valoarea contractului pentru serviciile
medicale de recuperare a sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie este de .................. lei.

(2) Valoarea contractului prevãzutã la alin. (1) = total col. 3 din tabelul de mai jos:
Tipul
serviciului

Numãrul de servicii
negociat

Tariful pe
serviciu medical

Valoarea

0

1

2

3 = 1 x 2

X

X

Valoarea contractului

Art. 13. Ñ Decontarea serviciilor medicale de recuperare
a sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie se face pe
baza numãrului serviciilor negociate ºi a tarifelor cuprinse
în anexa nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a
Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate
pentru anul 2001, pânã la data de .......... a lunii urmãtoare
celei pentru care se face plata, ºi pe baza documentelor
justificative conform normelor financiar-contabile ºi
dispoziþiilor Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Pentru luna în curs casa de asigurãri de sãnãtate poate
acorda sume în limita sumei aferente lunii respective.
Art. 14. Ñ Plata serviciilor medicale de recuperare a
sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie se face în
contul nr. ............... deschis la trezoreria statului.

împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo.
Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte, în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã ºi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunþarea în termenele
prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului de forþã
majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.

VII. Calitatea serviciilor medicale

IX. Încetarea contractului

Art. 15. Ñ Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sã se încadreze, din punct de vedere
al calitãþii lor, în normele privind calitatea asistenþei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul
Colegiului Medicilor din România ºi de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate.

Art. 21. Ñ Prezentul contract poate fi denunþat în mod
unilateral de cãtre furnizorul de servicii medicale cu condiþia
notificãrii intenþiei de denunþare cu cel puþin 45 de zile
calendaristice anterior datei de la care se doreºte încetarea
contractului.
Art. 22. Ñ Contractul se reziliazã de plin drept printr-o
notificare scrisã în urmãtoarele situaþii:
a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel
mult 3 luni de la data semnãrii prezentului contract;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îºi
întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 3 luni;
c) dacã medicul renunþã sau pierde calitatea de membru
al Colegiului Medicilor din România;
d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
f) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
g) acordul de voinþã al pãrþilor.
Art. 23. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate nu aprobã
continuarea raporturilor contractuale ºi contractul se considerã desfiinþat cu data la care a intervenit una dintre
urmãtoarele situaþii:
a) se mutã cabinetul medical din teritoriul de
funcþionare;
b) a survenit decesul titularului cabinetului medical.
Art. 24. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 22 lit. a)Ñf) ºi la
art. 23 lit. b) se constatã de cãtre casa de asigurãri de
sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.

VIII. Rãspunderea contractualã
Art. 16. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 17. Ñ Neplata în termen de maximum 30 de zile
de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevãzute în contract atrage majorãri de întârziere,
egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii
impozitelor cãtre stat.
Art. 18. Ñ Furnizorul de servicii medicale garanteazã ºi
rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate
asiguraþilor.
Art. 19. Ñ Reprezentantul legal al cabinetului medical
cu care casa de asigurãri de sãnãtate a încheiat contract
este direct rãspunzãtor de corectitudinea datelor raportate.
Acesta rãspunde material, civil ºi penal în cazul în care se
constatã raportãri eronate, conform legislaþiei în vigoare.
Art. 20. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã
executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt
considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze,
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Situaþiile prevãzute la art. 23 lit. a) se notificã casei de
asigurãri de sãnãtate cu cel puþin 30 de zile înaintea datei
de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 25. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre
pãrþile contractante pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale, sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel
puþin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se
doreºte rezilierea.

tului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor.
Art. 29. Ñ Clauzã specialã
Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã,
celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã declaratã
nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã
cât mai cu putinþã spiritului contractului.

X. Corespondenþa

XII. Soluþionarea litigiilor

Art. 26. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul
pãrþilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile de la momentul în care intervin modificãri ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureazã în prezentul
contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante schimbarea
survenitã.

Art. 30. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
Art. 31. Ñ Hotãrârile comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 30
alin. (2) pot fi atacate la instanþele judecãtoreºti competente.

XI. Modificarea contractului
Art. 27. Ñ Prezentul contract se poate modifica prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare cu cel puþin ...... zile
înaintea datei de la care se doreºte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiþional semnat de
ambele pãrþi ºi este anexã a acestui contract.
Art. 28. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezen-

XIII. Alte clauze
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în
cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost
încheiat azi ......., în douã exemplare a câte .... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Director general,

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic,
Vizat
Oficiul juridic
ANEXA Nr. 1g)
CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistenþa medicalã de specialitate de reabilitare
(pentru sanatorii ºi preventorii)
I. Pãrþile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în
municipiul/oraºul .........................., str. ........... nr. ....,
judeþul/sectorul ................, tel/fax ..........., reprezentatã prin
director general .....................................................................
ºi
Sanatoriul/Preventoriul ...................................................,
având sediul în municipiul/oraºul ......................................,
str. .................... nr. ...., judeþul/sectorul ................,
telefon/fax: ........... cont nr. ............., deschis la trezoreria
statului, cod fiscal nr. ....................................., reprezentat
prin: ............................
II. Obiectul contractului
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare a sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie în sanatorii/preventorii, în

cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, conform
Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate
pentru anul 2001 ºi normelor metodologice de aplicare a
acestuia.
III. Serviciile medicale de recuperare a sãnãtãþii,
medicinã fizicã ºi balneoclimatologie furnizate
Art. 2. Ñ Serviciile medicale de recuperare a sãnãtãþii,
medicinã fizicã ºi balneoclimatologie în sistemul asigurãrilor
de sãnãtate se acordã în baza biletului de trimitere de la
medicul de recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie, pentru tipul de asistenþã medicalã balnearã, la recomandarea
medicilor de specialitate.
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IV. Durata contractului
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Art. 3. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 4. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
prin acordul pãrþilor în situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.

m) sã sprijine personalul medical angajat în participarea
la cursurile de perfecþionare continuã organizate în sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate;
n) sã accepte controlul din partea casei de asigurãri de
sãnãtate ºi a Colegiului Medicilor din România privind
modul de desfãºurare a întregii activitãþi care face obiectul
contractului.

V. Obligaþiile pãrþilor

VI. Modalitãþi de platã

A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 5. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:
a) sã plãteascã drepturile bãneºti cuvenite furnizorilor de
servicii medicale pentru serviciile medicale furnizate asiguraþilor;
b) sã verifice autorizarea ºi/sau acreditarea furnizorului
de servicii medicale, precum ºi acreditarea personalului
medical angajat;
c) sã verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale,
prevãzutã în prezentul contract.
B) Obligaþiile furnizorului de servicii medicale

Art. 6. Ñ Furnizorul are urmãtoarele obligaþii:
a) sã acorde îngrijiri medicale asiguraþilor, stabilite de
medicul de specialitate de profil, în limitele de calitate
impuse de activitatea medicalã;
b) sã ofere relaþii asiguraþilor despre drepturile pe care
le au ºi care decurg din calitatea de asigurat, precum ºi
despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea ºi sã îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnãvirilor ºi
al pãstrãrii sãnãtãþii;
c) sã furnizeze tratamentul adecvat ºi sã respecte
condiþiile de prescriere a medicamentelor prevãzute în
nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în
vigoare;
d) sã utilizeze în condiþii de eficienþã fondurile contractate cu casa de asigurãri de sãnãtate;
e) sã solicite documentele care atestã calitatea de asigurat a pacienþilor;
f) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraþilor fãrã
nici o discriminare, folosind totodatã formele cele mai eficiente ºi economice de tratament;
g) sã informeze medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele, investigaþiile, tratamentele efectuate, precum ºi despre rezultatele
investigaþiilor efectuate sau orice alte aspecte care þin de
sãnãtatea asiguratului;
h) sã respecte confidenþialitatea tuturor datelor ºi
informaþiilor privitoare la asiguraþi, precum ºi demnitatea ºi
intimitatea acestora;
i) sã participe la cursurile de formare profesionalã continuã organizate în sistemul asigurãrilor sociale de
sãnãtate;
j) sã transmitã lunar datele ºi informaþiile solicitate de
casa de asigurãri de sãnãtate privind furnizarea serviciilor
medicale ºi starea de sãnãtate a persoanelor pe care le-a
consultat ori le-a tratat, fiind direct rãspunzãtor de corectitudinea acestora ºi utilizând formularele impuse de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
k) sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat;
l) sã anunþe casa de asigurãri de sãnãtate atunci când
este suspendat din funcþie, când i-a fost retrasã sau suspendatã autorizaþia de liberã practicã sau acreditarea;

Art. 7. Ñ Suma contractatã cu casa de asigurãri de
sãnãtate pentru sanatorii balneare se stabileºte prin negociere în funcþie de cheltuielile anului precedent, diminuate
în funcþie de contribuþia personalã a asiguraþilor.
Suma contractatã cu casa de asigurãri de sãnãtate pentru sanatorii, altele decât cele balneare ºi preventorii, se
stabileºte prin negociere în funcþie de cheltuielile anului
precedent.
Art. 8. Ñ Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare a sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie este de ........... lei.
Art. 9. Ñ Decontarea serviciilor medicale de recuperare
a sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie se face
pânã la data de ...... a lunii urmãtoare celei pentru care se
face plata, pe baza documentelor justificative conform normelor financiar-contabile ºi dispoziþiilor Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate.
Pentru luna în curs casa de asigurãri de sãnãtate poate
acorda sume în limita sumei aferente lunii respective.
Art. 10. Ñ Plata serviciilor medicale de recuperare a
sãnãtãþii, medicinã fizicã ºi balneoclimatologie se face în
contul nr. ............... deschis la trezoreria statului.
VII. Calitatea serviciilor medicale
Art. 11. Ñ Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie sã se încadreze, din punct de vedere
al calitãþii lor, în normele privind calitatea asistenþei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul
Colegiului Medicilor din România ºi de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate.
VIII. Rãspunderea contractualã
Art. 12. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 13. Ñ Neplata în termen de maximum 30 de zile
de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevãzute în contract atrage majorãri de întârziere
egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii
impozitelor cãtre stat.
Art. 14. Ñ Furnizorul de servicii medicale garanteazã ºi
rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraþilor.
Art. 15. Ñ Reprezentantul legal al cabinetului medical
cu care casa de asigurãri de sãnãtate a încheiat contract
este direct rãspunzãtor de corectitudinea datelor raportate.
Acesta rãspunde material, civil ºi penal în cazul în care se
constatã raportãri eronate, conform legislaþiei în vigoare.
Art. 16. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã
executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo.
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Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã ºi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunþarea în termenele
prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului de forþã
majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.

X. Corespondenþa
Art. 22. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul
pãrþilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile de la momentul în care intervin modificãri ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureazã în prezentul
contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante schimbarea
survenitã.
XI. Modificarea contractului

IX. Încetarea contractului
Art. 17. Ñ Prezentul contract poate fi denunþat în mod
unilateral de cãtre furnizorul de servicii medicale, cu
condiþia notificãrii intenþiei de denunþare cu cel puþin 45 de
zile calendaristice anterioare datei de la care se doreºte
încetarea contractului.
Art. 18. Ñ Contractul se reziliazã de plin drept printr-o
notificare scrisã în urmãtoarele situaþii:
a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel
mult 3 luni de la data semnãrii prezentului contract;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îºi
întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 3 luni;
c) dacã medicul renunþã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
f) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
g) acordul de voinþã al pãrþilor.
Art. 19. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate nu aprobã
continuarea raporturilor contractuale ºi contractul se considerã desfiinþat cu data la care a intervenit una dintre
urmãtoarele situaþii:
a) se mutã cabinetul medical din teritoriul de
funcþionare;
b) a survenit decesul titularului cabinetului medical.
Art. 20. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 18 lit. a)Ñf) ºi
art. 19 lit. b) se constatã de cãtre casa de asigurãri de
sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaþiile prevãzute la art. 19 lit. a) se notificã casei de
asigurãri de sãnãtate cu cel puþin 30 de zile înaintea datei
de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 21. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de pãrþile
contractante, pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale,
sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel puþin 30
de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreºte
rezilierea.

Art. 23. Ñ Prezentul contract se poate modifica, prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare, cu cel puþin ..... zile
înaintea datei de la care se doreºte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiþional semnat de
ambele pãrþi ºi este anexã a acestui contract.
Art. 24. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor.
Art. 25. Ñ Clauzã specialã
Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã,
celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã declaratã
nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã
cât mai cu putinþã spiritului contractului.
XII. Soluþionarea litigiilor
Art. 26. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa Comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
Art. 27. Ñ Hotãrârile Comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 26
alin. (2) pot fi atacate la instanþele judecãtoreºti competente.
XIII. Alte clauze
.........................................................................................
...........................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în
cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate a fost
încheiat azi ......., în douã exemplare a câte ... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Director general,

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic,
Vizat
Oficiul juridic
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ANEXA Nr. 1h)
CONTRACT

de furnizare de dispozitive medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau funcþionale
ori corectãrii unor deficienþe fizice
I. Pãrþile contractante
Casa de asigurari de sãnãtate ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..,
cu sediul in municipiul/oraºulÉÉÉÉÉÉ...........ÉÉÉÉÉ.,
str. ÉÉÉÉÉ..............É..........ÉÉ. nr. ....É, judeþ/ sectorul ÉÉÉÉÉÉÉÉ., tel/fax ÉÉÉÉÉÉ., reprezentatã
prin director general ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...
ºi
Furnizorul de dispozitive medicale ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.,
prin reprezentantul legal ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.., cu certificatul de înmatriculare nr. ..ÉÉÉÉ.., autorizaþia sanitarã
nr. ÉÉ.., având sediul social în localitatea ÉÉÉ..ÉÉ.,
str. ÉÉÉÉÉ nr. ÉÉ, tel. ÉÉÉÉÉ, fax ÉÉÉÉÉ.,
contul nr. ÉÉÉÉÉ..deschis la ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..,
codul fiscal nrÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.., acreditat de casa de
asigurãri de sãnãtateÉÉÉÉÉÉ,
cu certificatul de acreditare nr. ÉÉ./data ÉÉÉÉÉÉ.
II. Obiectul contractului
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de dispozitive medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau funcþionale ori corectãrii
unor deficienþe fizice, conform Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001 ºi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
III. Dispozitive medicale furnizate
Art. 2. Ñ Dispozitivele medicale furnizate în sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate sunt prevãzute în anexa
nr. 13 la Normele metodologice de aplicare a Contractului Ñ
cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în
cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru
anul 2001 ºi constau în:
a) dispozitive pentru protezare ORL;
b) dispozitive pentru protezare stomii;
c) dispozitive pentru incontinenþã urinarã;
d) proteze pentru membrul inferior;
e) proteze pentru membrul superior;
f) mijloace ºi dispozitive de mers;
g) orteze;
h) încãlþãminte ortopedicã;
i) dispozitive pentru deficienþe vizuale.
IV. Durata contractului
Art. 3. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 4. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
prin acordul pãrþilor în situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.
V. Obligaþiile pãrþilor
A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 5. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:

a) sã verifice acreditarea furnizorului de dispozitive
medicale ºi prezenþa în Lista cuprinzând furnizorii acreditaþi
pentru întreaga þarã, aprobatã prin ordin al preºedintelui
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate;
b) sã verifice autorizaþiile de utilizare a dispozitivelor
medicale;
c) sã asigure decontarea pe baza documentelor de
platã emise de furnizor, însoþite de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnãtura beneficiarului, cu specificarea domiciliului ºi a actului de identitate sau a
documentelor ce confirmã expedierea prin poºtã ºi primirea
la domiciliu ºi copia de pe certificatul de garanþie;
d) sã respecte dreptul asiguratului de a-ºi alege furnizorul de dispozitive medicale din Lista cuprinzând furnizorii
acreditaþi pentru întreaga þarã, aprobatã prin ordin al
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate;
e) sã nu precizeze în decizia privind aprobarea procurãrii dispozitivului medical numele furnizorului dispozitivului
medical.
B) Obligaþiile furnizorului de dispozitive medicale

Art. 6. Ñ Furnizorul de dispozitive medicale are
urmãtoarele obligaþii:
a) sã livreze numai dispozitive medicale autorizate de
Ministerul Sãnãtãþii, cuprinse în anexa nr. 13 la Normele
metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001;
b) sã nu livreze dispozitive medicale expirate sau care
prezintã abateri de la performanþele funcþionale ºi de securitate, generatoare de incidente ;
c) sã confecþioneze dispozitivul medical la parametrii
tehnico-medicali ºi calitativi corespunzãtori deficienþei pentru
care a fost recomandat;
d) sã livreze numai dispozitive medicale cu elemente de
identificare (numãrul lotului sau, dupã caz, seria ºi data
fabricaþiei);
e) sã livreze la termen dispozitivul medical comandat;
f) sã execute orice modificare necesarã dispozitivului
medical în cazul în care nu au fost respectate specificaþiile
din prescripþia medicului de specialitate;
g) sã verifice la livrare, dupã caz, adaptabilitatea ºi
buna funcþionare a dispozitivului medical;
h) sã livreze dispozitive medicale însoþite de certificate
de garanþie ºi instrucþiuni de folosire ºi întreþinere;
i) sã asigure ºi sã suporte repararea sau înlocuirea dispozitivului medical pe timpul perioadei de garanþie;
j) sã asigure repararea dispozitivului medical pe timpul
perioadei de postgaranþie;
k) sã acorde termen de garanþie pentru fiecare reparaþie
executatã în perioada de postgaranþie;
l) sã transmitã caselor de asigurãri de sãnãtate cu care
au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale
preþurile de vânzare cu amãnuntul ºi sã informeze din timp
orice modificare a acestora;
m) sã respecte condiþiile de depozitare ºi de garanþie
stabilite de producãtor pentru dispozitivele medicale;
n) sã accepte controlul din partea casei de asigurãri de
sãnãtate privind modul de desfãºurare a întregii sale activitãþi contractate cu casa de asigurãri de sãnãtate;
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o) sã informeze asiguraþii despre drepturile pe care le
au ºi care decurg din calitatea de asigurat;
p) sã informeze casa de asigurãri de sãnãtate despre
orice modificãri survenite, legate de clauzele contractuale;
q) sã respecte confidenþialitatea tuturor datelor ºi
informaþiilor privitoare la asiguraþi, precum ºi demnitatea ºi
intimitatea acestora;
r) sã transmitã datele ºi informaþiile solicitate de casa
de asigurãri de sãnãtate privind furnizarea de dispozitive,
fiind direct rãspunzãtori de corectitudinea acestora.
VI. Modalitãþi de platã
Art. 7. Ñ Preþul de referinþã pentru dispozitivele medicale din anexa nr. 13 la Normele metodologice de aplicare
a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei
medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001 este preþul decontat de casa de
asigurãri de sãnãtate.
Preþul de referinþã este stabilit de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate prin ordin al preºedintelui, pe baza
documentelor de platã emise de furnizor.
Art. 8. Ñ Documentele în baza cãrora se face decontarea se depun la casa de asigurãri de sãnãtate pânã la
data deÉÉÉÉ. a fiecãrei luni urmãtoare celei pentru care
se face decontarea.
Art. 9. Ñ Dacã preþul de vânzare cu amãnuntul a dispozitivelor medicale este sub preþul de referinþã, acesta
este decontat integral de casa de asigurãri de sãnãtate.
Art. 10. Ñ În cadrul termenului de înlocuire a dispozitivului medical casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã
reparaþiile a cãror valoare totalã nu trebuie sã depãºeascã
50% din preþul de referinþã valabil în momentul aprobãrii
primei cereri pentru repararea dispozitivului medical.
Art. 11. Ñ (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor
medicale se face de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate
la nivelul preþului de referinþã valabil în momentul primirii
de cãtre asigurat a deciziei privind aprobarea dispozitivului
medical, pe baza documentelor de platã emise de furnizor
dupã confirmarea primirii de cãtre asigurat a dispozitivului
medical. Documentul de platã emis de furnizor este însoþit
de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnãtura
beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate sau a documentelor ce confirmã expedierea prin
poºtã ºi primirea la domiciliu ºi copia de pe certificatul de
garanþie.
(2) În cazul protezãrilor ORL si protezãrilor pentru
membrul superior ºi/sau inferior se va depune la casa de
asigurãri de sãnãtate un document prin care eficacitatea
actului de protezare este validatã (confirmatã)/invalidatã de
medicul de specialitate care a eliberat prescripþia medicalã.
În cazul în care asiguratul nu se prezintã la casa de asigurãri de sãnãtate cu acest document, în termen de 10
zile calendaristice de la ridicarea dispozitivului casa de asigurãri de sãnãtate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivã.
(3) Decontarea cheltuielilor pentru dispozitivele medicale
destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau
funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice se face în
limita fondului aprobat cu aceastã destinaþie. Neîncadrarea
în acest fond atrage dupã sine întocmirea de cãtre casele
de asigurãri de sãnãtate a unor liste de asteptare pentru
asiguraþi. Soluþionarea listelor de aºteptare va þine cont atât
de criterii economice, cât ºi de urgenþa asigurãrii dispozitivului medical.
Art. 12. Ñ Plata dispozitivelor medicale se face în contul nr.: ÉÉÉÉÉÉÉÉ deschis la trezoreria statului.

Art. 13. Ñ Decontarea dispozitivelor medicale se face
în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile ºi
dispoziþiilor Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
VII. Rãspunderea contractualã
Art. 14. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 15. Ñ Neplata în termen de maximum 30 de zile
de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevãzute în contract atrage majorãri de întârziere,
egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii
impozitelor cãtre stat.
Art. 16. Ñ Furnizorul de dispozitive medicale garanteazã ºi rãspunde de calitatea dispozitivelor medicale acordate asiguraþilor.
Art. 17. Ñ Reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale cu care casa de asigurãri de sãnãtate a
încheiat contract este direct rãspunzãtor de corectitudinea
datelor raportate. Acesta rãspunde material, civil ºi penal,
în cazul în care se constatã raportãri eronate, conform
legislaþiei în vigoare.
Art. 18. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã
executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo, grevã.
Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte, în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã ºi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunþarea în termenele
prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului de forþã
majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.
VIII. Încetarea contractului
Art. 19. Ñ În cazul neîndeplinirii obligaþiilor contractuale,
pãrþile contractante pot cere rezilierea prezentului contract
dupã un preaviz de 30 de zile.
Art. 20. Ñ Prezentul contract înceteazã de drept în
urmãtoarele situaþii:
a) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îºi
întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 3 luni;
b) încetarea activitãþii furnizorului prin faliment, dizolvare,
lichidare;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
d) contravine prevederilor statutului casei de asigurãri
de sãnãtate;
e) retragerea acreditãrii de cãtre casa de asigurãri de
sãnãtate care a emis certificatul de acreditare;
f) expirarea termenului de valabilitate a certificatului de
acreditare furnizorului;
g) anularea certificatului de acreditare;
h) excluderea furnizorului din Lista cuprinzând furnizorii
acreditaþi pentru întreaga þarã, aprobatã prin ordin al
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate;
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i) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
j) acordul de voinþã al pãrþilor.
Art. 21. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate nu aprobã
continuarea raporturilor contractuale ºi contractul se considerã desfiinþat cu data la care a intervenit una dintre
urmãtoarele situaþii:
a) îºi schimbã adresa sediului social;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului.
Art. 22. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 20 lit. a)Ðg) ºi
la art. 21 lit. b) se constatã de casa de asigurãri de
sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaþiile prevãzute la art. 21 lit. a) se notificã casei de
asigurãri de sãnãtate cu cel puþin 30 de zile înaintea datei
de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 23. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre
pãrþile contractante pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale, sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel
puþin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se
doreºte rezilierea.
IX. Corespondenþa
Art. 24. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se va efectua în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul
pãrþilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile de la momentul în care intervin modificãri ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureazã în prezentul
contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante schimbarea
survenitã.
X. Modificarea contractului
Art. 25. Ñ Prezentul contract se poate modifica prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare, cu cel puþin 45 de
zile înaintea datei de la care se doreºte modificarea.

Modificarea se va face printr-un act adiþional semnat de
ambele pãrþi ºi va fi anexã a acestui contract.
Art. 26. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor.
Art. 27. Ñ Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã
declaratã nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã
corespundã cât mai cu putinþã spiritului contractului.
XI. Soluþionarea litigiilor
Art. 28. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa Comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
Art. 29. Ñ Hotãrârile Comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 28 alin. (2)
pot fi atacate la instanþele judecãtoreºti competente.
XII. Alte clauze
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
..................................................................................................
Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale
în cadrul sistemului de asigurãri de sãnãtate a fost încheiat
azi ÉÉÉÉ., în douã exemplare a câte ...ÉÉÉ.. pagini
fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Director general,
Director general adjunct economic,

Reprezentant legal,

Vizat
Oficiul juridic
ANEXA Nr. 1i)

Vizat
CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE ...........................
CONVENÞIE DE ÎNLOCUIRE*)

(anexã la contractul de furnizare de servicii medicale din asistenþa medicalã primarã nr. .....)
între reprezentantul legal al cabinetului medical ºi medicul înlocuitor
I. Pãrþile convenþiei de înlocuire:
Dr. ................................................................................,
(numele ºi prenumele)

reprezentant legal al cabinetului medical ..............................,
cu sediul în municipiul/oraºul ................... str. ......................
nr. ...., bl. ....., sc. ...., etaj ...., ap. ...., judeþ/sector
.................. telefon/fax ..................., cu contract de furnizare
de servicii medicale în asistenþa medicalã primarã nr. ........

încheiat cu Casa de asigurãri de sãnãtate ..............., cont
nr. ............, deschis la trezoreria statului.
Medicul înlocuit: ..............................................................
(numele ºi prenumele)

ºi
Dr. .....................................................................................,
(numele ºi prenumele)

cu licenþã de înlocuire ca medic de familie nr. ......., acreditare nr. ..........

*) Convenþia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenþã mai mari de 30 de zile calendaristice.
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II. Obiectul convenþiei

V. Obligaþiile medicului înlocuitor

Preluarea activitãþii medicale a medicului de familie
............., conform contractului nr. ........, pentru o perioadã
de absenþã de ............, de cãtre medicul de familie
.............................

Obligaþiile medicului înlocuitor sunt cele prevãzute în
contractul încheiat între medicul de familie înlocuit ºi casa
de asigurãri de sãnãtate.

III. Motivele absenþei*)

VI. Modalitatea de platã a medicului de familie înlocuitor

1. incapacitate temporarã de muncã;
2. concediu de sarcinã/lehuzie;
3. concediul pentru creºterea ºi îngrijirea copilului pânã
la 2 ani;
4. vacanþã pentru o perioadã de maximum 30 de zile/an;
5. studii medicale de specialitate pentru o perioadã de
maximum 2 luni/an.
IV. Locul de desfãºurare a activitãþii
Serviciile medicale se acordã în cabinetul medical (al
medicului înlocuit) .................................

1. Venitul ”per capitaÒ, per serviciu ºi sumele aferente
bugetului de practicã medicalã pentru perioada de absenþã
se vireazã de Casa de asigurãri de sãnãtate .............. în
contul titularului contractului nr. ......., acesta obligându-se
sã achite medicului înlocuitor .... % din venitul ”per capitaÒ
ºi per serviciu.
2. Termenul de platã ...............
3. Documentul de platã .............
VII. Prezenta convenþie de înlocuire a fost încheiatã azi
..........., în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act
adiþional la contractul nr. ...... al medicului înlocuit ºi câte
un exemplar revine pãrþilor semnatare.

Reprezentantul legal al
cabinetului medical,

Medicul înlocuitor,

*) Pentru motivele de absenþã prevãzute la pct. 1, 2 ºi 3 medicul înlocuit se obligã ca la revenirea în activitate sã anunþe în scris casa de
asigurãri de sãnãtate.
ANEXA Nr. 1j)
C O N V E N Þ I E D E Î N L O C U I R E*)

(anexã la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenþa medicalã primarã nr. .....)
între casa de asigurãri de sãnãtate ºi medicul înlocuitor
II. Obiectul convenþiei

I. Pãrþile convenþiei de înlocuire:

Casa de asigurãri de sãnãtate .............., cu sediul în
municipiul/oraºul ................ str. ................... nr. ...,
judeþul/sectorul ........... tel./fax ........., reprezentatã prin
director general ....................
pentru
Cabinetul medical .......................... cu sediul în municipiul/oraºul: ................... str. ..................... nr. ....., bl. .......,
sc. ...., etaj ...., ap. ....., judeþ/sector ............ telefon/fax
.................., cu contract de furnizare de servicii medicale în
asistenþa medicalã primarã nr. .............., încheiat cu Casa
de Asigurãri de Sãnãtate .............., cont nr. ............., deschis la trezoreria statului, al cãrui reprezentant legal este:
................................................................................................
(numele ºi prenumele)

Medicul înlocuit: ................................................................
(numele ºi prenumele)

ºi
Dr.

........................................................., cu licenþã de
(numele ºi prenumele)

înlocuire ca medic de familie nr. ....., acreditare nr. ..........

Preluarea activitãþii medicale a medicului de familie
..........., conform contractului nr. ......, pentru o perioadã de
absenþã de ......, de cãtre medicul de familie.................
III. Motivele absenþei**)
1. incapacitate temporarã de muncã;
2. concediu de sarcinã/lehuzie;
3. concediul pentru creºterea ºi îngrijirea copilului pânã
la 2 ani;
4. vacanþã pentru o perioadã de maximum 30 de zile/an;
5. studii medicale de specialitate pentru o perioadã de
maximum 2 luni/an.
IV.

Locul de desfãºurare a activitãþii

Serviciile medicale se acordã în cabinetul medical (al
medicului înlocuit) .................................
V. Obligaþiile medicului înlocuitor
Obligaþiile medicului înlocuitor sunt cele prevãzute în
contractul încheiat între medicul de familie înlocuit ºi casa
de asigurãri de sãnãtate.

*) Convenþia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenþã mai mari de 30 de zile calendaristice.
**) Pentru motivele de absenþã prevãzute la pct. 1, 2 ºi 3 medicul înlocuit se obligã ca la revenirea în activitate sã anunþe în scris casa de
asigurãri de sãnãtate.
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VI. Modalitatea de platã a medicului de familie înlocuitor
1. Sumele aferente bugetului de practicã medicalã pentru perioada de absenþã se vireazã de Casa de asigurãri
de sãnãtate .......................... în contul titularului contractului
nr. ........... .
2. Veniturile ”per capitaÒ ºi pe serviciu aferente perioadei de absenþã se vireazã de casa de asigurãri de
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sãnãtate în contul medicului înlocuitor nr. ....., deschis la
.................
3. Termenul de platã ...................
4. Documentul de platã .................
VII. Prezenta convenþie de înlocuire a fost încheiatã azi
............, în 2 exemplare, dintre care un exemplar devine
act adiþional la contractul nr. ......... al medicului înlocuit ºi
un exemplar revine medicului înlocuitor.
Medicul înlocuitor,

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

Director general,
Director general adjunct economic,

ANEXA Nr.1 k)
CONTRACT

de furnizare de servicii farmaceutice
I. Pãrþile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate............................................,
cu sediul in municipiul/oraºul .............................................,
str. .................................................. nr. ......., judetul/sectorul
................................, tel/fax .............................., reprezentatã
prin director general ....................................................,
ºi
Furnizorul de servicii farmaceutice ................................,
având sediul in municipiul/oraºul...............................,
str. ........................... nr. ....., bl. ..., sc. ....., et. ....., ap. ....,
judeþul/sectorul ..........................., telefon .......................,înregistratã la registrul comerþului ......................... cu
nr. J..../..............., ºi având contul nr. ...ÉÉ........, deschis
la ......................................, ºi codul fiscal nr. ....................,
reprezentat prin .............................................É, cu autorizaþie
nr. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.
II. Obiectul contractului
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii farmaceutice conform Ordinului ministrului
de stat, ministrul sãnãtãþii, ºi al preºedintelui Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 307/49 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile
comune internaþionale (D.C.I.) ale medicamentelor din
Nomenclatorul de medicamente ºi produse biologice de uz
uman, de care beneficiazã asiguraþii, pe bazã de prescripþie
medicalã, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuþie
personalã, ºi a modului de prescriere, eliberare ºi decontare a medicamentelor de care beneficiazã asiguraþii, cu
sau fãrã contribuþie personalã, suportate din Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, publicat in Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 209 din 12 mai 2000, ºi Normelor
metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001.

nr. 307/49 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea listelor
cuprinzând denumirile comune internaþionale (D.C.I.) ale
medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente ºi produse biologice de uz uman, de care beneficiazã asiguraþii,
pe bazã de prescripþie medicalã, în tratamentul ambulatoriu,
cu sau fãrã contribuþie personalã, ºi a modului de prescriere,
eliberare ºi decontare a medicamentelor de care beneficiazã asiguraþii, cu sau fãrã contribuþie personalã, suportate
din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, publicat in
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 12 mai
2000.
Art. 3. Ñ Furnizarea medicamentelor se va desfaºura
prin intermediul urmãtoarelor unitãþi ale furnizorului, altele
decât sediul social:
1. ............................................... din .................................
str. ........................... nr. ..................., bl. ...., sc. ............,
sector/judeþ ................, tel/fax ........................, cu autorizaþia
de funcþionare nr. ............/.................. eliberatã de
........................ ºi acreditarea în sistemul asigurãrilor sociale
de sãnãtate nr. ........................../.........................,
farmacist ÉÉÉÉÉÉÉÉ.
2. .................................. din ......................... str.
.......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sector/judet ................,
tel/fax ..................................., cu autorizaþia de funcþionare
nr. ............/.................. eliberatã de ................................. ºi
acreditare in sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ........................../.........................,
farmacist ÉÉÉÉÉÉÉ..
3. ................................... din ......................... str.
......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sector/judeþ ................,
tel/fax ...................................., cu autorizaþia de funcþionare
nr. ............/.................. eliberatã de ................................ ºi
acreditare in sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. ........................../.........................,
farmacistÉÉÉÉ.
IV. Durata contractului

III. Serviciile farmaceutice
Art. 2. Ñ Prezentul contract se aplicã numai pentru eliberarea medicamentelor, cu sau fãrã contribuþie personalã
conform Ordinului ministrului de stat, ministrul sãnãtaþii, ºi
al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate

Art. 4. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii lui pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 5. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
cu acordul pãrþilor in situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.
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V. Obligaþiile pãrþilor

A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 6. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:
a) sã deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor
farmaceutice acordate asiguraþilor, la termenele convenite
în prezentul contract, indiferent de casa de asigurãri de
sãnãtate la care s-a virat contribuþia pentru asigurãri sociale de sãnãtate;
b) sã notifice furnizorului orice modificare a preþului de
referinþã;
c) sã verifice autorizarea ºi/sau acreditarea furnizorului
de servicii farmaceutice;
d) sã verifice activitatea furnizorului de servicii farmaceutice prevãzutã în prezentul contract.
B) Obligaþiile furnizorului de servicii farmaceutice

Art. 7. Ñ Furnizorul are urmãtoarele obligaþii:
a) sã respecte modul de prescriere ºi eliberare a medicamentelor cu sau fãrã contribuþie personalã;
b) sã se aprovizioneze permanent cu medicamente,
conform Listei cuprinzând denumirile comune internaþionale
ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de
care beneficiazã asiguraþii pe bazã de prescripþie medicalã
cu contribuþie personalã;
c) sã practice o evidenþa de gestiune cantitativ-valoricã;
d) sã pãstreze la loc vizibil condica de reclamaþii a asiguratului; aceasta va avea paginile numerotate ºi va fi
ºtampilatã de casa de asigurãri de sãnãtate;
e) sã întocmeascã ºi sã prezinte casei de asigurãri de
sãnãtate documentele necesare decontãrii medicamentelor
eliberate (factura, borderoul centralizator ºi prescripþiile
medicale);
f) sã punã la dispoziþie, la cererea medicilor, lista cu
preþurile de vânzare cu amãnuntul a medicamentelor existente în farmacie si sã reactualizeze aceastã listã periodic;
g) sã angajeze numai personal farmaceutic care posedã
autorizaþie de liberã practicã;
h) sã informeze asiguraþii despre drepturile ºi obligaþiile
care decurg din calitatea de asigurat;
i) sã respecte prevederile Codului deontologic al farmaciºtilor în relaþiile cu asiguraþii;
j) sã participe la sistemul organizat pentru asigurarea
serviciilor farmaceutice în zilele de sâmbãtã, duminicã ºi
sãrbãtori legale;
k) sã elibereze medicamentul cu preþul cel mai mic din
farmacie, dacã medicul indicã numai denumirea substanþei
active;
l) sã aducã la cunoºtinþã asiguraþilor, la loc vizibil în farmacie, condiþiile de eliberare a medicamentelor cu sau fãrã
contribuþie personalã;
m) sã elibereze prescripþii medicale pentru asiguraþi,
indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care s-a
virat contribuþia pentru asigurãri sociale de sãnãtate;
n) sã aibã permanent în stoc curent la dispoziþia persoanelor asigurate medicamente la nivelul preþului de referinþã stabilit prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi al
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.

(2) Casa de asigurãri de sãnãtate nu deconteazã
sumele aferente prescripþiilor medicale cu sau fãrã contribuþie personalã, care nu corespund prevederilor referitoare
la prescrierea, eliberarea ºi decontarea medicamentelor, din
vina exclusivã a furnizorului de servicii farmaceutice.
Art. 9. Ñ Documentele în baza cãrora se face decontarea se depun la casa de asigurãri de sãnãtate pânã la
data de ............. a fiecãrei luni urmãtoare celei pentru care
se face decontarea.
Art. 10. Ñ Valoarea contractului este de ÉÉÉ.. lei.
Art. 11. Ñ Suma totalã este achitatã de casa de asigurãri de sãnãtate la data de ÉÉÉÉ, dar nu mai târziu
de 30 de zile de la data prezentãrii decontului. În cazul
unei întârzieri de peste 60 de zile de la data prezentãrii
decontului, furnizorul de servicii farmaceutice poate sista
eliberarea medicamentelor cu sau fãrã contribuþie personalã, pânã la achitarea datoriilor de cãtre casa de asigurãri
de sãnãtate, dupã care farmacia poate continua eliberarea
în baza contractului iniþial încheiat.
Art. 12. Ñ Plata se face în:
a) contul nr. ....................... deschis la ...........................;
b) ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ .
VII. Rãspunderea contractualã
Art. 13. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 14. Ñ Neplata în termen de maximum 30 de zile
de la depunerea documentelor justificative a sumelor datorate prevãzute în contract atrage majorãri de întârziere
egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii
impozitelor cãtre stat.
Art. 15. Ñ Furnizorul de servicii farmaceutice garanteazã ºi rãspunde de calitatea serviciilor farmaceutice acordate asiguraþilor.
Art. 16. Ñ Reprezentantul legal al furnizorului de servicii farmaceutice cu care casa de asigurãri de sãnãtate a
încheiat contract este direct rãspunzãtor de corectitudinea
datelor raportate. Acesta rãspunde material, civil ºi penal,
în cazul în care se constatã raportãri eronate, conform
legislaþiei în vigoare.
Art. 17. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã
executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo, grevã.
Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte, în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã, ºi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunþarea în termenele
prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului de forþã
majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.

VI. Modalitãþi de platã
Art. 8. Ñ (1) Decontarea medicamentelor eliberate se
face pe bazã de facturã, borderouri centralizatoare ºi prescripþii medicale, avându-se în vedere preþul de referinþã al
medicamentelor la data achiziþionãrii lor de cãtre farmacie.

VIII. Încetarea contractului
Art. 18. Ñ În cazul neîndeplinirii obligaþiilor contractuale
pãrþile contractante pot cere rezilierea prezentului contract
dupã un preaviz de 45 de zile.
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Art. 19. Ñ Prezentul contract înceteaza de drept în
urmãtoarele situaþii:
a) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îºi
întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 3 luni;
b) încetarea activitãþii furnizorului prin faliment, dizolvare,
lichidare;
c) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
d) anularea acreditãrii furnizorului de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate;
e) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
f) acordul de voinþã al parþilor ;
Art. 20. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate nu aprobã
continuarea raporturilor contractuale ºi contractul se considerã desfiinþat cu data la care a intervenit una dintre
urmãtoarele situaþii:
a) îºi schimbã sediul social, spaþiul;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului.
Art. 21. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 19 lit. a)Ðe) ºi
art. 20 lit. b) se constatã de cãtre casa de asigurãri de
sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaþiile prevãzute la art. 20 lit. a) se notificã casei de
asigurãri de sãnãtate cu cel putin 30 de zile înaintea datei
de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 22. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre
pãrþile contractante pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale, sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel
puþin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se
doreºte rezilierea.
IX. Corespondenþa
Art. 23. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se va efectua în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul
pãrþilor.
Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile de la momentul în care intervin modificãri ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureazã în prezentul
contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante schimbarea
survenitã.
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X. Modificarea contractului
Art. 24. Ñ Prezentul contract se poate modifica prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare cu cel puþin 45 de zile
înaintea datei de la care se doreºte modificarea.
Modificarea se va face printr-un act adiþional semnat de
ambele pãrþi ºi va fi anexã a acestui contract.
Art. 25. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor.
Art. 26. Ñ Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã
declaratã nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã
corespundã cât mai cu putinþã spiritului contractului.
XI. Soluþionarea litigiilor
Art. 27. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa Comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maxim 60 de zile de la data înregistrãrii cererii.
Art. 28. Ñ Hotãrârile Comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 27 alin. (2)
pot fi atacate la instanþele judecãtoreºti competente.
XII. Alte clauze
...............................................................................................
...............................................................................................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.............................................................
Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale
în cadrul sistemului de asigurãri de sãnãtate a fost încheiat
azi, ÉÉÉÉ., în douã exemplare a câteÉÉÉpagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII FARMACEUTICE

Director general,

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic,
Vizat
Oficiul juridic
ANEXA Nr. 1l)
CONTRACT

de furnizare a unor servicii medicale în asistenþa medicalã de specialitate din ambulatoriu
I. Pãrþile contractante
Casa de asigurãri de sãnãtate .........................................,
cu sediul în municipiul/oraºul ............................................,
str. ................................. nr. .É., judeþul/sectorul .................,
tel/fax .........................., reprezentatã prin preºedinte/director
general .............................................,
ºi

Cabinetul medical ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, organizat:
Ñ cabinet individual ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. reprezentat prin medicul titular: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
Ñ cabinet asociat sau grupat ÉÉÉÉÉÉÉÉ reprezentat prin medicul delegat: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Ñ societate civilã medicalã ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
reprezentatã prin administratorul: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
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Ñ cabinet organizat ca persoanã juridicã ÉÉÉÉÉ,
reprezentant legal: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..........,
cu autorizaþie de înfiinþare nr. ÉÉÉÉÉ., certificat de
înregistrare nr. ÉÉÉ................................, autorizaþie sanitarã nr. ÉÉÉ., având sediul în municipiul/oraºul ...............,
str. ............................... nr. ......, bl. ...., sc. ......, et. ......,
ap. ....., judeþul/sectorul ......................, telefon ....................,
cont nr. ÉÉÉÉÉ................, deschis la trezoreria statului,
cod fiscal nr. ÉÉÉ....................
II. Obiectul contractului
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract îl constituie prescrierea medicamentelor cu contribuþie personalã din partea
asiguratului, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului
sãnãtãþii ºi al presedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile
comune internaþionale (D.C.I.) ale medicamentelor din
Nomenclatorul de medicamente ºi produse biologice de uz
uman, de care beneficiazã asiguraþii, pe bazã de
prescripþie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, cu sau
fãrã contribuþie personalã, ºi a modului de prescriere, eliberare ºi decontare a medicamentelor de care beneficiazã
asiguraþii, cu sau fãrã contribuþie personalã, suportate din
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, ºi Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
sociale de sãnãtate pentru anul 2001, precum ºi eliberarea
de bilete de trimitere (bilete de internare) cãtre furnizorii de
servicii medicale spitaliceºti.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
Art. 2. Ñ Furnizorul presteazã servicii medicale asiguraþilor în urmãtoarele specialitãþi, conform anexei nr. 4 la
Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001:
a) ........................................É..;
b) ...É.......................................;
c) ......É.....................................;
ÉÉ
ÉÉ
Art. 3. Ñ Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul
de specialitate se desfãºoarã la urmãtoarele unitãþi ale furnizorului, altele decât sediul social:
1. ........................................................ din.........................
str.......................... nr...., bl...., sc...., sector/judeþ................,
tel/fax......................... cu autorizaþia de funcþionare
nr............./.................. eliberatã de ........................ ºi acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr.........................../.........................;
2. ........................................................ din........................,
str.......................... nr...., bl...., sc...., sector/judeþ................,
tel/fax........................., cu autorizaþia de funcþionare
nr................/..................... eliberatã de ................................ ºi

acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr.........................../.........................;
3. ........................................................ din........................,
str.......................... nr...., bl...., sc...., sector/judeþ................,
tel/fax........................., cu autorizaþia de funcþionare
nr............./.................. eliberatã de ........................ ºi acreditare în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr.........................../.........................;
4.
ÉÉÉÉÉÉÉÉ.
ÉÉÉÉÉÉÉÉ.
Art. 4. Ñ Furnizarea serviciilor medicale se realizeazã
de cãtre:
(Se completeazã pentru fiecare cabinet medical ºi pentru fiecare medic de specialitate din componenþa cabinetului
medical cu care s-a încheiat contractul.)
Medic:
Nume:ÉÉÉÉÉÉÉÉ.Prenume:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉ
Grad profesional:ÉÉÉÉÉÉÉÉ.
Specialitatea:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Codul medicului:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Acreditare nr.:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.
Program zilnic de activitate ÉÉÉÉÉÉore/zi
Medic:
Nume:ÉÉÉÉÉÉÉÉ.Prenume:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉ
Grad profesional:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...
Specialitatea:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Codul medicului:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Acreditare nr.:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.
Program zilnic de activitateÉÉÉÉÉÉore/zi
ÉÉÉÉÉÉ.
ÉÉÉÉÉÉ..
IV. Durata contractului
Art. 5. Ñ Prezentul contract este valabil de la data
încheierii pânã la 31 decembrie 2001.
Art. 6. Ñ Durata prezentului contract se poate prelungi
prin acordul pãrþilor în situaþia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru pe anul 2001.
V. Obligaþiile pãrþilor
A) Obligaþiile casei de asigurãri de sãnãtate

Art. 7. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaþii:
a) sã accepte decontarea prescripþiilor medicale eliberate de furnizorul de servicii medicale de specialitate din
ambulatoriu numai pentru medicamentele cu contribuþie personalã din partea asiguratului, în condiþiile prezentului contract;
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b) sã accepte decontarea serviciilor medicale spitaliceºti
pentru asiguraþii care beneficiazã de acestea ca urmare a
biletelor de internare eliberate de furnizorul de servicii
medicale de specialitate din ambulator, în condiþiile prezentului contract;
c) sã verifice autorizarea ºi/sau acreditarea furnizorului
de servicii medicale, precum ºi acreditarea personalului
medical angajat;
d) sã verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale,
prevãzutã în prezentul contract.
B) Obligaþiile furnizorului de servicii medicale

Art. 8. Ñ Furnizorul are urmãtoarele obligaþii:
a) sã acorde îngrijiri medicale asiguraþilor, în caz de
boalã sau de accident, în limitele de calitate impuse de
activitatea medicalã;
b) sã respecte dreptul asiguraþilor de a-ºi alege medicul
ºi unitatea sanitarã;
c) sã ofere relaþii asiguraþilor despre drepturile pe care
le au ºi care decurg din calitatea de asigurat, precum ºi
despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea ºi sã îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnãvirilor ºi
al pãstrãrii sãnãtãþii;
d) sã afiºeze la sediul cabinetului obiectul prezentului
contract ºi faptul cã asiguraþii suportã integral contravaloarea serviciilor medicale oferite;
e) sã furnizeze tratamentul adecvat ºi sã respecte
condiþiile de prescriere a medicamentelor prevãzute în
nomenclatorul de medicamente, conform reglementãrilor în
vigoare, ºi sã prescrie numai medicamente cu contribuþie
personalã din partea asiguratului, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.307/49 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea
listelor cuprinzând denumirile comune internaþionale (D.C.I.)
ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente ºi
produse biologice de uz uman, de care beneficiazã asiguraþii, pe bazã de prescripþie medicalã, în tratamentul
ambulatoriu, cu sau fãrã contribuþie personalã, ºi a modului
de prescriere, eliberare ºi decontare a medicamentelor de
care beneficiazã asiguraþii, cu sau fãrã contribuþie personalã, suportate din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate,
ºi Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru
privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001;
f) sã nu refuze acordarea
asiguraþilor în caz de urgenþã;

asistenþei

medicale

g) sã solicite documentele care atestã calitatea de asigurat a pacienþilor;
h) sã acorde servicii medicale tuturor asiguraþilor fãrã
nici o discriminare, folosind totodatã formele cele mai eficiente si economice de tratament;
i) sã informeze medicul de familie al asiguratului despre
diagnosticul stabilit, controalele, investigaþiile, tratamentele
efectuate, precum ºi despre rezultatele investigaþiilor efectuate sau orice alte aspecte care þin de sãnãtatea asiguratului;
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j) sã respecte confidenþialitatea tuturor datelor ºi
informaþiilor privitoare la asiguraþi, precum ºi demnitatea ºi
intimitatea acestora;
k) sã transmitã lunar datele ºi informaþiile solicitate de
casa de asigurãri de sãnãtate privind furnizarea serviciilor
medicale ºi starea de sãnãtate a persoanelor pe care le-a
consultat ori le-a tratat, fiind direct rãspunzãtor de corectitudinea acestora ºi utilizând formularele impuse de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
l) sã stabileascã programul de lucru ºi sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat;
m) sã anunþe casa de asigurãri de sãnãtate atunci când
este suspendat din funcþie, când i-a fost retrasã sau suspendatã autorizaþia de liberã practicã sau acreditarea;
n) sã accepte controlul din partea casei de asigurãri de
sãnãtate ºi a Colegiului Medicilor din România privind
modul de desfãºurare a întregii activitãþi care face obiectul
contractului.
VI. Calitatea serviciilor medicale
Art. 9. Ñ Serviciile medicale furnizate trebuie sã se
încadreze, din punct de vedere al calitãþii lor, în normele
privind calitatea asistenþei medicale elaborate de cãtre
comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din
România ºi de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate.
VII. Rãspunderea contractualã
Art. 10. Ñ Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale
partea în culpã datoreazã daune-interese.
Art. 11. Ñ Furnizorul de servicii medicale garanteazã ºi
rãspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraþilor.
Art. 12. Ñ Reprezentantul legal al cabinetului medical
cu care casa de asigurãri de sãnãtate a încheiat contract
este direct rãspunzãtor de corectitudinea datelor raportate.
Acesta rãspunde material, civil ºi penal, în cazul în care
se constatã raportãri eronate, conform legislaþiei în vigoare.
Art. 13. Ñ Clauzã specialã
Orice împrejurare independentã de voinþa pãrþilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului ºi care împiedicã
executarea acestuia, este consideratã ca forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca forþã majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluþie, cutremur, marile inundaþii,
embargo, grevã.
Partea care invocã forþa majorã trebuie sã anunþe cealaltã parte, în termen de 5 zile de la data apariþiei respectivului caz de forþã majorã ºi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
Dacã nu procedeazã la anunþarea în termenele
prevãzute mai sus a începerii ºi încetãrii cazului de forþã
majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrþi prin neanunþarea în termen.
În cazul în care împrejurãrile care obligã la suspendarea
executãrii prezentului contract se prelungesc pe o perioadã
mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluþiunea
contractului.
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VIII. Încetarea contractului

Art. 14. Ñ Prezentul contract poate fi denunþat în mod
unilateral de cãtre furnizorul de servicii medicale, cu
condiþia notificãrii intenþiei de denunþare cu cel puþin 45 de
zile calendaristice anterior datei de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 15. Ñ Contractul se reziliazã de plin drept printr-o
notificare scrisã, în urmãtoarele situaþii:
a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel
mult 3 luni de la data semnãrii prezentului contract;
b) dacã din motive imputabile furnizorului acesta îºi
întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 3 luni;
c) dacã medicul renunþã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaþiei de
funcþionare a furnizorului;
f) încetarea activitãþii casei de asigurãri de sãnãtate;
g) acordul de voinþã al pãrþilor.
Art. 16. Ñ Casa de asigurãri de sãnãtate nu aprobã
continuarea raporturilor contractuale ºi contractul se considerã desfiinþat cu data la care a intervenit una dintre
urmãtoarele situaþii:
a) se mutã cabinetul medical din teritoriul de funcþionare;
b) a survenit decesul titularului cabinetului medical.
Art. 17. Ñ Situaþiile prevãzute la art. 15 lit. a)Ðf) ºi
la art. 16 lit. b) se constatã de cãtre casa de asigurãri de
sãnãtate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate.
Situaþiile prevãzute la art. 16 lit. a) se notificã casei de
asigurãri de sãnãtate cu cel puþin 30 de zile înaintea datei
de la care se doreºte încetarea contractului.
Art. 18. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de cãtre
pãrþile contractante pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale, sub condiþia notificãrii intenþiei de reziliere cu cel
puþin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se
doreºte rezilierea.
IX. Corespondenþa
Art. 19. Ñ Corespondenþa legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul
pãrþilor.

Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de
3 zile de la momentul în care intervin modificãri ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureazã în prezentul
contract sã notifice celeilalte pãrþi contractante schimbarea
survenitã.
X. Modificarea contractului
Art. 20. Ñ Prezentul contract se poate modifica prin
negociere ºi acord bilateral, la iniþiativa oricãrei pãrþi contractante, sub rezerva notificãrii scrise a intenþiei de modificare ºi a propunerilor de modificare cu cel puþin ........ zile
înaintea datei de la care se doreºte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiþional semnat de
ambele pãrþi ºi este anexã a acestui contract.
Art. 21. Ñ În condiþiile apariþiei unor noi acte normative
în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica ºi completa
în mod corespunzãtor numai cu acordul pãrþilor.
Art. 22. Ñ Clauzã specialã:
Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã,
celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
aceastã nulitate. Pãrþile convin ca orice clauzã declaratã
nulã sã fie înlocuitã printr-o altã clauzã care sã corespundã
cât mai cu putinþã spiritului contractului.
XI. Soluþionarea litigiilor
Art. 23. Ñ (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea ori alte pretenþii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluþionare pe cale amiabilã.
(2) Litigiile nesoluþionate conform alin. (1) sunt de competenþa Comisiei teritoriale de arbitraj, care va soluþiona
cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrãrii cererii
Art. 24. Ñ Hotãrârile Comisiei teritoriale de arbitraj sau
cauzele nesoluþionate în termenul prevãzut la art. 23 alin. (2)
pot fi atacate la instanþele judecãtoreºti competente.
XII. Alte clauze
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Prezentul contract a fost încheiat azi................................,
în douã exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul
pentru fiecare parte contractantã.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Director general,

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic

Vizat
Oficiul juridic
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ANEXA Nr. 2
CATEGORII

de cheltuieli pentru bugetul de practicã medicalã

01
02
20
02

STRUCTURA CHELTUIELILOR DIN BUGETUL DE PRACTICÃ
CHELTUIELI TOTALE: 01
CHELTUIELI CURENTE: (02 + 20)
CHELTUIELI DE PERSONAL: (art. 10, 11, 12 ,13, 14)
CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII: (art. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
CHELTUIELI DE PERSONAL

10
Cheltuieli cu salariile
11
Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat
12
Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj
13
Deplasãri, detaºãri, transferãri
13 01 Deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã
14
Contribuþii pentru constituirea Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate
20
23
24
25
26
27
28
29
30

Medicamente ºi materiale sanitare
Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

CONÞINUTUL CHELTUIELILOR DIN BUGETUL DE PRACTICÃ MEDICALÃ
CHELTUIELI TOTALE
CHELTUIELI CURENTE

1. Cheltuieli de personal
A. Cheltuieli cu salariile:

Ñ salariile de bazã pentru personalul de execuþie încadrat cu normã întreagã sau 1/2 normã, stabilite conform
art. 11 din Ordonanþa Guvernului nr. 124/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ sporuri cu caracter permanent prevãzute de legislaþia
în vigoare;
Ñ salariile persoanelor încadrate temporar pe posturile
personalului aflat în concediu medical pentru creºterea
copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani, conform Legii
nr. 120/1997;
Ñ plata orelor suplimentare ºi a premiilor;
Ñ drepturile cuvenite persoanelor care presteazã servicii
în baza unei convenþii civile;
B. Deplasãri:

Ñ cheltuieli ocazionate de deplasãrile personalului angajat, legate de activitatea medicalã desfãºuratã conform contractului de furnizare de servicii medicale, încheiat cu casa
de asigurãri de sãnãtate.
C. Cheltuieli privind contribuþia pentru asigurãri sociale, contribuþia de 5% pentru fond de ºomaj, contribuþia de 3% pentru
fond de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, contribuþia de 7% pentru asigurãri de sãnãtate, comision de 0,75%
Direcþia de muncã ºi protecþie socialã pentru pãstrarea ºi
completarea carnetului de muncã.

2. Cheltuieli materiale ºi servicii
A. Medicamente ºi materiale sanitare:

Ñ costul medicamentelor acordate gratuit în tratamentul
de urgenþã;
Ñ cheltuieli pentru procurarea serurilor ºi vaccinurilor
pentru tratament de urgenþã;
Ñ soluþii perfuzabile ºi alte preparate medicamentoase
utilizate pentru tratamentul urgenþelor medico-chirurgicale;
Ñ materiale sanitare, consumabile, truse sanitare ºi
materiale de pansat, vatã, tifon, alcool sanitar, seringi de
unicã folosinþã, ace pentru seringi, leucoplast, pansamente
sterile, pungi pentru recoltare sânge, perfuzoare etc.
B. Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie:

Ñ combustibil pentru încãlzit, inclusiv costul buteliilor tip
aragaz;
Ñ plata facturilor în cazul unitãþilor conectate la reþelele
de termoficare;
Ñ costul curentului electric, inclusiv costul becurilor ºi
tuburilor fluorescente;
Ñ contravaloarea consumului de apã ºi taxele pentru
canal, salubritate;
Ñ plata serviciilor de poºtã, facturã la telefonul fix pentru convorbiri interne cel mult pânã la echivalentul a 100
de minute telefon mobil sau 100 de minute pentru telefon
mobil plus abonament, în situaþia în care nu existã telefon
fix, fax;
Ñ plata chiriei;
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C. Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter funcþional:

a) Servicii cu caracter funcþional:
Ñ prestãri servicii efectuate prin alte unitãþi pentru
imprimerie, legãtorie, multiplicare;
Ñ prestãri servicii pentru întreþinerea aparaturii medicale
ºi de laborator, inclusiv a aparaturii de biroticã;
Ñ cheltuieli de transport privind materialele, combustibilul, medicamentele ºi obiectele de inventar cumpãrate;
Ñ cheltuieli de transport pentru deplasãrile la domiciliul
asiguratului pentru efectuarea unor servicii medicale, altele
decât cele cuantificate prin norme decontate prin plata pe
serviciu, în limitã de 30 l pe lunã.
b) Alte materiale:
Ñ materiale pentru curãþenie specifice sectorului sanitar;
Ñ materiale igienico-sanitare pentru personal;
Ñ materiale pentru deratizare ºi dezinsecþie Ñ dezinfecþie;
Ñ materiale pentru prevenirea incendiilor (extinctoare);
Ñ furnituri de birou;
Ñ hârtie pentru imprimantã ºi dischete utilizate la calculatoare;
Ñ formulare ºi imprimate utilizate în activitatea medicosanitarã, financiar-contabilã ºi administrativã.
D. Obiecte de inventar:

Ñ lenjerie ºi accesorii de pat;
Ñ echipament sanitar pentru personal: halate, bonete,
tricouri, mãºti de tifon, mãnuºi;
Ñ obiecte de inventar cu caracter funcþional medicosanitar sau de uz administrativ gospodãresc în limita valoricã de 5 milioane lei sau cu durata de serviciu normatã
de pânã la un an (temeiul legal: art. 1 din Hotãrârea

Guvernului nr. 1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare
a mijloacelor fixe).
E. Reparaþii curente:

Ñ costul manoperei ºi materialelor procurate pentru
lucrãri de întreþinere ºi reparaþii curente la clãdiri (zugrãveli,
vopsirea tâmplãriei, reparaþii acoperiº, pardoseli) mobilier,
aparate ºi instalaþii.
F. Reparaþii capitale:

Ñ costul manoperei si materialelor procurate pentru
reparaþii capitale la aparate si instalaþii.
G. Cãrþi ºi publicaþii:

Ñ costul abonamentelor la Monitorul Oficial al României.
H. Alte cheltuieli:

Ñ cheltuieli pentru educaþie medicalã continuã, cu avizul
casei de asigurãri de sãnãtate ºi al colegiului medicilor
judeþean sau al municipiului Bucureºti, fãrã a afecta celelalte categorii de cheltuieli cuprinse in bugetul de practicã
medicalã cu repercusiuni asupra actului medical.
3. Cheltuieli de capital
Ñ investiþii cu valoare mai mare de 5 milioane lei si cu
durata de serviciu normatã de peste 1 an (temeiul legal:
art.1 din Hotãrârea Guvernului nr.1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe) in conformitate cu
normativele stabilite de Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate si Ministerul Sãnãtaþii, în limita amortizãrii calculate
în condiþiile legii pentru înlocuirea activelor corporale proprietatea cabinetului medical.
ANEXA Nr. 3

LISTA

cuprinzând investigaþiile paraclinice recomandate de cãtre medicii de familie
ºi medicii din ambulatoriul de specialitate
A. Pentru medicina de familie
Analize de laborator:
Analize de sânge:
1. Hemoleucogramã completã (hemoglobinã, hematocrit,
numãrãtoare
eritrocite,
numãrãtoare
reticulocite,
numãrãtoare leucocite, formulã leucocitarã, numãrãtoare
trombocite)
2. VSH
3. Fibrinogemie
4. Uree sericã
5. Creatininã sericã
6. Acid uric seric
7. Transaminaze (TGO, TGP)
8. Bilirubinã (totalã, directã ºi indirectã)
9. Fosfatazã alcalinã
10. Timol sau alt test disproteinemie
11. Glicemie
12. Reacþie de serologie a sifilisului (RBW, VDRL)
13. Colesterol seric total
14. Lipide totale serice
15. Trigliceride serice
16. Timp de sângerare
17. Timp Quick, activitate de protrombinã sau INR
18. Ionogramã (Na, K)

19. Calcemie sericã (totalã, ionicã)
20. Testare HIV
21. Sideremie
22. Proteina C reactivã
23. Electroforeza proteinelor serice
24. Amilazemie
25. ASLO
26. Grup sanguin ABO ºi Rh
27. Anticorpi specifici antiRh
28. Proteine totale
Analize de urinã:
1. Sumar de urinã
2. Dozare glucozã
3. Uroculturã (inclusiv cu antibiogramã)
4. Dozare proteine urinare
IDR la PPD
Coproculturã
Examen coproparazitologic
Amprentã analã
Examen microscopic în parazitologie
Probe paraclinice:
1. Electrocardiogramã
2. Ecografie generalã (abdomen + pelvis)
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3. Examen radiologic toracopulmonar (radioscopie, MRF
sau radiografie faþã +/- profil)
4. Examen radiologic tract digestiv superior cu ajutorul
substanþei de contrast (inclusiv urmãrirea tranzitului intestinal la nivelul colonului Ñ pasaj anterograd)
5. Examen radiologic craniu în mai multe incidenþe,
inclusiv sinusuri ale feþei
6. Frotiu PAP
7. Examen radiologic coloanã vertebralã pe segmente
8. Probe respiratorii (CV, VEMS)
9. Exsudat faringian
10. Examen radiologic membre
11. Babeº-Papanicolau
B. Ambulatoriul de specialitate
Analize de sânge:
1. Hemoleucogramã completã (hemoglobinã, hematocrit,
numãrãtoare
eritrocite,
numãrãtoare
reticulocite,
numãrãtoare leucocite, formulã leucocitarã, numãrãtoare
trombocite)
2. Sideremie
3. VSH
4. Fibrinogemie
5. Proteina C reactivã
6. Uree sericã
7. Creatininã sericã
8. Acid uric seric
9. Transaminaze (TGO, TGP)
10. Bilirubinã (totalã, directã ºi indirectã)
11. Fosfatazã alcalinã
12. Timol sau alt test disproteinemie
13. Electroforeza proteinelor serice
14. Imunogramã (IgA, IgM, IgG, IgE)
15. Imunofixarea
16. Glicemie
17. Amilazemie
18. Crioglobuline
19. Concentrat leucocitar
20. Colesterol seric total
21. Lipide serice totale
22. Trigliceride serice
23. LDL
24. LDH
25. Timp Quick, activitate de protrombinã sau INR
26. APTT
27. Factor antinuclear
28. Factor reumatoid
29. Ionogramã (Na, K)
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30. Calcemie sericã (totalã, ionicã)
31. Magneziemie
32. Hormoni tiroidieni T3, T4, TSH
33. Gamma GT
34. Complement seric
35. Explorarea echilibrului acido-bazic
36. Reacþie de serologie a sifilisului
37. Testare HIV
38. Cariotip
39. Test Barr
40. ASLO
41. Grup sanguin ABO, Rh
42. Rh, anticorpi specifici
43. Celule lupice
44. Test Coombs
45. HDL colesterol
46. Testul GUTTHRIE
47. Hemoglobinã glicozilatã
48. Depistare anticorpi antiparazitari
49. Depistare imunologicã a antigenelor parazitare
Analize de urinã:
1. Sumar de urinã
2. Proba Addiss
3. Dozare proteine urinare
4. Dozare glucozã
5. Amilazurie
6. Uroculturã (inclusiv antibiogramã)
Test sudoare
1. Iontoforezã pilocarpinicã
Investigaþii microbiologice, parazitologice, virusologice:
1. Examene microscopice pe frotiu
2. Examene pe culturi bacteriene
3. Antibiogramã
4. Hemoculturi
5. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare
6. Coproantigene (în parazitologie)
7. Frotiu ºi coloraþii speciale materii fecale (în parazitologie)
8. Amprentã analã (în parazitologie)
Coproculturã
Examen coproparazitologic
IDR la PPD
Probe paraclinice: conform anexei nr. 4 ºi procedurilor
de histopatologie ºi radiologie prevãzute în anexa nr. 5 la
prezentele norme.
ANEXA Nr. 4

LISTA

serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate ºi tarifele exprimate în puncte
Reglementãrile prezentei anexe nu fac referire la specialitãþile paraclinice, stomatologice ºi farmaceutice.
1. Consultaþia medicalã
Consultaþia de specialitate include anamneza, examenul
clinic general, examenul clinic specific specialitãþii respective, stabilirea protocolului de explorãri ºi/sau interpretarea
integrativã a explorãrilor ºi analizelor de laborator disponibile, stabilirea diagnosticului ºi a conduitei terapeutice,
instruirea în legãturã cu mãsurile profilactice:
Consultaþie iniþialã = 15 puncte. Se considerã
”consultaþie iniþialãÒ prima prezentare a unui pacient în

ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic, inclusiv
preluarea unui pacient externat din spital.
Consultaþie de control = 10 puncte. Se considerã
”consultaþie de controlÒ:
Ñ prezentãrile ulterioare ale unui pacient la acelaºi
medic (în afara primei prezentãri), pânã la stabilirea
diagnosticului ºi a tratamentului;
Ñ controalele periodice ale unui pacient cunoscut;
Ñ repreluarea unui pacient externat din spital;
Ñ controalele dupã o intervenþie chirurgicalã pânã la
vindecarea operaþiei (inclusiv pansamentul plãgii, scoaterea
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firelor ºi manevrele chirurgicale impuse de anumite complicaþii minore).
Consultaþiile la psihiatrie, psihiatrie pediatricã, precum ºi
toate consultaþiile copilului în vârstã de 0Ñ5 ani, indiferent
de specialitatea unde se efectueazã, vor fi punctate astfel:
Consultaþie iniþialã = 20 de puncte
Consultaþie de control = 15 puncte
2. Servicii medicale ºi tratamente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Diferitele servicii (diagnostice sau terapeutice) listate mai
jos vor fi punctate separat, dupã cum urmeazã.
Acestea vor putea fi efectuate de cãtre orice medic de
specialitate care are pregãtirea necesarã ºi pe care le considerã indispensabile în stabilirea diagnosticului ºi a conduitei terapeutice, indiferent de specialitate. Aceste servicii se
pot efectua atât la o consultaþie iniþialã, cât ºi la o consultaþie de control, cu respectarea normelor metodologice.

Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni
Teste de provocare nazalã, ocularã, bronºicã
Determinarea concentraþiei acarienilor în mediu
Determinarea concentraþiei polenurilor ºi mucegaiurilor din mediu
Teste cutanate cu agenþi fizici
Imunoterapie specificã cu vaccinuri alergenice standardizate
Imunoterapie nespecificã
EKG
EKG de efort
EKG de stres farmacologic
Ecocardiografie M + 2D
ECO + Doppler
ECO + Doppler color
ECO transesofagian
ECO de efort/stres farmacologic
ECO vase periferice Ñ vene
Ñ artere
EKG continuu (24 de ore, Holter)
Holter TA
Potenþiale tardive
Puncþia pericardicã
Puncþie venã subclavicularã/venã jugularã internã
Puncþie pleuralã
Oscilometrie
Pletismografie
Test masã înclinatã
Test de mers Ñ 6 minute
Implantare pacemaker definitiv
Puncþie pericardicã cu/fãrã drenaj
Puncþie-biopsie pericardicã
Suturã vascularã

Terapia chirurgicalã a:
32. Panariþiului eritematos
33. Panariþiului flictenular
34. Panariþiului periunghial ºi subunghial
35. Panariþiului antracoid
36. Panariþiului pulpar
37. Panariþiului osos, articular, tenosinoval
38. Flegmoanelor superficiale ale mâinii
39. Flegmoanelor lojei tenare, hipotenare, comisurale,tenosinovitelor
40. Abcesului de pãrþi moi
41. Abcesului pilonidal
42. Furunculului
43. Furunculului antracoid, furunculozei
44. Hidrosadenitei
45. Adenitei acute
46. Celulitei
47. Seromului posttraumatic
48. Arsurilor termice < 10%
49. Leziunilor externe prin agenþi chimici
50. Hematomului
51. Edemului dur posttraumatic
52. Plãgilor tãiate superficiale

15
15
15
20
5/test
3/ºedinþã
3
5
45
50
40
45
60
100
100
35
45
50
30
30
20
50
10
5
10
20
5
200
20
35
15

10
10
12
12
12
15
12
15
15
15
15
15
12
12
15
12
20
20
10
12
10
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Degerãturilor (gr. I ºi gr. II)
Flebopatiilor varicoase superficiale, rupturã pachet varicos
Varicelor hidrostatice (cronice, complicate)
Adenoflegmonului
Plãgilor înþepate superficial
Afecþiunilor neinflamatorii ale pãrþilor moi (lipoame, chisturi sebacee, tumorete)
Supuraþiilor postoperatorii
Afecþiunilor mamare superficiale
Supuraþiilor mamare profunde
Abcesului perianal
Tratamentul ºi îngrijirea piciorului diabetic
Amputaþie degete la mânã, fiecare deget
Amputaþie de police la nivelul metacarpului
Decalotarea, debridarea fimozei
Extirpare polip rectal procident
Granulom ombilical

Terapia chirurgicalã a:
69. Tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor
70. Tumorilor scalpului, simple
71. Plãgii tãiate (contuze) simple a feþei
72. Tumorilor feþei, simple, însoþite de plastie
73. Microstomiei
74. Plãgilor tãiate, contuze ale buzelor
75. Tumorilor simple ale buzei
76. Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare
77. Tratamentul chirurgical al retracþiei cicatriceale a comisurii gurii, transplant de piele
78. Aponevrectomie palmarã pentru maladia Dupuytren simplã
79. Rezecþie modelantã pentru microdactilie
80. Plastie cu lambou triunghiular în sechele cicatriceale faþã palmarã degete, un deget
81. Tenorafie tendoane, flexoare degete, mânã sau antebraþ, fiecare tendon
82. Amputaþie traumaticã cu lipsã de pãrþi moi la nivelul unui deget, plastie Grossfinger timp I + II
83. Curã chirurgicalã a sindromului canalului carpian
84. Reconstrucþie de pavilion cu lambou Filatov
85. Ablaþia limitatã a unor tumori benigne ale mamelei
86. Malformaþie congenitalã a pavilionului urechii, simplã
87. Xantelasma unilateralã, bilateralã
88. Operaþie pentru ptoza palpebralã
89. Excizia leziunii cutanate
90. Avulsia lamei unghiale
91. Acoperirea defectelor primare
92. Chiuretajul leziunilor cutanate
93. Peeling chimic cu substanþe caustice
94. Electrochirurgie
95. Crioterapie
96. Terapie intralezionalã
97. Terapie cu dermojet
98. Terapie topicã cu agenþi citotoxici
99. Tratamente cu laser
100. Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste cu seturi standard
101. Deschiderea ºi exprimarea chisturilor
102. PUVA Ñ terapia sistemicã cu psoraleni
103. PUVA Ñ terapia localã cu psoraleni
104. Recoltarea unui produs patologic
105. Dermatoscopie
106. Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei)
107. Spermogramã
108. Test Barr
109. Aspiraþie gastricã (diagnosticã ºi terapeuticã)
110. Dilataþie esofagianã
111. Polipectomie endoscopicã gastricã
112. Polipectomie endoscopicã rectosigmoidianã
113. Polipectomie endoscopicã colonicã-descendent, transvers, ascendent, cec
114. Paracentezã
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12
20
20
20
10
10
12
12
15
15
12
12
12
15
20
10

10
10
10
20
30
10
15
30
30
50
20
30
20
50
30
30
30
30
12
50
10
12
20
15
20
25
25
10
10
8
25
5/test
10
10
15
10
15
5
20
10
5
35
50
50
70
10
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126.
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128.
129.
130.
131.
132.
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Rectosigmoidoscopie diagnosticã
Colonoscopie diagnosticã
Colangiopancreatografie diagnosticã
Scleroterapie
Bandare varice esofagiene
Extracþie corpi strãini
Endoscopie digestivã superioarã diagnosticã (esofag, stomac, duoden)
Morfometrie
Sfatul genetic (evaluarea riscului de recurenþã ºi precizarea
posibilitãþilor de a reduce acest risc)
Puncþie-biopsie osoasã cu amprentã
Puncþie aspirat de mãduvã osoasã
Flebotomie terapeuticã
Proba Rumpeell-Leed
Plasmaferezã terapeuticã
Montare cateter venos central
Repoziþionare cateter venos
Dezobstrucþie cateter venos
Îngrijire fistulã
Trombolizã fistulã

30
45
100
45
45
20
30
5
20
30
12
5
2
50
75
20
10
5
25

Hemodializã/ºedinþã
134. Ñ control
135. Ñ stabilirea protocolului ºedinþei de dializã
136. Ñ tratamentul complicaþiilor ºedinþei de dializã

10
8
10

Dializã peritonealã
137. Ñ ºedinþã
138. Ñ control
139. Ñ test de echilibrare peritonealã
140. Ñ manevre reinvazive de repoziþionare cateter peritoneal
141. Ñ diagnosticul ºi tratamentul infecþiilor locului de ieºire al cateterului
142. ªedinþã ESWL
143. Control post ESWL
144. Puncþie rahidianã
145. Examen al lichidului cefalorahidian (prin puncþie rahidianã sau suboccipitalã)
146. Examen ultrasonografic extracranian al aa. cervico-cerebrale (Doppler, echotomografie ºi tehnici derivate)
147. Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale ºi tehnici derivate
148. Examen electromiografic
149. Examen electroneurografic

8
10
10
5
10
25
10
12
20
45
45
20
20

Determinarea potenþialelor evocate
150. Ñ vizuale
151. Ñ de trunchi cerebral (auditive)
152. Ñ somestezice
153. Ñ motorii
154. Examen electroencefalografic standard
155. Examen electroencefalografic cu probe de stimulare
156. Examen electroencefalografic cu mapping
157. Înregistrare electroencefalograficã continuã în timpul somnului (polisomnografie)
158. Video Ð electroencefalografie

10
10
10
10
10
15
15
20
15

Terapia chirurgicalã a:
159. Durerilor craniofaciale

20

Consultaþia obstetricalã ºi/sau ginecologicã include ºi recoltarea secreþiei vaginale, recoltarea secreþiei mamelonare.
160. Colposcopie ºi/sau vulvoscopie
10
161. Histeroscopie diagnosticã
20
162. Histeroscopie cu biopsie
30
163. Histerosalpingografie
20
164. Hidrotubaþie Ñ insuflaþie utero-tubarã
18
165. Testul Huhner
8
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166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Puncþie diagnosticã a Douglasului
Aplicarea unui sterilet
Îndepãrtarea unui sterilet
Întrerupere de sarcinã
Ablaþia unui polip sau fibrom cervical
Conizaþia cu ansa diatermicã sau cu bisturiul
Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare
Incizia unui abces Bartholin
Examen cardiotocografic cu NTS (test non stres)
Tratamente locale: badijonaj, lavaj
Excizii ºi/sau cauterizãri (polipi, vegetaþii vulvã, vagin, col)
Tamponament vaginal (sau al cavitãþii uterine) în caz de sângerare, ca prestaþie de sine stãtãtoare
Introducerea (schimbarea) unui pesar
Îndepãrtarea unui pesar
Recoltare pentru test Babeº Ð Papanicolau
Montare ºi extracþie diafragm

59
15
10
8
25
20
25
22
12
15
10
15
15
5
3
8
3

Consultaþia oftalmologicã include ºi explorarea funcþiei aparatului lacrimal, prescripþia corecþiei optice ºi tratamentul ambliopiei.
182. Determinarea acuitãþii vizuale (biomicroscopia polului anterior, ex. FO, tonometria)
10
183. Determinarea refracþiei (skiascopie, refractometrie, utilizare lentile keratometrie)
5
184. Explorarea câmpului vizual (cu spot alb ºi spot colorat)
5
185. Explorarea simþului cromatic cu tabele pseudoizocromatice
3
186. Explorarea funcþiei binoculare (test Worth, sinoptofor, examen diplopie)
10
187. Biomicroscopia fundului de ochi
5
188. Gonioscopie
5
189. Oftalmodinamometrie, inclusiv tonometrie
5
190. Probe de provocare pentru stabilirea diagnosticului de glaucom, minimum 6 tonometrizãri
10
191. Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea sensibilitãþii corneene
5
192. Alegerea ºi fixarea unei proteze
5
193. Extracþia corpilor strãini conjunctivali
10
194. Extracþia corpilor strãini corneeni superficiali, inclusiv chiuretarea ruginei
12
195. Extracþia corpilor strãini corneeni profunzi
15
196. Extracþia corpilor strãini sclerali neperforanþi
10
197. Tratamentul chirurgical al unor afecþiuni ale anexelor globului ocular (salazion, tumori benigne
care nu necesitã plastii întinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plãgi, intervenþii chirurgicale estetice)
20
198. Tratamentul chirurgical al deviaþiilor palpebrale (entropion, ectropion, puncte lacrimale eversate)
30
199. Tratamentul chirurgical al pterigionului
5
200. Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicaþii
12
201. Tratament cu laser la polul posterior
40
202. Sondajul complet al cãilor lacrimale la un ochi, în scop terapeutic
10
203. Tratamentul cu laser la polul anterior
30
204. Aplicaþii locale ale unor substanþe medicamentoase în scop terapeutic sau de diagnostic
5
205. Tratament ortoptic
10
206. Oftalmoscopie indirectã
12
207. Biopsie de organ
30
208. Biopsie muscularã
15
209. Puncþie biopsie de organ
30
210. Puncþie biopsie de organ ghidatã ecografic sau tomografic
50
211. Biopsie ganglionarã
30
212. Biopsie cutanatã
15
213. Chiuretaj bioptic
15
214. Cauterizare
20
Consultaþia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, rinoscopie posterioarã, examenul laringoscopic ºi hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni.
215. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe
15
216. Examen stroboscopic
10
217. Polipectomie nazalã, auricularã
15
218. Tamponament ºi detamponament posterior
15
219. Puncþie sinusalã
12
220. Tratament plagã superficialã
10
221. Infiltraþii
10
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Tratament chirurgical colecþie: sept, flegmon periamigdalian, furunculul CAE
Tratament chirurgical al flegmonului cervical
Timpanotomie
Extracþie corpi strãini nazali, auriculari, orofaringieni
Tamponament ºi detamponament anterior
Examen de cavum/laringe cu ancorare
Extracþie, spãlãturã dop cerumen
Cauterizare mucoasã nazalã
Insuflaþie tubarã
Aspiraþie secreþie
Instilaþie laringianã
Anemizarea mucoasei nazale
Badijonaj nazal, orofaringian
Recoltarea unui produs patologic
Adenoidectomie
Amigdalectomie
Cura chirurgicalã a othematomului
Audiogramã
Îngrijire stomã trahealã
Tuºeu de cavum

15
25
5
15
15
5
5
20
3
3
3
2
2
5
25
40
10
20
10
5

Consultaþia ortopedicã include ºi tratamentul ortopedic specific, cu excepþia urmãtoarelor proceduri, la care se
puncteazã proporþional cu complexitatea tratamentului respectiv:
242. Tratamentul entorsei genunchiului
10
243. Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale
10
244. Tratamentul luxaþiei perilunare
10
245. Tratamentul luxaþiei ºoldului, genunchiului
10
246. Tratamentul luxaþiei gleznei tarso-metatarsiene
8
247. Tratamentul fracturii fãrã deplasare femur, gambã, gleznã, rotulã
5
248. Tratamentul fracturii fãrã deplasare mânã, picior
3
249. Tratamentul fracturii cu deplasare scapulã, col chirurgical humerus, diafizã humeralã, cot
12
250. Tratamentul fracturii cu deplasare antebraþ, pumn
12
251. Tratamentul fracturii costale
10
252. Tratamentul fracturii oaselor carpiene, metacarpiene, falangelor
5
253. Tratamentul fracturii cu deplasare tars, metatars, falange
12
254. Tratamentul fracturii stabile de coloanã vertebralã
15
255. Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian, bicipital, cvadricipital)
5
256. Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare
5
257. Prim ajutor în fracturã deschisã de membre
15
258. Tratamentul PSH
10
259. Tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la nivelul scafoidului tarsian, semilunar,
cap metatarsian II sau III etc.
5
260. Tratamentul unei infecþii osoase (osteomielitã, osteitã)
3
261. Tratamentul unei tuberculoze osteoarticulare
5
262. Tratamentul în scolioze, cifoze, spondilolistezis
12
263. Examen diagnostic ºi tratament în displazia luxantã a ºoldului în primele 6 luni
20
264. Tratamentul în displazia luxantã a ºoldului la vârsta mersului ºi dupã
15
265. Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni
5
266. Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg
3
267. Exuflaþie pneumotorax
15
268. Citirea fiecãrei serii de 10 cliºee MRF
5
269. Spirometrie
10
270. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor
15
271. Puncþie pleuralã exploratorie (cu/fãrã injectarea de substanþe intrapleural)
10
272. Toracentezã cu evaluarea lichidului
15
273. Spãlãturã pleuralã
15
274. Puncþie-biopsie pleuralã
30
275. Instalarea de cateter intrapleural ºi gesturi terapeutice ulterioare pe dren
15
276. Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic
15
277. Puncþie-biopsie pulmonarã transtoracicã
30
278. Spãlãturã bronºicã
12
279. Lavaj bronhiolo-alveolar
25
280. Extragere corpi strãini din cãile respiratorii
35
281. Micã chirurgie endoscopicã
50
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282.
283.
284.
285.
286.
287.

Elasticitate pulmonarã
Analize gaze sanguine
Peak-flowmetrie
TLCO
Body pletismografie
Mediastinoscopie

288. Efectuarea ºi/sau interpretarea unor investigaþii complementare (examen psihologic, QI, anchetã
socialã, teste, scale clinice)
289. Consiliere psihiatricã pacient
290. Psihoterapie individualã (pentru psihoze)
291. Psihoterapie de grup (pentru psihoze)
292. Terapie electroconvulsivantã
293. Acte de radioterapie (RT) de înaltã energie
Ñ protocol de tratament
294. Acte de RT cu energii medii ºi joase
Ñ protocol de tratament
295. Acte de currieterapie
Ñ currrieterapie interstiþialã ºi endocavitarã
Ñ protocol de tratament
296. Ñ currieterapie de contact de scurtã duratã
Ñ aplicatori radioactivi
297. Infiltraþii peridurale
298. Mezoterapie
299. Blocaje nervi periferici
300. Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxinã botulinicã)
301. Galvanizare
302. Ionizare
303. Curenþi diadinamici
304. Trabert
305. TENS
306. Hufschimdt
307. Alte forme de electroterapie de joasã frecvenþã
308. Curenþi interferenþiali
309. Stereofrem
310. Myodinaflux
311. Diafrem
312. Alte forme de electroterapie de medie frecvenþã
313. Unde scurte
314. Microunde
315. Diapuls
316. Ultrasunet
317. Ultrasunet în apã
318. Sonodynator
319. Magnetoterapie
320. Laser-terapie
321. Solux
322. Baie de luminã Ð parþialã
323. Baie de luminã Ð generalã
324. Ultraviolete
Stimulãri electrice:
325. Ñ curenþi cu impulsuri rectangulare
326. Ñ curenþi cu impulsuri exponenþiale
327. Contracþia izometricã electricã
328. Stimulare electricã funcþionalã
329. Biofeedback
330. Bãi minerale (sulfuroase, cloruro-sodicã, alcalinã)
331. Bãi de plante
332. Bãi de dioxid de carbon ºi bule
333. Baie cu peria
334. Halbbad
335. Whirlpool
336. Bãi de nãmol
337. Bãi Stanger

61
30
12
5
25
30
50
15
15
15
15
25
50
25
50
20
15
8
15
20
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
4
2
2
2
2
2
3
2
3
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338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
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Mofete naturale
Mofete artificiale
Bãi alternante parþiale
Bãi parþiale ascendente (Hauffe)
Bãi de ºezut
Bãi galvanice
Duº subacval
Duº scoþian
Duº masaj
Afuziuni alternante
Irigaþii vaginale
Duº manta
Duº de ºezut
Duº filiform
Aplicaþii cu parafinã
Bãi sau pensulaþii cu parafinã
Împachetare generalã cu nãmol
Împachetare parþialã cu nãmol
Tampoane vaginale cu nãmol
Bãi hiperterme + împachetare uscatã
Saunã
Crioterapie (masaj cu gheaþã)
Masaj regional
Masaj segmentar
Masaj reflex
Limfmasaj
Masajul þesutului conjunctiv
Masaj pneumatic al extremitãþilor (Angiomat ºi Leg pump)
Masaj vacuumatic
Masaj vibrator
Aerosoli individuali
Respiraþie în presiune pozitivã
Pulverizaþie camerã
Drenaj bronºic + vibromasaj
Hidrokinetoterapie individualã generalã
Hidrokinetoterapie parþialã
Kinetoterapie individualã
Tracþiuni vertebrale ºi articulare
Manipulãri vertebrale
Manipulãri articulaþii periferice
Kinetoterapie cu aparaturã specialã: covor rulant, bicicletã ergometricã, helcometre, bac de vâslit
Infiltraþie în structuri ale þesutului moale
Puncþie ºi infiltraþie intraarticularã
Artroscopie
Aplicarea unei contenþii suple articulare
Confecþionarea ºi/sau aplicarea unei orteze
Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)
Secþiunea meatului uretral stenozat
Dilataþia stricturii uretrale
Secþiunea opticã a stricturii uretrale
Instilaþiile endouretrale ºi endovezicale medicamentoase
Cateterismul uretrovezical ”ˆ demeureÒ pentru retenþie completã de urinã
Uretroscopie ambulatorie
Orhidectomie ambulatorie
Schimbare cateter nefrostomie, cistostomie percutanatã, uretrovezical
Schimbare cateter uretral Cook
Mãsurarea reziduului vezical
Drenaj scrotal (abces, hematom)
Operaþie pentru hidrocel, spermatocel, chist epididimar funicular etc. (ambulator)
Cistostomie minimã suprapubianã
Nefrostomie percutanatã ambulatorie
Drenaj intern cu sondã Cook (inserþie)
Scos drenaj intern sondã Cook

1
1
2
2
2
3
3
3
4
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
6
3
2
3
2
2
5
2
2
2
1
2
3
1
3
4
3
5
2
4
2
2
10
15
30
8
20
145
12
8
12
5
5
10
20
10
12
3
12
20
15
25
25
15
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401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.

Puncþie-biopsie prostaticã transrectalã
Secþionare, ligaturã canale deferente
Ecografie de organ
Kinetoterapie de grup pe afecþiuni
Bilanþ articular
Bilanþ muscular
Întocmirea planului de recuperare
Ecografie generalã (abdomen + pelvis)
Ecografie abdomen
Ecografie pelvis
Anchetã epidemiologicã
Aspirat bronºic
Broºaj bronºic
Biopsie bronºicã
Instilaþii bronºice/traheale
Cauterizare endobronºicã
Puncþie pulmonarã transbronºicã, transtrahealã
Puncþie ganglionarã transbronºicã, transtrahealã
Bronhoscopie flexibilã
Bronhoscopie rigidã
Instilaþii/pulverizãri de medicamente/aplicare meºã în CAE ºi UM
Aerosoli (ºedinþã)
Aplicare localã de medicamente la nivelul cornetelor, meatelor ºi rinofaringelui
Examen laringe dupã anestezie de contact ºi ancoraj de epiglotã
Spãlãturã cu canula Hartmann
Spãlãtura ºi administrarea endoscopicã de medicamente în sinusul maxilar
Anestezie ggl.sfenopalatin
Sinechie septo-turbinarã
Examen otomicroscopic
Îndepãrtare corpi strãini sub microscop
Criocauterizare ggl.sfenopalatin
Impedanþa
Audiometrie vocalã la cãºti
Audiometrie vocalã în câmp liber
Stereoaudiometrie
Testarea senzaþiei de verticalitate
Secþiune fren lingual
Examinare microscopicã endonazalã
Rinomanometrie
Redresare piramidã nazalã posttraumaticã
Craniocorpografie
Otoemisiuni acustice
Reeducare vestibularã (ºedinþã)
Cauterizare de cornete (electrocauterizare)
Examen fibroscopic nas, cavum, laringe, trahee, bronhii
Posturografie
Mãsurarea protezei auditive în cuplor
Montare dren transtimpanal + extragere
Gustometrie
Olfactometrie
Probe vestibulare provocate
Polipectomie nazalã, auricularã, polip sângerând al septului
Audiometrie comportamentalã la copil
Proceduri endoscopice nazale ºi sinusale
Adaptarea implantului cohlear (ºedinþa)
Chirurgie laser ORL
ENG
Video laringo stroboscopie cu utilizarea video-printerului
Gimnasticã respiratorie (ºedinþa)
Exerciþii pentru tulb de vorbire (ºedinþa)
Investigarea psihoacusticã a vocii
Reeducarea vocii vorbite ºi cântate/ºedinþã
Reeducare computerizatã la profesioniºtii vocii (ºedinþa)
Analiza parametrilor acustici ai vocii

63
15
20
35
4
14
15
15
40
20
20
20
15
15
30
15
20
30
30
30
30
3
3
3
10
12
12
5
15
15
20
20
20
20
20
20
15
12
15
20
25
25
30
15
18
30
30
25
20
20
20
20
25
20
30
35
40
15
20
10
15
10
10
25
15
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466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
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Sonagramã
Fonetogramã
Electroglotografie
Mobilizarea aritenoidului (ºedinþa)
Fizioterapie în disfonii
Insulinoterapie în disfonii
Reeducarea vocii dupã paralizii de coardã vocalã (ºedinþa)
Examen otomicroscopic
Psihoterapie sugestivã armatã în afonii psihogene (ºedinþa)
Injecþie transtimpanalã
Injecþii intraturbinare
Vizitã în focar TBC

15
15
15
10
10
10
10
15
15
6
6
15

Consultaþia de planificare familialã se efectueazã numai în cabinetele de planificare familialã de cãtre medicii care au
obþinut competenþã de planificare familialã ºi sunt certificaþi de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei ºi care lucreazã exclusiv în
aceastã activitate. Consultaþia de planificare familialã se puncteazã similar cu orice altã consultaþie (consultaþie iniþialã,
respectiv consultaþie de control).
Alte servicii medicale efectuate în aceste cabinete se puncteazã similar cu serviciile pentru sãnãtatea reproducerii din
curricula de obstetricã-ginecologie.
Consultaþia de parazitologie medicalã se puncteazã similar cu orice consultaþie de specialitate (consultaþia iniþialã, respectiv consultaþia de control).
Acupuncturã Ñ Fitoterapie Ñ Homeopatie
Consultaþia se puncteazã similar cu orice consultaþie de specialitate (consultaþie iniþialã, respectiv consultaþie de control), iar tratamentele specifice vor fi punctate separat, fiecare cu câte 3 puncte.
Toate tratamentele chirurgicale sau intervenþionale includ:
Ñ pregãtire localã ºi generalã preoperatorie;
Ñ incizie ºi tratamentul chirurgical specific;
Ñ suturã ºi controlul hemostazei;
Ñ pansarea ºi îngrijirea postoperatorie imediatã.
Anestezia este punctatã separat, dupã cum urmeazã:
477. Anestezie localã de contact
478. Anestezie localã prin infiltraþie

3
5

Consultaþia de logopedie se puncteazã similar cu orice altã consultaþie efectuatã de medicii abilitaþi.
MANEVRE DE DIAGNOSTIC ªI TERAPEUTICE
479. Puncþia venoasã pentru recoltare
480. Administrarea intravenoasã de medicamente, altele decât citostatice
481. Administrarea prin injectare intravenoasã de medicamente citostatice
482. Perfuzia intravenoasã cu alte medicamente, altele decât citostatice
483. Perfuzia intravenoasã de scurtã duratã cu medicamente citostatice
484. Perfuzia intravenoasã de lungã duratã cu medicamente citostatice (pânã la 24 ore, minimum 6 ore)
485. Perfuzia intravenoasã continuã cu medicamente citostatice (minimum 24 ore)
486. Administrarea de sânge ºi derivaþi
487. Puncþia arterialã pentru recoltare
488. Recoltarea de sânge capilar pentru hemogramã
489. Executarea unui frotiu din sânge venos sau capilar
490. Determinãri prin teste rapide la diabetici dispensarizaþi (glicemie, glucozurie, cetonurie)

2
4
6
5
8
10
12
8
5
3
2
3

N.B. 1) Pentru activitatea de recuperare-reabilitare care se desfãºoarã în unitãþi sanitare de tip ambulator, altele decât
cele din staþiunile balneoclimatice, medicii raporteazã (dacã este cazul) în vederea decontãrii ºi serviciile de terapie fizicalã care se efectueazã în bazele de tratament pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi/pacient),
dupã care asiguraþii plãtesc integral procedurile.
2) Valoarea serviciilor medicale, altele decât consultaþiile medicale (iniþiale ºi de control), efectuate exclusiv în
dispensarele TBC se puncteazã dublu pentru cazurile TBC confirmate care necesitã supraveghere medicalã.
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ANEXA Nr. 5

LISTA

cuprinzând investigaþiile paraclinice ºi tarifele maximale ale acestora
Ñ lei Ñ11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Acid uric seric
Amilazemie
Amilazurie
Antibiogramã
Antibiograma BK*
Anticorpi specifici antiRh
APTT
ASLO
Amprentã analã (în parazitologie)
Bilirubinã totalã, directã ºi indirectã
Calciu ionic seric
Calciu seric total
Cariotip
Celule lupice
Colesterol seric total
Complement seric
Concentrat leucocitar
Confirmare HIV
Coproculturã
Coproantigene (în parazitologie)
Creatininã sericã
Crioglobuline
Dozare proteine urinare
Determinare grup sanguin ABO
Determinare grup sanguin Rh
Depistare HIV
Depistare anticorpi antiparazitari
Depistare imunologicã a antigenelor parazitare
Electroforeza proteinelor serice
Examen coproparazitologic (3 probe)
Examene microscopice pe frotiu
Examene pe alte culturi bacteriene
Examen bacteriologic BK*:Ñ frotiu lamã
Ñ culturã BK
Examen microscopic în parazitologie
Examen macroscopic al fragmentelor parazitare
Explorare echilibru acido-bazic
Exsudat faringian + culturã
Factor antinuclear
Factor rheumatoid
Fibrinogen seric
Fosfatazã alcalinã
Frotiu ºi coloraþii speciale materii fecale (în parazitologie)
Gama GT
Glicemie
Glucozã urinarã
Hemoglobinã
Hematocrit
Hemoculturi
Hemoleucogramã completã
Hemoglobinã glicozilatã
Hormoni tiroidieni T3
Hormoni tiroidieni T4

* Se deconteazã numai în dispensarele TBC, secþii ºi spitale TBC, sanatorii TBC.
54. HDL colesterol

25.000
35.000
35.000
60.000
162.000
35.000
55.000
50.000
15.000
25.000
35.000
25.000
1.200.000
40.000
25.000
45.000
40.000
180.000
60.000
200.000
25.000
30.000
30.000
35.000
35.000
90.000
190.000
250.000
70.000
60.000
30.000
40.000
75.600
129.000
75.000
20.000
40.000
35.000
110.000
40.000
60.000
33.000
150.000
35.000
25.000
25.000
20.000
10.000
75.000
60.000
110.000
90.000
90.000

40.000
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
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IDR la PPD
Imunofixare
Imunoelectroforezã (Ig A, IgM, IgG, IgE)
Ig A seric
Ig G seric
Ig E seric
Ig M seric
Iontoforezã pilocarpinicã
INR (International Normalised Ratio)
LDH
LDL
Lipide totale
Magneziu seric
Natriemie
Numãrãtoare eritrocite ºi formula leucocitarã
Potasemie
Proteina C reactivã
Proteine totale
RBW
Reacþia Addis
Sideremie
Sumar de urinã
Sediment
Test Barr
Test Guthrie
Test Coombs
TGO
TGP
Timp de sângerare
Timp Quick, activitate de protrombinã
Trigliceride serice
TSH
Tymol sau alte teste de disproteinemie
Uree sericã
Uroculturã
VDRL+ TPHA
VSH

Histopatologie
92. Piesã prelucratã la parafinã
93. Bloc inclus la parafinã cu diagnostic histopatologic
94. Diagnostic histopatologic pe lamã
95. Examen histopatologic cu coloraþii speciale
96. Citodiagnostic col Papanicolau
97. Citodiagnostic lichid puncþie
98. Citodiagnostic sputã prin incluzii parafinã
99. Citodiagnostic secreþie ºi spãlãturã gastricã
100. Citodiagnostic secreþie vaginalã
101. Examen citohormonal
102. Citodiagnostic produse puncþie
103. Imunohistochimie
Radiologie
104. Radiografie cranianã standard în 2 planuri
105. Radiografie cranianã în proiecþie specialã
106. Pãrþi ale scheletului în 2 planuri
107. Torace osos sau pãrþi ale lui în mai multe planuri
108. Centurã scapularã sau pelvinã fãrã substanþã de contrast
109. Pãrþi ale coloanei vertebrale, mai puþin coloana cervicalã
110. Alte articulaþii fãrã substanþã de contrast sau funcþionale cu TV
111. Coloanã vertebralã completã, mai puþin coloana cervicalã
112. Coloanã cervicalã în cel puþin 3 planuri
113. Mielografie cu substanþã nonionicã

20.000
50.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
80.000
40.000
40.000
35.000
30.000
25.000
35.000
30.000
35.000
45.000
30.000
25.000
25.000
30.000
30.000
15.000
50.000
60.000
40.000
25.000
25.000
15.000
30.000
30.000
90.000
20.000
25.000
35.000
50.000
10.000

177.500
277.500
100.000
740.000
185.000
185.000
277.500
185.000
185.000
185.000
185.000
455.000

55.526
88.739
71.688
92.200
90.000
85.575
80.000
185.035
138.905
1.227.995
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Torace ansamblu inclusiv examen Rx scopic (eventual cu bol opac)
Organe ale gâtului sau ale planºeului bucal
Torace ºi organe ale toracelui
Bronhografie cu substanþã de contrast nonionicã
Vizualizarea generalã a abdomenului nativ în cel puþin 2 planuri
Cãi biliare, pancreas cu substanþã de contrast nonionicã
Esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie
Tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanþã de contrast nonionicã
Întinderea examinãrii pânã la regiunea ileo-cecalã
Colon în dublu contrast sau intestin subþire pe sondã duodenalã
Colon la copil, inclusiv dezinvaginare
Tract urinar (urografie minutatã) cu substanþã de contrast nonionicã
Examen retrograd de uretrã sau vezicã urinarã cu substanþã de contrast
Cistografie de reflux cu substanþã de contrast nonionicã
Uretra, vezica urinarã la copil cu substanþã de contrast nonionicã
Pielografie
Examen cu substanþã de contrast nonionicã a uterului ºi oviductului
Mamografie în 2 planuri
Sialografia, galactografia, sinusuri, fistulografia cu substanþã de contrast
Flebografia de extremitãþi
Tomografia planã
Angiografia carotidianã cu substanþã de contrast nonionicã
P.E.G.
Radiofotografia medicalã (MRF)
craniu cu substanþã de contrast nonionicã
regiune gât cu substanþã de contrast nonionicã
regiune torace cu substanþã de contrast nonionicã
abdomen cu substanþã de contrast (nonionicã) administratã intravenos
pelvis cu substanþã de contrast (nonionicã) administratã intravenos
coloana vertebralã cu substanþã de contrast nonionicã
membre cu substanþã de contrast nonionicã
Ecografie generalã (abdomen + pelvis)
Ecografie abdomen
Ecografie pelvis
Radioscopie cardiopulmonarã
Radiografie dentarã
craniu fãrã substanþã de contrast
regiune gât fãrã substanþã de contrast
regiune toracicã fãrã substanþã de contrast
abdomen fãrã substanþã de contrast
pelvis fãrã substanþã de contrast
coloanã vertebralã fãrã substanþã de contrast
membre
Radiografie membre
EKG
EKG de efort
EKG de stress farmacologic
EKG continuu (24 ore, Holter)
Holter TA
Spirometrie
Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor
Oscilometrie
EEG
Electromiografie
Peak-flowmetrie
Endoscopie
Ecocardiografie M + 2 D
Eco + Doppler
Eco + Doppler color
Eco vase periferice vene
Eco vase periferice artere
Radiografie panoramicã

67
150.271
122.647
117.379
1.234.027
71.688
1.298.975
119.841
247.618
376.906
468.296
221.767
1.336.485
1.146.562
1.174.335
1.165.319
1.236.683
1.180.338
120.611
1.176.241
1.253.593
262.530
1.252.272
100.481
16.113
1.148.311
1.148.311
1.231.628
1.231.628
1.148.311
1.148.311
1.148.311
150.000
80.000
70.000
74.272
30.000
250.000
250.000
500.000
500.000
250.000
250.000
250.000
80.000
30.000
225.000
250.000
250.000
150.000
50.000
75.000
25.000
75.000
100.000
15.000
110.000
80.000
110.000
180.000
100.000
120.000
100.000
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ANEXA Nr. 6
LISTA

cuprinzând afecþiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate
1. Infarct miocardic Ñ în primele 12 luni de la externarea din spital
2. Anginã instabilã Ñ 3 luni de la stabilizare
3. Purtãtorii de proteze valvulare ºi pace-maker
4. Malformaþii congenitale ºi boli genetice
5. Insuficienþã renalã cronicã sub dializã
6. Insuficienþa cardiacã clasa III Ñ IV NYHA
7. Poliartritã reumatoidã, inclusiv formele sale clinice
(sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronicã
juvenilã)
8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozitã, vasculite sistemice)
9. Leucemiile acute (limfoide ºi nonlimfoide)
10. Leucemia mieloidã cronicã
11. Leucemia limfaticã cronicã
12. Aplazia medularã
13. Mielomul multiplu
14. Limfoame non-Hodgkin nodale ºi extranodale
15. Boala Hodgkin
16. Anemii hemolitice endo- ºi exoeritrocitare
17. Trombocitemia hemoragicã
18. Histiocitozele
19. Mastocitoza malignã
20. Telangectazia hemoragicã ereditarã
21. Purpura trombocitopenicã idiopaticã

22. Trombocitopatii
23. Purpura tromboticã trombocitopenicã
24. Boala von Willebrand
25. Coagulopatiile ereditare
26. Tumori mamare
27. Tumori maligne Ñ pe durata tratamentului oncologic
28. Tumori cu potenþial malign pânã la elucidarea diagnosticului
29. Diabet zaharat insulino-dependent
30. Cirozele hepatice decompensate
31. Tuberculoza
32. Psihoze
33. Hemofilie
34. Glaucom
35. Bolnavi cu revascularizaþie percutanatã, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian
36. Status posttransplant de organe
37. Afecþiuni postoperatorii ºi ortopedice pânã la vindecare
38. Consultaþie planificare familialã
39. Alte situaþii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, cu avizul Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate

ANEXA Nr. 7

DURATA MEDIE DE SPITALIZARE

optimã pe þarã, pe secþii ºi pe tipuri de spitale în anul 1999
Secþia
ºi compartimentul

TOTAL
ATI
BALNEO-FIZ. ªI RECUP. MEDICALÃ
BOLI INFECÞIOASE (CONTAGIOASE)
CARDIOLOGIE
CHIRURGIE GENERALÃ
CHIRURGIE INFANTILÃ
CHIRURGIE CARDIO-VASCULARÃ
CHIRURGIE TORACO-PULMONARÃ
CHIRURGIE MAXILO-FACIALÃ
CHIRURGIE PLASTICÃ ªI REPARATORIE (arºi)
CRONICI
DERMATO-VENEROLOGICE
DIABETÑBOLI DE NUTRIÞIE
DISTROFICI
ENDOCRINOLOGIE
FTIZIOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
GINECOLOGIE
HEMATOLOGIE
MEDICINÃ GENERALÃ
MEDICINÃ INTERNÃ
NEFROLOGIE
NEURO-CHIRURGIE
NEUROLOGIE

Durata medie de spitalizare
Total

Clinic

Urban

Rural

9.50
3.16
13.36
7.81
8.62
6.57
4.28
8.48
14.05
6.76
9.11
14.33
12.76
7.18
75.26
8.75
30.24
8.66
4.43
7.25
7.46
8.74
2.61
7.05
10.44

8.80
3.12
14.13
7.56
7.89
6.90
4.50
8.48
12.11
6.96
8.33
10.59
13.42
7.91
95.29
8.51
25.46
7.96
4.82
6.35

9.06
3.17
12.43
7.86
9.00
6.41
4.02

18.83
6.41
17.07
12.49
9.82
8.33

17.13
6.29
9.57
13.59
12.36
6.80
77.01
9.23
29.53
9.52
4.06
10.72
9.08
8.82
2.57
5.59
9.96

15.11

8.08
2.64
7.60
10.80

15.99
15.34
36.76
46.25

7.04
9.52
20.65
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Secþia

Durata medie de spitalizare

ºi compartimentul

NEUROPSIHIATRIE
NEVROZE
NOU-NÃSCUÞI
OBSTETRICÃ
OBSTETRICÃÑGINECOLOGIE
OBSTETRICÃ PENTRU NAªTERI NORMALE
OFTALMOLOGIE
ONCOLOGIE
ORL
ORTOPEDIE ªI TRAUMATOLOGIE
PEDIATRIE
PNEUMOLOGIEÑBOLI NETUBERCULOASE
PREMATURI
PSIHIATRIE
PSIHIATRIE ACUÞI
PSIHIATRIE CRONICI
REUMATOLOGIE
TBC OSTEOARTICULAR
UROLOGIE
ALTELE

Total

Clinic

Urban

Rural

25.62
30.48
6.65
4.85
4.90
3.81
7.68
7.72
6.50
9.74
6.94
17.82
14.46
17.70
14.73
50.85
10.61
32.40
7.64
5.05

12.18
37.92
6.33
4.63
4.44
2.02
7.22
8.05
6.77
10.69
6.90

21.24
35.99
6.75
5.00
5.02
4.69
8.04
7.26
6.35
9.27
6.86
7.74
13.08
15.77
12.92
71.28
10.82

115.43
21.49
6.18
4.15
5.85
5.71
4.03
4.85
5.91

30.98
20.08
16.63
13.09
10.21

7.97
20.45
26.45
18.28
67.07
32.40

7.67

7.62
3.43

16.91

Pentru secþiile de imunologie clinicã ºi alergologie se vor folosi valorile de la secþia de medicinã internã.
Pentru secþiile de geriatrieÑgerontologie se vor folosi valorile de la secþia de recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie.
Pentru secþiile de nefrologie care nu au compartimente de dializã se vor folosi valorile de la secþia de medicinã internã.
Pentru institute durata medie de spitalizare optimã pe þarã este asimilatã spitalelor clinice, iar pentru spitalele judeþene durata medie de
spitalizare optimã pe þarã este asimilatã cu durata medie de spitalizare pentru urban.
Datele au fost furnizate de Centrul de Calcul, Statisticã Sanitarã ºi Documentare Medicalã în baza adresei nr. 540 din 17 mai 2000.

ANEXA Nr. 8
LISTA

cuprinzând serviciile medicale spitaliceºti de care beneficiazã asiguraþii
1. Servicii cu spitalizare
A. Servicii cu spitalizare integralã

Profil medical

Profil chirurgical

Medicinã internã

Chirurgie generalã

Gastroenterologie
Cardiologie
Diabet zaharat, nutriþie ºi boli metabolice
Endocrinologie
Imunologie clinicã ºi Alergologie
Nefrologie
Hematologie
Pediatrie
Dermato-venerologie
Neurologie
Oncologie medicalã
Radioterapie

Urologie
Ortopedie ºi traumatologie
ORL
Oftalmologie
ObstetricãÐGinecologie
Chirurgie plasticã ºi reparatorie
Chirurgie maxilo-facialã
Anestezie si Terapie intensivã
Chirurgie toracicã
Chirurgie cardiacã ºi a vaselor mari
Chirurgie pediatricã
Neurochirurgie
Chirurgie vascularã

Neonatologie
Reumatologie
Recuperare, Medicinã fizicã ºi Balneologie
Geriatrie ºi Gerontologie
Geneticã medicalã
Psihiatrie*
Pneumologie/Pneumoftiziologie*
Boli infecþioase*
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B. Servicii cu spitalizare parþialã

Profil medical

Profil chirurgical

Pediatrie

Chirurgie generalã Ð endoscopie

Dermatologie
Neurologie
Oncologie medicalã
Medicinã internã
Gastroenterologie
Cardiologie
Diabet zaharat, nutriþie ºi boli metabolice
Endocrinologie
Imunologie clinicã ºi Alergologie
Nefrologie Ð dializã
Reumatologie
Hematologie
Radioterapie
Neonatologie
Psihiatrie
Medicinã de urgenþã
Pneumologie/Pneumoftiziologie

Urologie Ð endoscopie
Ortopedie ºi traumatologie
O.R.L.
Oftalmologie
ObstetricãÐGinecologie
Chirurgie maxilo-facialã
Anestezie ºi Terapie intensivã
Chirurgie toracicã
Neurochirurgie (RMN, CT)

2. Alte servicii
Investigaþii paraclinice

Hematologie
Biochimie
Microbiologie
Anatomie patologicã
Citologie
Histologie
Radiodiagnostic
ECHO
EKG
Explorãri funcþionale
Medicinã nuclearã
Explorãri genetice
3. Servicii speciale
Transport in situaþii de urgenþã
Ajutor de menaj
* Pot fi ºi servicii cu spitalizare de lungã duratã.
ANEXA Nr. 9
LISTA

cuprinzând serviciile medicale de înaltã performanþã ºi alte servicii a cãror contravaloare nu este suportatã
de casele de asigurãri de sãnãtate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rezonanþã magneticã nuclearã
la cerere
Tomografie computerizatã
la cerere
Scintigrafie
la cerere
Angiografie
la cerere
Endoscopie
la cerere
Osteodensitometrie cu DEXA
Fertilizare ”in vitroÒ
Tratamente chirurgicale plastice ºi reparatorii în scop
estetic, inclusiv transplantul de pãr la cerere
9. Chirurgie compartimentalã ºi de reconstrucþie la
cerere
10. Epilare
11. Gimnasticã medicalã
12. Socioterapie

13. Acordarea de asistenþã medicalã de recuperare ºi
terapie fizicalã
Ñ manipulãri, tracþiuni, terapie manualã mai mult de
2 sãptãmâni
Ñ pentru un numãr mai mare de 2 reconsulturi
periodice, pentru evaluarea evoluþiei bolii ºi
a nivelului disfuncþional, pentru corectarea
programului de recuperare
14. Program de relaxare generalã în grup
15. Mecanoterapie
16. Terapia cu dermojet
17. Dermabraziunea
18. Tratamentul comedoanelor cu comedon-extractor
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ANEXA Nr. 11
LISTA

cuprinzând serviciile medicale stomatologice preventive ºi tratamentele stomatologice decontate de casele de asigurãri
de sãnãtate, tarifele aferente ºi procentul în care acestea sunt decontate de casele de asigurãri de sãnãtate
ºi condiþiile acordãrii acestor servicii
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NOTA 1: Serviciile medicale stomatologice preventive ºi tratamentele preventive decontate de casa de asigurãri
de sãnãtate dentiºtilor sunt cele de la codurile:
1.1 ; 1.2 ; 1.3
2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 ; 2.6
3.1 ; 3.2
4.5 ; 4.6
5.7 ; 5.8
9.1 ; 9.2 ; 9.3 ; 9.4 ; 9.5 ; 9.6 ; 9.7 ; 9.8 ; 9.9 ; 9.10 ; 9.11 ; 9.12 ; 9.13.
NOTA 2: Codurile pentru urgenþã sunt urmãtoarele:
3.1
4.1 ; 4.2
5.1 ; 5.6
6.11 ; 6.12 ; 6.13 ; 6.14 ; 6.15 ; 6.16
7.4 ; 7.5 ; 7.6
8.6
Tarifele din anexã reprezintã tarifele pentru medicii specialiºti.
Pentru medicii stomatologi tarifele din anexã se diminueazã cu 10%, iar pentru medicii primari aceste tarife se
majoreazã cu 20%.
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ANEXA Nr. 12
LISTA

cuprinzând procedurile de medicinã fizicã ºi tarifele acestora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Consultaþie iniþialã
Consultaþie de control
Infiltraþii peridurale
Mezoterapie
Blocaje nervi periferici
Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxinã botulinicã)
Infiltraþie în structuri ale þesutului moale
Puncþie ºi infiltraþie intraarticularã
Artroscopie
Aplicarea unei contenþii suple articulare
Confecþionarea ºi/sau aplicarea unei orteze
Kinetoterapie de grup pe afecþiuni
Bilanþ articular
Bilanþ muscular
Întocmirea planului de recuperare
Galvanizare
Ionizare
Curenþi diadinamici
Trabert
TENS
Hufschimdt
Alte forme de electroterapie de joasã frecvenþã
Curenþi interferenþiali
Stereofrem
Myodinaflux
Diafrem
Alte forme de electroterapie de medie frecvenþã
Unde scurte
Microunde
Diapuls
Ultrasunet
Ultrasunet în apã
Sonodynator
Magnetoterapie
Laser-terapie
Solux
Baie de luminã Ñ parþialã
Baie de luminã Ñ generalã
Ultraviolete
Stimulãri electrice:
curenþi cu impulsuri rectangulare
curenþi cu impulsuri exponenþiale
Contracþia izometricã electricã
Stimulare electricã funcþionalã
Biofeedback
Bãi minerale (sulfuroase, cloruro-sodicã, alcalinã)
Bãi de plante
Bãi de dioxid de carbon ºi bule

90.000
60.000
90.000
48.000
90.000
120.000
60.000
90.000
180.000
48.000
120.000
22.000
50.000
55.000
55.000
13.500
13.500
10.000
10.000
10.000
19.000
10.000
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
20.000
13.500
13.500
13.500
10.000
10.000
9.500
10.000
13.000
9.500
15.500
15.500
15.500
18.500
25.000
13.000
13.000
13.000
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Baie cu peria
Halbbad
Whirpool
Bãi de nãmol
Bãi Stanger
Mofete naturale
Mofete artificiale
Bãi alternante parþiale
Bãi parþiale ascendente (Hauffe)
Bãi de ºezut
Bãi galvanice
Duº subacval
Duº scoþian
Duº masaj
Afuziuni alternante
Irigaþii vaginale
Duº manta
Duº de ºezut
Duº filiform
Aplicaþii cu parafinã
Bãi sau pensulaþii cu parafinã
Împachetare generalã cu nãmol
Împachetare parþialã cu nãmol
Tampoane vaginale cu nãmol
Bãi hiperterme + împachetare uscatã
Saunã
Crioterapie (masaj cu gheaþã)
Masaj regional
Masaj segmentar
Masaj reflex
Limfmasaj
Masaj pneumatic al extremitãþilor (Angiomat ºi Leg pump)
Masaj vacuumatic
Masaj vibrator
Aerosoli individuali
Respiraþie în presiune pozitivã
Pulverizaþie camerã
Drenaj bronºic + vibromasaj
Hidrokinetoterapie individualã generalã
Hidrokinetoterapie parþialã
Kinetoterapie individualã
Tracþiuni vertebrale ºi articulare
Manipulãri vertebrale
Manipulãri articulaþii periferice
Kinetoterapie cu aparaturã specialã: covor rulant, bicicletã ergometricã,
elcometre, bac de vâslit

13.000
13.000
17.000
13.000
19.500
4.000
6.500
9.000
10.500
9.000
16.000
18.000
15.000
23.500
12.000
10.000
5.500
5.500
10.000
14.000
12.000
6.500
6.500
10.500
33.000
15.000
13.000
15.000
11.000
10.000
32.000
14.000
14.000
8.000
13.000
16.500
8.000
16.000
26.000
15.000
27.000
14.500
21.000
12.000
10.500

N.B.: Costurile pentru aceste servicii care se acordã în asistenþa ambulatorie în unitãþi
speciale de recuperare-reabilitare din staþiunile balneoclimatice se suportã din fondurile de asigurãri sociale de sãnãtate aferente serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sãnãtãþii pentru
primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi), dupã care bolnavul plãteºte integral
procedurile.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

6KXQW9HQWLOH

9LEUDWRUODULQJLDQ

&
D5HWURDXULFXODUD
E,QWUDDXULFXODUD
D5HWURDXULFXODUD
E,QWUDDXULFXODUD
5HWURDXULFXODUD

7,38/

15
'(180,5($',632=,7,98/8,
&57
0(',&$/
&
&
 $6LVWHPVWRPLFXQLWDU
VDFVWRPLFGHXQLFDXWLOL]DUH

&
DPSOLILFDUHG%
QLYHOPD[LPG%
DPSOLILFDUHG%
QLYHOPD[LPG%
DPSOLILFDUH!G%
QLYHOPD[LP!G%
QLYHOPD[LP!G%
VHUHFRPDQGDSWUODULQJHFWRPLLWRWDOHVDXSDUWLDOH
VHFRPSXQHGLQSURWH]DYRFDODGLVSR]LWLYSWUXPLGLILHUHVL
HPROLHUHDDHUXOXLLQVSLUDWFDQXOD
VHUHFRPDQGDSHQWUXODULQJHFWRPLLWRWDOH

&$5$&7(5,67,&,7(+1,&('(),1,725,,

FVDFFROHFWRUSHQWUX
XURVWRPLH

EVDFFROHFWRUSHQWUX
LOHRVWRPLH

&
DVDFFROHFWRUSHQWUX
FRORVWRPLH

7,38/

&
FXDGH]LY
FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHHYDFXDUH
FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHLQFKLGHUH
FXVDXIDUDILOWUX
FXDGH]LY
FXGLVSR]LWLYGHHYDFXDUH
FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHLQFKLGHUH
FXVDXIDUDILOWUX
FXDGH]LY
FXGLVSR]LWLYGHHYDFXDUH
FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHLQFKLGHUH
FXVDXIDUDYDOYDGHUHWLQHUH

&$5$&7(5,67,&,7(+1,&('(),1,725,,

%'LVSR]LWLYHSHQWUXSURWH]DUHVWRPLL

WHUPHQXOGHLQORFXLUHHVWHGHDQLSHQWUXDGXOWL
VHLQORFXLHVWHVDXVHUHSDUDRULGHFDWHRULHVWHQHYRLHSHQWUXFRSLL

15
'(180,5($',632=,7,98/8,
&57
0(',&$/
&
&
 3URWH]DDXGLWLYDSWUKLSRDFX]LL
XVRDUHPHGLL
 3URWH]DDXGLWLYDSWUKLSRDFX]LL
PHGLLVHYHUH
 3URWH]DDXGLWLYDSWUKLSRDFX]LL
VHYHUHVLSURIXQGH
 3URWH]DIRQDWRULH

$'LVSR]LWLYHGHSURWH]DUHLQGRPHQLXO25/

1X

1X

5(3$5
'$18
&
1X

1X

'D

5(3$5
'$18
&
'D
'D
'D
'D
'D

$1(;$
/,67$',632=,7,9(/250(',&$/(
'(67,1$7(&25(&7$5,,6,5(&83(5$5,,'(),&,(17(/2525*$1,&(6$8)81&7,21$/(25,&25(&7$5,,8125'(),&,(17(),=,&(

ANEXA Nr. 13

OXQD

OXQD

7(50
,1/2&
&
OXQD

DQ

7(50
,1/2&
&

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001
79

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor





     


FSHQWUXXURVWRPLH
IODQVDVXSRUW
VL
VDFFROHFWRU

ESHQWUXLOHRVWRPLH
IODQVDVXSRUW
VL
VDFFROHFWRU


DSHQWUXFRORVWRPLH
IODQVDVXSRUW
VL
VDFFROHFWRU

1X

FXGLVSR]LWLYGHHYDFXDUH
FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHLQFKLGHUH
FXVDXIDUDYDOYDGHUHWLQHUH

    

 02



!%&'$%( ! )*+,-&.&
'%!(.

  



$
$,




,)&.


VHH[HFXWDGLQFDXFLXFQDWXUDO
FXHYDFXDUH
POPO
FXWXEGHDGPLVLH
FXVDXIDUDWXEGHHYDFXDUH
FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHGUHQDM
FXDGDSWRU
FXVDXIDUDYDOYDGHUHWLQHUH
FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHDHUDUH
FXJUDGDWLH
GHGLYHUVHGLPHQVLXQL
FXFDL
VHH[HFXWDGLQFDXFLXFQDWXUDOVDXVLQWHWLF
FXEDORQDVJRQIODELOSHQWUXIL[DUH

($(,%$ , ,%/% !%0,*$

 ! "  #     

1X

1X

$%)($
!(1&

1X

1X

1X

FXGLVSR]LWLYGHHYDFXDUH
FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHLQFKLGHUH
FXVDXIDUDYDOYDGHUHWLQHUH
FXDGH]LY

1X

1X

FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHHYDFXDUH
FXVDXIDUDGLVSR]LWLYGHLQFKLGHUH
FXVDXIDUDYDOYDGHUHWLQHUH
FXDGH]LY

1X



FXDGH]LY



                   
                         
          
2EVHUYDWLHVHYDSUHVFULHGRDUXQXOGLQVLVWHPH$VDX%SHQWUXILHFDUHWLS



OXQD

OXQD

,%$'
.*

OXQD

VHWOXQD

VHWOXQD

VHWOXQD



80
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

3URWH]DSHQWUXGH]DUWLFXODWLD
GHJOH]QD

3URWH]DGHJDPED

3URWH]DSHQWUXGH]DUWLFXODWLD
GHJHQXQFKL







15
'(180,5($',632=,7,98/8,
&57
0(',&$/
&
&
 3URWH]DSDUWLDODGHSLFLRU

PRGXODUD

G PRGXODUD

F JHULDWULFD

D FRQYHQWLRQDODGLQ
PDWHULDOSODVWLFFX
FRQWDFWWRWDO
E FRQYHQWLRQDODGLQSLHOH

6<0(

F 3,52*2)

&
D /,6()5$1&
E &+23$57

7,38/

VHIL[HD]DFXVLUHWVDXFXUHOH
DUWLFXODWLHIL[DVDXPRELODODJOH]QD
VHUHFRPDQGDSHQWUXRULFHWLSGHERQW
SLFLRUGLQPDWHULDOSODVWLFJOH]QDGLQOHPQ
JDPEDGLQUDVLQDDUWLILFLDOD
PDQVRQGLQSODVWLFSLHOH
SULQGHUHFXEXWRQLVDXVLUHWXUL
VHUHFRPDQGDSWUSHUVRDQHLQYDUVWDFXFRQGLWLHIL]LFD
SUHFDUDLQFD]XOLQFDUHERQWXOLVLPRGLILFDYROXPXO
FRQWUDFWXULGHPD[JUDGH
PDQVRQHODVWLFLQWHUQVXSUDFRQGLOLDUDFRSHULWGHXQ
PDQVRQULJLGGLQUDVLQD
VWUXFWXUDWXEXODUDPHWDOLFDGLQGXUDOXPLQLXRWHOVDXWLWDQ
FDUHDVLJXUDVSULMLQXOPDQVRQXOXLVLDOODEHLSLFLRUXOXL
ODEDSLFLRUFXDUWLFXODWLHIL[DPRELOD GHJOH]QD
VHUHFRPDQGDSHQWUXDPSXWDWLLSDQDODQLYHOXOPHGLL
VXSHULRDUH
PDQVRQHODVWLFDFRSHULWGHXQPDQVRQULJLGGLQUDVLQD
VWUXFWXUDWXEXODUDPHWDOLFDGLQGXUDOXPLQLXRWHOVDXWLWDQ
FDUHDVLJXUDVSULMLQXOLQWUHDUWLFXODWLDJHQXQFKLXOXLVL
DODEHLSLFLRUXOXL
DUWLFXODWLDJHQXQFKLXOXLPRELOD
ODEDSLFLRUFXDUWLFXODWLHIL[DGHJOH]QD

&
VHUHFRPDQGDSHQWUXDPSXWDWLDPHWDWDUVLHQHORU
SLFLRUFXVSULMLQSHJDPED
FXPDQVRQ
VHUHFRPDQGDSHQWUXDPSXWDWLDODQLYHOXOWDUVLHQHORU
SLFLRUFXVSULMLQSHJDPED
FXPDQVRQ
VHUHFRPDQGDSHQWUXDPSXWDWLDDVWUDJDOXOXL
SLFLRUFXVSULMLQSHJDPED
FXPDQVRQ
DUWLFXODWLHIL[DVDXPRELODODJOH]QD
VHUHFRPDQGDSHQWUXDPSXWDWLDPHPEUXOXLLQIHULRUOD
QLYHOXODUWLFXODWLHLJOH]QHL
VHIL[HD]DSULQLQWHUPHGLXOXQHLPDQVHWHVDXEUDWDUL
DUWLFXODWLHIL[DVDXPRELODODJOH]QD

&$5$&7(5,67,&,7(+1,&('(),1,725,,

'3URWH]HSHQWUXPHPEUXOLQIHULRU

'$

'$

'$

'$

'$

'$

'$

5(3$5
'$18
&
'$
'$

7(50
,1/2&
&

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001
81

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

&


3URWH]DGHFRDSVD

&

&

J PRGXODUDFXYDFXXP

I PRGXODUD

H JHULDWULFD

G FXYDFXXP

F GLQSODVWLF

E FRPELQDWD

D SLORQ

&
QXDUHLQFRPSRQHQWDSLFLRUXOVLDUWLFXODWLDJOH]QHL
SRDWHDYHDLQFRPSRQHQWDDUWLFXODWLDJHQXQFKLXOXL
OLEHUDVDXEORFDWD
PDQVRQGLQSODVWLFSLHOHPDQVRQJDPEDGLQSODVWLF
DUWLFXODWLHIL[DVDXPRELODODJOH]QD
DUWLFXODWLHIL[D OLEHUDODJHQXQFKL
SULQGHUHDVHIDFHFXVLUHWVDXFXUHOH
WURKDQGHUGLQSLHOHVDXPHWDOLF
VHH[HFXWDGLQPDWHULDOSODVWLF
DUWLFXODWLHIL[DVDXPRELODODJOH]QD
DUWLFXODWLHGHJHQXQFKLOLEHUDVDXEORFDWD
SULQGHUHDVHIDFHFXFRUGRQGLQSLHOH
WURKDQGHUGLQSLHOHVDXPHWDOLF
VHH[HFXWDGLQPDWHULDOSODVWLFVLOHPQGHWHL
DUWLFXODWLHIL[DVDXPRELODODJOH]QD
DUWLFXODWLHGHJHQXQFKLOLEHUDVDXEORFDWD
IL[DUHGHVROGSULQFXUHOHSWUERQWXULIVFXUWH
PDQVRQFXFRQWDFWYDFXXPDWLFFHUHDOL]HD]DSULQGHUHD
SHQWUXERQWXULRELVQXLWH
SULQGHUHDVHIDFHFXVLUHWVDXFXUHOH
WURKDQGHUGLQSLHOHVDXPHWDOLF
SLFLRUGLQPDWHULDOSODVWLFJOH]QDGLQOHPQ
JDPEDGLQOHPQUDVLQDDUWLILFLDOD
DUWLFXODWLHGHJHQXQFKLOLEHUDVDXEORFDWD
VLQDULHPHWDOLFD
PDQVRQGLQSODVWLFSLHOH
SULQGHUHFXEXWRQLVDXVLUHWXUL
VHUHFRPDQGDSWUSHUVRDQHLQYDUVWDFXFRQGLWLHIL]LFD
SUHFDUDLQFD]XOLQFDUHERQWXOLVLPRGLILFDYROXPXO
FRQWUDFWXULGHPD[JUDGH
PDQVRQULJLGGLQUDVLQD
DUWLFXODWLHGHJHQXQFKLPRELOD
ODEDSLFLRUFXDUWLFXODWLHIL[DGHJOH]QD
VLVWHPGHFXUHOHGHIL[DUHSHVROG
VWUXFWXUDWXEXODUDPHWDOLFDGLQGXUDOXPLQLXRWHOVDXWLWDQ
FDUHDVLJXUDVSULMLQXOLQWUHDUWLFXODWLDJHQXQFKLXOXL
VLDODEHLSLFLRUXOXL
PDQVRQULJLGGLQUDVLQDFXFRQWDFWYDFXXPDWLF
DUWLFXODWLHGHJHQXQFKLPRELOD
ODEDSLFLRUFXDUWLFXODWLHIL[DGHJOH]QD
VLVWHPGHFXUHOHGHIL[DUHSHVROGSWUERQWXULOHVFXUWH
VWUXFWXUDWXEXODUDPHWDOLFDGLQGXUDOXPLQLXRWHOVDXWLWDQ
FDUHDVLJXUDVSULMLQXOLQWUHDUWLFXODWLDJHQXQFKLXOXL
VLDODEHLSLFLRUXOXL
'$

'$

'$

'$

'$

'$

&
'$



&

82
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

&

3URWH]DSDUWLDODGHED]LQ
KHPLSHOYHFWRPLH

3URWH]DGHVROG

127$ SULPDSURWH]DUHOXQL
LQFHSDQGGHODDGRXDSURWH]DUH



&


&
VHH[HFXWDGLQSLHOHSODVWLF
DUWLFXODWLHIL[DVDXPRELODODJOH]QD
DUWLFXODWLHGHJHQXQFKLOLEHUDVDXEORFDWD
DUWLFXODWLHGHVROG
SULQGHUHDGHED]LQVHIDFHFXPDQVRQSLHOHSODVWLF
PDQVRQGLQUDVLQDIOH[LELOD
DUWLFXODWLHGHVROGFXEORFDUH SRDWHILGLQGXUDOXPLQLX
RWHOVDXWLWDQ
DUWLFXODWLHGHJHQXQFKLPRELODSRDWHILGLQRWHOVDXWLWDQ
ODEDSLFLRUFXDUWLFXODWLHIL[DGHJOH]QD
VWUXFWXUDWXEXODUDPHWDOLFDGLQGXUDOXPLQLXRWHOVDXWLWDQ
FDUHDVLJXUDVSULMLQXOLQWUHDUWLFXODWLDGHVROGVLDUWLFXODWLD
GHJHQXQFKLVLLQWUHDUWLFXODWLDGHJHQXQFKLVLODED
SLFLRUXOXL
VLVWHPGHFXUHOHGHIL[DUHSHVROG
VHUHFRPDQGDSHQWUXDPSXWDWLDSDUWLDODDSHOYLVXOXL
SDUWHDFDUHOLSVHVWHGLQSHOYLVVHUHFRQVWLWXLHGLQSODVWLF
VDXUDVLQDODFDUHVHIL[HD]DSURWH]DGHVROG
VHH[HFXWDGLQSLHOHSODVWLF
DUWLFXODWLHIL[DVDXPRELODODJOH]QD
DUWLFXODWLHGHJHQXQFKLOLEHUDVDXEORFDWD
DUWLFXODWLHGHVROG
SULQGHUHDGHED]LQVHIDFHFXPDQVRQSLHOHSODVWLF
PDQVRQGLQUDVLQDIOH[LELOD
DUWLFXODWLHGHVROGFXEORFDUH SRDWHILGLQGXUDOXPLQLX
RWHOVDXWLWDQ
DUWLFXODWLHGHJHQXQFKLPRELODSRDWHILGLQRWHOVDXWLWDQ
ODEDSLFLRUFXDUWLFXODWLHIL[DGHJOH]QD
VWUXFWXUDWXEXODUDPHWDOLFDGLQGXUDOXPLQLXRWHOVDXWLWDQ
FDUHDVLJXUDVSULMLQXOLQWUHDUWLFXODWLDGHVROGVLDUWLFXOD
WLDGHJHQXQFKLVLLQWUHDUWLFXODWLDGHJHQXQFKLVLODED
SLFLRUXOXL
VLVWHPGHFXUHOHGHIL[DUHSHVROG

 DQLSHQWUXDGXOWL
DQLSHQWUXDGXOWL
VHLQORFXLHVWHVDXVHUHSDUDRULGHFDWHRULHVWHQHYRLHSHQWUXFRSLL

E PRGXODUD

D FRQYHQWLRQDOD

E PRGXODUD

&
D FRQYHQWLRQDOD

'$

'$

'$

&
'$

&

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001
83

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

3URWH]DGHGH]DUWLFXODWLHGH
LQFKHLHWXUDDPDLQLL

3URWH]DGHDQWHEUDW

3URWH]DGHGH]DUWLFXODWLHGH
FRW







15
'(180,5($',632=,7,98/8,
&57
0(',&$/
&
&
 3URWH]DSDUWLDODGHPDQD

IXQFWLRQDODVLPSOD

IXQFWLRQDOD

IXQFWLRQDODVLPSOD

IXQFWLRQDOD

&
IXQFWLRQDODVLPSOD
IXQFWLRQDOD
IXQFWLRQDODVLPSOD

7,38/
&
PDQXVDFXIHUPRDUVLGHJHWHULJLGHGLQ39&
VLVWHPGHDSXFDUHFXGHJHWHULJLGH
PDQDGHSURWH]DVLPSODGLQ39&
FXGHJHWHIL[HVDXPRELOH
DDFWLRQDWDSULQFDEOX
PDQDPHFDQLFDFXWUDFWLXQHSULQFDEOXDUF
PDQVRQGLQUDVLQD
KDPGHDFWLRQDUH
PDQXVDHVWHWLFDGLQ39&
EPLRHOHFWULFD
PDQDHOHFWULFDDFWLRQDWDPLRHOHFWULF
DUWLFXODWLHGHSXPQIL[D
PDQVRQGLQUDVLQD
PDQXVDHVWHWLFD
PDQDGHSURWH]DVLPSODGLQ39&
PDQVRQGLQUDVLQDSODVWLF
GHJHWHIL[H
DDFWLRQDWDSULQFDEOX
PDQDPHFDQLFDFXWUDFWLXQHSULQFDEOX
KDPGHDFWLRQDUH
PDQVRQGLQSLHOHPRQWDWSHPDQVRQGLQSODVWLFUDVLQD
EDFWLRQDWDSULQFDEOXGHOXFUX
PDQDPHFDQLFD+22.FXWUDFWLXQHSULQFDEOXDUF
KDPGHDFWLRQDUH
PDQVRQGLQSLHOH
FPLRHOHFWULFDFXVXSLQRSURQDWLHSDVLYD
PDQDHOHFWULFDDFWLRQDWDPLRHOHFWULF
DUWLFXODWLHGHSXPQSDVLYD
PDQVRQUDVLQDPDQXVDHVWHWLFD
GPLRHOHFWULFDFXVXSLQRSURQDWLHDFWLYDFRPDQGDWD
PLRHOHFWULF
PDQDHOHFWULFDDFWLRQDWDPLRHOHFWULF
DUWLFXODWLHGHSXPQHOHFWULFDFRPDQGDWDPLR
HOHFWULF
PDQVRQUDVLQDPDQXVDHVWHWLFD
PDQDGHSURWH]DVLPSODGLQ39&
KDPGHSXUWDUH
DUWLFXODWLHSDVLYDGHFRW
PDQVRQUDVLQDSODVWLF

&$5$&7(5,67,&,7(+1,&('(),1,725,,

(3URWH]HSHQWUXPHPEUXOVXSHULRU

'$

'$

'$

'$

'$

'$

'$

'$

5(3$5
'$18
&
'$
'$
'$

7(50
,1/2&
&

84
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor



&

3URWH]DGHEUDW

&

&

IXQFWLRQDOD

IXQFWLRQDODVLPSOD

IXQFWLRQDOD

&
DDFWLRQDWDSULQFDEOX
PDQDPHFDQLFDFXWUDFWLXQHSULQFDEOXDUF
KDPGHDFWLRQDUHVLSXUWDUH
PDQVRQGLQUDVLQDSODVWLF
DUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFDFXEORFDUH
EDFWLRQDWDSULQFDEOXGHOXFUX
PDQDPHFDQLFD+22.FXWUDFWLXQHSULQFDEOXDUF
PDQVRQGLQSLHOH
KDPGHDFWLRQDUHVLDFWLRQDUH
DUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFDFXEORFDUH
FDWLSLFDHOHFWULFDFXDUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFD
FXEORFDUH
PDQDHOHFWULFDDFWLRQDWDFXPLFURFRQWDFWH
GPLRHOHFWULFDFXDUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFD
FXEORFDUH
DUWLFXODWLHGHSXPQSDVLYD
PDQDHOHFWULFDDFWLRQDWDPLRHOHFWULF
PDQDGHSURWH]DVLPSODGLQ39&
KDPGHSXUWDUH
DUWLFXODWLHSDVLYDGHFRW
PDQVRQUDVLQDSODVWLF
DDFWLRQDWDSULQFDEOX
PDQDPHFDQLFDFXWUDFWLXQHSULQFDEOXDUF
KDPGHDFWLRQDUHVLSXUWDUH
PDQVRQGHUDVLQDSODVWLF
DUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFDFXEORFDUH
FXVDXIDUDPDQXVDLQIXQFWLHGHPDQDPHFDQLFD
EDFWLRQDWDSULQFDEOXGHOXFUX
PDQDPHFDQLFD+22.FXWUDFWLXQHSULQFDEOXDUF
KDPGHDFWLRQDUHVLDFWLRQDUH
DUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFDFXEORFDUH
PDVRQGLQSLHOH
FDWLSLFDHOHFWULFDFXDUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFD
FXEORFDUHSDVLYD
PDQDHOHFWULFDDFWLRQDWDFXPLFURFRQWDFWH
DUWLFXODWLHGHSXPQSDVLYD
GPLRHOHFWULFDFXDUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFD
FXEORFDUHDFWLYD
DUWLFXODWLHGHSXPQSDVLYD
PDQDHOHFWULFDDFWLRQDWDPLRHOHFWULF
KDPGHSXUWDUH
DUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFDFXEORFDUHDFWLYD
PDQVRQUDVLQDPDQXVDHVWHWLFD
'$

'$

'$

'$

'$

'$

'$

'$

&
'$

&

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001
85

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

&
3URWH]DGHGH]DUWLFXODWLHGH
XPDU

&
IXQFWLRQDODVLPSOD

&
PDQDGHSURWH]DVLPSODGLQ39&
KDPGHSXUWDUH
DUWLFXODWLHSDVLYDGHFRW
PDQVRQUDVLQDSODVWLF
DDFWLRQDWDSULQFDEOX
IXQFWLRQDOD
PDQDPHFDQLFDFXWUDFWLXQHSULQFDEOXDUF
KDPGHDFWLRQDUHVLSXUWDUH
PDQVRQGHUDVLQDSODVWLF
DUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFDFXEORFDUH
FXVDXIDUDPDQXVDLQIXQFWLHGHPDQDPHFDQLFD
EDWLSLFDHOHFWULFDFXDUWLFXODWLHGHFRWVLVXSLQR
SURQDWLHSDVLYD
PDQDHOHFWULFDDFWLRQDWDFXPLFURFRQWDFWH
DUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFDFXEORFDUH
PDQVRQUDVLQDPDQXVDHVWHWLFD
 3URWH]DSHQWUXDPSXWDWLHLQWHU
IXQFWLRQDODVLPSOD
PDQDGHSURWH]DVLPSODGLQ39&
VFDSXORWRUDFLFD
KDPGHSXUWDUH
DUWLFXODWLHSDVLYDGHFRW
SDUWHDFDUHOLSVHVWHGLQFHQWXUDVFDSXODUDVHUHFRQVWLWXLH
GLQSODVWLFVDXUDVLQDODFDUHVHIL[HD]DSURWH]DGHXPDU
PDQVRQUDVLQDSODVWLF
D DFWLRQDWDSULQFDEOX
IXQFWLRQDOD
PDQDPHFDQLFDFXWUDFWLXQHSULQFDEOXDUF
KDPGHDFWLRQDUHVLSXUWDUH
PDQVRQGHUDVLQDSODVWLF
DUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFDFXEORFDUH
SDUWHDFDUHOLSVHVWHGLQFHQWXUDVFDSXODUDVHUHFRQVWLWXLH
GLQSODVWLFVDXUDVLQDODFDUHVHIL[HD]DSURWH]DGHXPDU
FXVDXIDUDPDQXVDLQIXQFWLHGHPDQDPHFDQLFD
E DWLSLFDHOHFWULFDFXDUWLFXODWLHGHFRWVLVXSLQR
SURQDWLHSDVLYD
PDQDHOHFWULFDDFWLRQDWDFXPLFURFRQWDFWH
DUWLFXODWLHGHFRWPHFDQLFDFXEORFDUH
SDUWHDFDUHOLSVHVWHGLQFHQWXUDVFDSXODUDVHUHFRQVWLWXLH
GLQSODVWLFVDXUDVLQDODFDUHVHIL[HD]DSURWH]DGHXPDU
PDQVRQUDVLQDPDQXVDHVWHWLFD
2EVHUYDWLL3URWH]HOHPLRHOHFWULFHVHSRWUHFRPDQGDQXPDLSHUVRDQHORUFXDPEHOHPHPEUHOLSVD
127$  DQLSHQWUXDGXOWL
DQLSHQWUXDGXOWL
VHLQORFXLHVWHVDXVHUHSDUDRULGHFDWHRULHVWHQHYRLHSHQWUXFRSLL

&


'$

'$

'$

'$

'$

&
'$

&

86
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

%DVWRQ

&DUMDGHOHPQ

&DUMDPHWDOLFD

&DGUXGHPHUV

)RWROLXUXODQWFXDQWUHQDUH
PDQXDOD

)RWROLXUXODQWWULFLFOX
SHQWUXFRSLL

)RWROLXUXODQWFXDQWUHQDUHHOHFWULFD















15
'(180,5($',632=,7,98/8,
&57
0(',&$/
&
&
 %DVWRQ

DVLVWDW
QHDVLVWDW

FXVSULMLQVXED[LDO
FXVSULMLQSHDQWHEUDW

FXVSULMLQVXED[LDO

FXWUHLSDWUXSLFLRDUH

&

&

IL[DVDXUHJODELOD
IL[DVDXUHJODELOD
IL[VDXUHJODELO
ULJLGVDXSOLDELO
FXVDXIDUDURWL
GHLQWHULRUVDXGHH[WHULRU
ULJLGVDXSOLDELO
GHPRQWDELOVDXQHGHPRQWDELO
DFWLRQDUHGLUHFWDELPDQXDODDURWLORUGLQVSDWHVDXGLQIDWD
FRQGXFHUHSULQOHYLHUVDXYRODQELPDQXDOD
FRQGXFHUHPRQRODWHUDOD FXPDQDVWDQJDVDXGUHDSWD
SURSXOVLHFXSLFLRUXO
PHWDOLF
DFWLRQDUHFXSHGDOH
VLVWHPHGHIL[DUHDSLFLRDUHORUVLDWRUDFHOXL

PHWDOLF
UHJODELO
PHWDOLF
IL[VDXUHJODELO
IL[DVDXUHJODELOD

&$5$&7(5,67,&,7(+1,&('(),1,725,,

7,38/

)0LMORDFHVLGLVSR]LWLYHGHPHUV

'$

'$

'$

18
18
'$

18

18

5(3$5
'$18
&
18

DQL

DQL

DQL

DQL
DQL
DQL

DQ

DQL

7(50
,1/2&
&
DQL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001
87

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2UWH]HFHUYLFRWRUDFLFH

2UWH]HWRUDFRORPERVDFUDOH





15
'(180,5($',632=,7,98/8,
&57
0(',&$/
&
&
 2UWH]HFHUYLFDOH
&

0LQHUYD

 !  

   

   







7,38/
&
 
      
     
      
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLLFHUYLFDOH
 
       
     
      
      
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLLFHUYLFDOH
 
      
      
      
      
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLLFHUYLFDOH
 
      
      
  
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUFHUYLFDOD
VLWRUDFLFD
            
      
      
            
    
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUWRUDFDOD
ORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL
    
      
            
    
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUWRUDFDOD
ORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL
    
      
            
    
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUWRUDFDOD
ORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL

&$5$&7(5,67,&,7(+1,&('(),1,725,,

*2UWH]H
*2UWH]HSHQWUXFRORDQDYHUWHEUDOD















5(3$5
'$18
&


 

 

 

 

 

 

7(50
,1/2&
&
 

88
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor



&

2UWH]HORPERVDFUDOH

&

L GHKLSHUH[WHQVLHLQWUHL
SXQFWHSWUVFROLR]D

K FRUVHW/\RQQDLV

J GHKLSHUH[WHQVLH
PRGXODUD

I GHKLSHUH[WHQVLH

H FRUVHW+HVVLQJ

&
G FRUVHW0LOZDXNHH

&
PDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
SUH]LQWDLQWDULWXULGLQPDWHULDOGXUPDWHULDOSODVWLF
XQHOHPRGHOHSUH]LQWDEHQ]LHODVWLFHLQWDULWRDUH
VHSRWDMXVWD
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUWRUDFDOD
ORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL
PDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
SUH]LQWDLQWDULWXULGLQPDWHULDOGXU
XQHOHPRGHOHSUH]LQWDEHQ]LHODVWLFHLQWDULWRDUH
VHSRWDMXVWD
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUWRUDFDOD
ORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL
PDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLFFXLQWDULWXULGLQPDWHULDOGXU
VDXPDWHULDOHWHUPRIRUPDELOH
VHSRWDMXVWD
OLPLWHD]DPLVFDULOHODWHUDOHVDXGHURWDWLHDWRUVXOXLGDWRULWD
FHORUWUHLSXQFWHGHVSULMLQORPEDUWRUDFLFVLSHOYLDQ
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUWRUDFDOD
ORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL
PDWHULDOHXVRDUHQHR[LGDELOH
VHSRWDMXVWD
OLPLWHD]DPLVFDULOHODWHUDOHVDXGHURWDWLHDWRUVXOXLGDWRULWD
FHORUWUHLSXQFWHGHVSULMLQORPEDUWRUDFLFVLSHOYLDQ
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUWRUDFDOD
ORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL
PDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLFVDXPDWHULDOHSODVWLFH
VHSRWDMXVWD
SUH]LQWDLQWDULWXULGLQPDWHULDOGXU
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUFHUYLFDOD
WRUDFDODORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL
PDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLFVLLQWDULWXULGLQPDWHULDOGXU
VDXPDWHULDOHWHUPRIRUPDELOH
SUH]LQWDSHORWHGHFRUHFWLH
VHSRWDMXVWD
OLPLWHD]DPLVFDULOHGDWRULWDFHORUWUHLSXQFWHGHVSULMLQ
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUFHUYLFDOD
WRUDFDODORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL
GLQPLFURILEUDWHUPRQHRSUHQ VDXPDWHULDOPRDOHFXVXSRUW
HODVWLF
SUH]LQWDLQWDULWXULGLQPDWHULDOGXU
XQHOHPRGHOHSUH]LQWDEHQ]LHODVWLFHLQWDULWRDUH
VHSRWDMXVWD
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUORPEDUD
VLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL
18

18

18

18

18

18

&
18

OXQL

OXQL

OXQL

DQL

OXQL

OXQL

&
OXQL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001
89

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

   




    



2UWH]HGHLQFKHLHWXUDPDLQLL
PDQDGHJHW







. 

2UWH]HGHLQFKHLHWXUDPDLQLL
PDQD



. 






 !"# $ #%&'#(#)!*!#
(
" #$*


 2UWH]HGHGHJHW






FXDWHODIDUDDWHOD

GLQDPLFD

GLQDPLFD

FXPRELOLWDWHDIL[DUHD
GHJHWXOXLPDUH



 
(#&!*

FRUVHW6WDJQDUD




SLHOHVDXPDWHULDOWH[WLOFXVXSRUWHODVWLFFXLQVHUWLLSWULQWDULUH
GLPHQVLXQLGLIHULWH
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDGHJHWXOXL
PDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLFFXLQVHUWLLSWULQWDULUH
GLPHQVLXQLGLIHULWHSHQWUXPDQDVWDQJDGUHDSWD
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDPDLQLL
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDPDLQLL
VHSRWIRORVLLPSUHXQDFXFHOHODOWHRUWH]HSWUPDQD
SLHOHVDXPDWHULDOWH[WLODWHODWH
FXLPRELOL]DWRUSHQWUXLQFKHLHWXUDPDLQLL
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDLQFKHLHWXULLPDLQLLVLPDQD
PLFURILEUDSROLHVWHUVDXPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
FXLQVHUWLLSWULQWDULUH
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDPDLQLLPDQDVLXQXOVDXPDLPXOWH
GHJHWH
WHUPRQHRSUHQVDXPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
XQHOHSUH]LQWDLQWDULWXULULJLGH
VHPRGLILFDLQIXQFWLHGHJURVLPHDEUDWXOXL
GLYHUVHPRGHOH
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDFRWXOXL

       
$$( #%(## ( +#  ,##(##


GLQPLFURILEUDWHUPRQHRSUHQ VDXPDWHULDOPRDOHFXVXSRUW
HODVWLF
VHH[HFXWDGLQGLYHUVHPDWHULDOH
GLYHUVHVLVWHPHGHIL[DUH
VHSRWDMXVWD
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLLVDFURLOLDFHD
WUXQFKLXOXL
VFKHOHWPHWDOLFUHJODELOFXVLVWHPGHLQFKLGHUH
FDUFDVD]RQHLSHOYLQHGLQPDWHULDOSODVWLF
SHORWHGHFRUHFWLHGLQVSXPDSROLXUHWDQLFD
VHUHFRPDQGDSWUGHIRUPDWLLVFROLRWLFH
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDUHJLXQLORUFHUYLFDOD
WRUDFLFDORPEDUDVLVDFURLOLDFDDOHWUXQFKLXOXL

18

18

18

18

18

 &$
$-!

18

18


18

OXQL

OXQL

OXQL

OXQL

OXQL

( "
#*

OXQL

DQL


OXQL



90
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2UWH]HGHXPDU

2UWH]HGHXPDUFRW

2UWH]HGHXPDUFRWLQFKHLHWXUD
PDLQLLPDQD







2UWH]HSHQWUXJOH]QDSLFLRU

2UWH]HGHJHQXQFKL





15
'(180,5($',632=,7,98/8,
&57
0(',&$/
&
&

2UWH]HGHSLFLRU

&
2UWH]HGHFRWLQFKHLHWXUDPDLQLL
PDQD

&


%DODQW

IL[D

PRELOD

IL[DPRELOD

&
PDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLFWHUPRQHRSUHQ
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDFRWXOXLLQFKHLHWXULLPDLQLLVLPDQD
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
GLPHQVLXQLGLIHULWHSHQWUXPDQDVWDQJDGUHDSWD
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDXPDUXOXL
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
GLPHQVLXQLGLIHULWHSHQWUXPDQDVWDQJDGUHDSWD
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDXPDUXOXLVLFRWXOXL
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
GLPHQVLXQLGLIHULWHSHQWUXPDQDVWDQJDGUHDSWD
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLLOHXPDUXOXLFRWXOXLLQFKHLHWXULLPDLQLL
FDWVLPDQD

&

&
LQFRQMRDUDLQWUHJXOVDXRSDUWHDSLFLRUXOXL
WHUPRQHRSUHQVDXPDWHULDOWH[WLOFXVXSRUWHODVWLF
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
FXVLVWHPGHLQFKLGHUHWLSYHOFUR
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDJOH]QHLVLLQWUHJXOVDXRSDUWHD
SLFLRUXOXL
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
GLYHUVHPRGHOH
FXLQWDULWXULULJLGHIL[HVDXFXDUWLFXODWLHFHSHUPLWIL[DUHD
RUWH]HLODH[WHQVLLVLIOH[LLGHGLIHULWHJUDGH
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDJHQXQFKLXOXL
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
FXLQWDULWXULULJLGHIL[H
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDJHQXQFKLXOXL
VHH[HFXWDGLQSLHOHVLVLQDULHPHWDOLFDFXDUWLFXODWLHOD
JHQXQFKL
SULQGHUHDVHUHDOL]HD]DFXFXUHOHVDXVLUHW
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDJHQXQFKLXOXL

*2UWH]HSHQWUXPHPEUXOLQIHULRU
7,38/
&$5$&7(5,67,&,7(+1,&('(),1,725,,

&

'$

18

18

18

5(3$5
'$18
&
18

18

18

18

&
18

DQL

OXQL

OXQL

OXQL

7(50
,1/2&
&
OXQL

OXQL

OXQL

OXQL

&
OXQL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001
91

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

&
2UWH]HGHJHQXQFKLJOH]QD
SLFLRU

2UWH]HGHVROG

2UWH]HVROGJHQXQFKL

2UWH]HGHVROGJHQXQFKL
JOH]QDSLFLRU

2UWH]HSHQWUXOX[DWLLGHVROG
FRQJHQLWDOHODFRSLL

&










SHQWUXFRSLLGHODODOXQL
PRGXOHSHQWUXPDULPLXVRUGHDVDPEODW
LJLHQL]DUHXVRDUD
SWUDEGXFWLHVHIRORVHVWHRWLMDUHJODELOD
KDPXOGHSXUWDUHSHUPLWHUHJODUHDIOH[LHL
SLFLRDUHORULQGLIHULWHXQJKLXUL
SWUWUDWDPOX[DWLHLGHVROGSDQDODWLSXO,,,
SWUDEGXFWLHVHIRORVHVWHRWLMDUHJODELOD

F 'U)HWWZLHV

G 'U%HKUHQV

SDQ]DEXUHWHOHVXQWIL[DWHFXFKLQJDWH[WLOD

&
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
FXVLVWHPGHLQFKLGHUHWLSYHOFUR
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLLOHJHQXQFKLXOXLJOH]QHLVLSLFLRUXOXL
VHH[HFXWDGLQSLHOHVLVLQDULHPHWDOLFDFXDUWLFXODWLHOLEHUD
VDXEORFDWDODJOH]QD
VHIL[HD]DGHJKHDWDRUWRSHGLFDSHQWUXIUDFWXULGHWLELHVL
SHURQHX
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLLOHJHQXQFKLXOXLJOH]QHLVLSLFLRUXOXL
GRXDWLMHPHWDOLFH
IL[DUHDVHUHDOL]HD]DSHSLFLRUFXEUDWDULGLQSLHOH
FXDUPDWXULPHWDOLFH
VHIL[HD]DSHLQFDOWDPLQWH
VHUHFRPDQGDSWUSDUDOL]LDVFLDWLFXOXL
VHH[HFXWDGLQSLHOHVLVLQDULHPHWDOLFDFXDUWLFXODWLHOLEHUD
VDXEORFDWDODJHQXQFKL
SLFLRUXOVLJOH]QDVHH[HFXWDGLQOHPQFXWDOSDGLQSROLXUHWDQ
IL[DUHDVHUHDOL]HD]DFXVLUHW
SHQWUXPDOIRUPDWLLFRQJHQLWDOHDOHPHPEUXOXLLQIHULRU
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
FXVLVWHPGHLQFKLGHUHWLSYHOFUR
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLDVROGXOXL
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
FXVLVWHPGHLQFKLGHUHWLSYHOFUR
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLLOHJHQXQFKLXOXLVLVROGXOXL
WHUPRQHRSUHQPDWHULDOPRDOHFXVXSRUWHODVWLF
FXVLVWHPGHLQFKLGHUHWLSYHOFUR
VHUHFRPDQGDSHQWUXUHFXSHUDUH
LQFRQMRDUDDUWLFXODWLLOHVROGXOXLJHQXQFKLXOXLJOH]QHLVL
SLFLRUXOXL
VHH[HFXWDGLQFXUHOHGLQSLHOH

E GHDEGXFWLH

D KDP3DYOLN

SHQWUXVFXUWDUHDPHPEUXOXL
SHOYLQ

.UDPHU3HURQHDO6SULQJ
RUWH]DSHURQLHUD

*DPELHUFXVFXUWDUH

&

18

18

18

18

18

18

18

'$

'$

'$

&
18

OXQL

OXQL

OXQL

DQL

DQL

DQL

&
OXQL

92
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2UWH]HFRUHFWRDUHGHVWDWLFD
DSLFLRUXOXL

&



 !
!!  
!

&
 -!*
 - -!*
- ! -!*
!  -!*
 !/ -!*
!/ -

&$5$&7(5,67,&,7(+1,&('(),1,725,,

+,QFDOWDPLQWHRUWRSHGLFD

&
 !
!!  
!

7,38/

,) !

(!)&)

&

 !
 !" 
 #$#
! # % 
 #
!&&SROLPHU
! !! ! '!'' (
!! 
!*!+
*!!
*!
!! 
*!&!

!*!% %!% +
0
!* !1#!

3DQWRIL

15
'(180,5($',632=,7,98/8,
&57
0(',&$/
&
&
 *KHWH

&

VXVWLQDWRULSODQWDUL


  

!*

&



!* 



&

5(3$5$%,/
'$18
&
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.







&



7(50
,1/2&
&





&

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001
93

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor





")
SWUFDPHUDDQWHULRDUD
SWUFDPHUDSRVWHULRDUD
SWUFRSLL

!

,QWHUYDOXOLQWUHGRXDSURWH]DULDOHDFHOXLDVLDVLJXUDWYDILPDLPDUHGHDQ
6HDFRUGDGRDUSHQWUXFRSLLRULGHFDWHRULHVWHQHYRLH

(


 !
"
"!
"'
"(
' "   

  



)LOWUX89
)LOWUX89

  

"*

"""#"$

 

18

%!
&
"+
18


!"
",

94
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

95

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22 bis/15.I.2001
ANEXA Nr. 14

Casa de asigurãri de sãnãtate ................

CERERE

pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectãrii
ºi recuperãrii deficienþelor organice sau funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice

Cãtre
Casa de asigurãri de sãnãtate .......................................................................
În baza Legii nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sãnãtate,
subsemnatul ................................................................................................
(numele ºi prenumele reprezentantului legal)

solicit acreditarea ca furnizor de dispozitive medicale
...........................................................................................................
(numele ºi adresa sediului social)

cu punctele de lucru:

1)..............................................................................................
(adresa)

2)..............................................................................................
(adresa)

Obiectul de activitate: .................................................

Anexez urmãtoarele documente:
Ñ copie de pe actul constitutiv (statut ºi/sau contract de societate) al furnizorului;
Ñ copie de pe dovada înmatriculãrii furnizorului-societate comercialã la oficiul registrului
comerþului, codul fiscal;
Ñ dovada existenþei sediului social ºi a sediilor secundare;
Ñ numele, profesia ºi domiciliul reprezentantului legal al furnizorului;
Ñ avizul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, ca furnizor de dispozitive medicale;
Ñ extras de registru eliberat de oficiul registrului comerþului;
Ñ autorizaþiile de utilizare a dispozitivelor medicale, emise de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.

Data ..........................

Semnãtura .........................
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ANEXA „r. 15

Casa de asigurãri de sãnãtate ................

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. ...... din ..............
În conformitate cu Contractul-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul
sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 2001, aprobat prin hotãrâre a Guvernului, în
baza documentaþiei înaintate ºi a condiþiilor de acreditare, Casa de asigurãri de sãnãtate
........................................................................ acrediteazã furnizorul de dispozitive medicale destinate
corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice
...............................................................................................................
(numele, adresa sediului social, telefon, fax)

cu punctele de lucru:

1) ..............................................................................................
(adresa)

2) ..............................................................................................
(adresa)

reprezentat de ......................................................................
(numele ºi prenumele reprezentantului legal)

Valabilitatea certificatului de acreditare: 31 decembrie 2001.

Data emiterii .....................
Director general,
....................................................
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