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Înătemeiulă art.ă108ă dină Constituţiaă României,ă republicat ,ăşiăală art. 48 alin.
(1)ă şiă (2)ă dină Legeaă nr.ă 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ţii,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăhot râre.
ART. 1
(1)ăSeăaprob ăprogrameleănaţionaleădeăs n tateăpentruăaniiă2015ăşiă2016,ăprecum
şiăstructuraăşiăobiectiveleăacestora,ăprev zuteăînăanexaăcareăfaceăparteăintegrant ă
dinăprezentaăhot râre.
(2)ă Programeleă naţionaleă deă s n tateă reprezint ,ă potrivită prevederiloră art. 45
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ţii,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă ună ansambluă deă acţiuniă multianuale,ă
orientateă spreă principaleleă domeniiă deă intervenţieă aleă asistenţeiă deă s n tateă
public .
(3)ă Programeleă naţionaleă deă s n tateă seă deruleaz ă înă modă distinctă dup ă cumă
urmeaz :
a)ădeăc treăMinisterulăS n t ţiiă- programeleănaţionaleădeăs n tateăpublic ;
b)ă deă c treă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tateă - programeleă naţionaleă deă
s n tateăcurative.
ART. 2
Normele tehniceă deă realizareă aă programeloră naţionaleă deă s n tateă pentruă aniiă
2015ăşiă2016,ădenumiteăînăcontinuareănormeătehnice,ăseăaprob ădup ăcumăurmeaz :
a)ăprinăordinăalăministruluiăs n t ţii,ăpentruăprogrameleănaţionaleădeăs n tateă
public ;
b) prin ordin ală preşedinteluiă Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă cuă
avizulăMinisteruluiăS n t ţii,ăpentruăprogrameleănaţionaleădeăs n tateăcurative.
ART. 3
(1)ă Programeleă naţionaleă deă s n tateă public ă seă finanţeaz ă deă laă bugetulă
MinisteruluiăS n t ţii,ădinăbugetulă deă statăşiădină venituriă proprii,ăprecumăşiă dină
alteăsurse,ăinclusivădinădonaţiiăşiăsponsoriz ri,ăînăcondiţiileălegii.
(2)ă Programeleă naţionaleă deă s n tateă curativeă seă finanţeaz ă deă laă bugetulă
Fonduluiă naţională unică deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă denumită înă continuareă
Fond,ăprecumăşiădinăalteăsurse,ăinclusivădinădonaţiiăşiăsponsoriz ri,ăînăcondiţiileă
legii.
(3) Sumeleă alocateă programeloră naţionaleă deă s n tateă suntă aprobateă anuală prină
legea bugetului de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privindăfinanţeleă
publice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(4) Detaliereaă fonduriloră menţionateă laă alin.ă (1)ă şiă (2)ă peă programeă naţionaleă
deă s n tateă public ,ă respectivă programeă naţionaleă deă s n tateă curativeă esteă
prev zut ăînănormeleătehnice.
ART. 4
(1)ă Programeleă naţionaleă deă s n tateă suntă elaborateă deă c treă Ministerul
S n t ţiiăcuăparticipareaăCaseiăNaţionaleădeăAsigur riădeăS n tate.
(2)ă Implementareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă seă realizeaz ă prină unit ţiă
deăspecialitate,ăprev zuteăînănormeleătehnice.
(3)ăUnit ţileădeăspecialitateăsunt:
a) instituţiiăpublice;
b) furnizori publici de servicii medicale;
c)ă furnizoriă privaţiă deă serviciiă medicaleă pentruă serviciileă medicaleă careă
excedeaz ă capacit ţiiă furnizoriloră publiciă deă serviciiă medicale,ă pentruă careă seă
solicit ă avizulă Ministeruluiă S n t ţii,ă avândă înă vedereă rolulă acestuiaă deă
autoritateăcentral ăînădomeniulăasistenţeiădeăs n tateăpublic ;
d)ăfurnizoriăprivaţiădeămedicamenteăşiădispozitiveămedicale.

(4)ă Programeleă naţionaleă deă s n tateă public ă derulateă şiă finanţateă deă
MinisterulăS n t ţiiăsuntăprev zuteălaălit.ăAădinăanex .
ART. 5
(1)ă Programeleă naţionaleă deă s n tateă curativeă derulateă şiă finanţateă deă Casaă
Naţional ădeăAsigur riădeăS n tateăsuntăprev zuteălaălit.ăBădinăanex .
(2)ă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă prină caseleă deă asigur riă socialeă
deă s n tateă judeţeneă şiă aă municipiuluiă Bucureşti,ă respectivă prină Casaă Asigur riloră
deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguranţeiă Naţionaleă şiă Autorit ţiiă
Judec toreşti,ă denumiteă înă continuareă caseă deă asigur riă deă s n tate,ă r spundeă deă
asigurarea,ă evidenţiereaă şiă controlulă utiliz riiă fonduriloră aprobate,ă precumă şiă deă
monitorizarea,ă controlulă şiă analizaă indicatoriloră fiziciă şiă deă eficienţ ă pentruă
programeleănaţionaleădeăs n tateăcurativeăprev zuteălaălit.ăBădinăanex .
(3)ă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tateă transmiteă structuriiă cuă atribuţiiă
înă elaborareaă şiă coordonareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă dină cadrulă
Ministeruluiă S n t ţii,ă trimestrial,ă anuală şiă oriă deă câteă oriă esteă nevoie,ă
indicatoriiăfiziciăşiădeăeficienţ ăpentruăprogrameleănaţionaleădeăs n tateăcurativeă
prev zuteălaălit.ăBădinăanex ,ăprecumăşiămodulăînăcareăacesteaăsuntăderulate.
ART. 6
(1)ă Ministerulă S n t ţiiă repartizeaz ă direcţiiloră deă s n tateă public ,ă
unit ţiloră sanitareă dină reţeauaă sanitar ă proprie,ă precumă şiă instituţiiloră dină
subordineă fondurileă destinateă derul riiă programeloră naţionaleă deă s n tateă public ă
prev zuteălaălit.ăAădinăanex ,ăînăcondiţiileălegii.
(2)ă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tateă repartizeaz ă caseloră deă asigur ri
deă s n tateă fondurileă destinateă derul riiă programeloră naţionaleă deă s n tateă
curativeă prev zuteă laă lit.ă Bă dină anex ,ă înă bazaă indicatoriloră fiziciă şiă deă
eficienţ ărealizaţiăînăanulăprecedent.
ART. 7
(1)ă Sumeleă alocateă pentruă programeleă naţionaleă deă s n tateă suntă cuprinseă înă
bugeteleădeăvenituriăşiăcheltuieliăaleăunit ţilorădeăspecialitateăprinăcareăacesteaă
seăimplementeaz .
(2)ă Unit ţileă deă specialitateă careă deruleaz ă programeă naţionaleă deă s n tateă auă
obligaţiaă deă aă publicaă peă site-ulă propriuă bugetulă deă venituriă şiă cheltuieliă şiă
execuţiaă bugetuluiă deă venituriă şiă cheltuieli,ă detaliată pentruă fiecareă dintreă
programeleănaţionaleădeăs n tateăderulate.
(3) Sumele aprobate pentru derularea programeloră naţionaleă deă s n tateă public ă
seă aloc ă lunar,ă laă solicit rileă unit ţiloră deă asistenţ ă tehnic ă şiă managementă ală
programeloră naţionaleă deă s n tate,ă întocmiteă peă bazaă cereriloră fundamentateă aleă
unit ţiloră deă specialitate,ă înă funcţieă deă indicatoriiă realizaţiă şiă înă limitaă
fonduriloră aprobateă cuă aceast ă destinaţie,ă însoţiteă deă documenteleă justificativeă
prev zuteăînănormeleătehnice.
(4)ăSumeleăaprobateăpentruăderulareaăprogramelorănaţionaleădeăs n tateăcurativeă
seăaloc ălunar,ălaăsolicit rileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăpeăbazaăcereriloră
fundamentateăaleăunit ţilorădeăspecialitate,ăînăfuncţieădeăindicatoriiărealizaţiăşiă
înă limitaă fonduriloră aprobateă cuă aceast ă destinaţie,ă însoţiteă deă documenteleă
justificativeăprev zuteăînănormeleătehnice.
(5) Sumeleă prev zuteă înă bugetulă Ministeruluiă S n t ţiiă pentruă finanţareaă
programeloră naţionaleă deă s n tateă public ă prev zuteă laă lit.ă Aă dină anex ă seă aloc ă
dup ăcumăurmeaz :
a)ă instituţiiloră publiceă şiă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă dină subordineaă
Ministeruluiă S n t ţii,ă pentruă implementareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă
public ă şi/sauă asigurareaă asistenţeiă tehniceă şiă managementuluiă programeloră
naţionaleădeăs n tate,ădup ăcaz;
b)ă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă dină reţeauaă autorit ţiloră administraţiei
publiceălocaleăşiăaăministerelorăşiăinstituţiilorăcuăreţeaăsanitar ăproprie,ăprecumă
şiă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă privaţi,ă înă bazaă contracteloră încheiateă cuă
direcţiileă deă s n tateă public ă sau,ă dup ă caz,ă cuă instituţiileă publiceă dină
subordinea MinisteruluiăS n t ţii,ădup ăcaz.
(6)ă Sumeleă prev zuteă înă bugetulă Fonduluiă pentruă finanţareaă programeloră
naţionaleă deă s n tateă curativeă prev zuteă laă lit.ă Bă dină anex ă seă aloc ă înă bazaă
contracteloră negociateă şiă încheiateă întreă furnizoriă şiă caseleă deă asigur riă deă
s n tate.
(7) Pentru derulareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă curativeă înă cadrulă
c roraă seă asigur ă medicamente,ă materialeleă sanitareă specifice,ă dispozitiveleă
medicaleă şiă alteleă asemenea,ă serviciiă prină tratamentă Gammaă Knife,ă serviciiă deă
diagnosticare a leucemiilor acute, servicii medicale paraclinice, casele de
asigur riă deă s n tateă încheieă contracteă pentruă derulareaă programeloră naţionaleă deă

s n tateăcurativeăcuăunit ţileădeăspecialitateăprev zuteălaăart.ă4ăalin.ă(3),ă careă
suntă înă relaţieă contractual ă pentruă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceşti,ă
furnizarea de medicamente, respectiv pentru furnizare de servicii medicale în
asistenţaă medical ă deă specialitateă dină ambulatoriuă pentruă specialit ţileă
paraclinice,ădup ăcaz.
(8) Pentru derularea Subprogramului de radioterapieă aă bolnaviloră cuă afecţiuniă
oncologiceă dină cadrulă Programuluiă naţională deă oncologieă şiă aă Programuluiă naţională
deăsupleereăaăfuncţieiărenaleălaăbolnaviiăcuăinsuficienţ ărenal ăcronic ,ăcaseleădeă
asigur riă deă s n tateă încheieă contracteă pentruă furnizareaă deă servicii de
radioterapie,ărespectivăcontracteăpentruăfurnizareaădeăserviciiădeădializ ăînăregimă
ambulatoriuădup ăcumăurmeaz :
a)ă cuă unit ţileă deă specialitateă prev zuteă laă art.ă 4ă alin.ă (3)ă lit.ă b)ă şiă c)ă
careă seă afl ă înă relaţieă contractual ă pentruă furnizare de servicii medicale
spitaliceşti;
b)ă cuă unit ţileă deă specialitateă prev zuteă laă art.ă 4ă alin.ă (3)ă lit.ă b)ă şiă c)ă
careăauăstructur ăaprobat ăpentruăfurnizareaădeăserviciiădeăradioterapie,ărespectivă
pentruăfurnizareaădeăserviciiădeădializ ăşiăcareăseăafl ăsauănuăseăafl ăînărelaţieă
contractual ă pentruă furnizareă deă serviciiă medicaleă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tate.
(9)ă Unit ţileă deă specialitateă prev zuteă laă alin.ă (8)ă lit.ă b),ă înă vedereaă
intr riiă înă relaţiiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate pentru
furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de
dializ ă înă regimă ambulatoriu,ă trebuieă s ă îndeplineasc ă urm toareleă condiţiiă deă
eligibilitate:
a)ăs ăfieăorganizaţiăînăunaădintreăformeleălegaleăprev zuteădeăactele normative
în vigoare;
b)ăs ăfieăautorizaţiăşiăevaluaţiăpotrivitădispoziţiilorălegaleăînăvigoare
(10)ă Înă vedereaă intr riiă înă relaţieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăpentruăfurnizareaădeăserviciiădeăradioterapie,ărespectivăpentru furnizarea
deăserviciiădeădializ ă înăregimă ambulatoriu,ăunit ţileă deăspecialitateădeălaăalin.ă
(8)ălit.ăb)ăauăobligaţiaădeăaădepuneădocumenteleăprev zuteăînănormeleătehnice.
ART. 8
(1)ă Raporturileă stabiliteă întreă unit ţileă deă specialitateă careă deruleaz ă
programeănaţionaleădeăs n tateăsuntăraporturiăjuridiceăcivile,ăcareăvizeaz ăacţiuniă
multianuale,ă ceă seă stabilescă şiă seă desf şoar ă peă baz ă deă contractă cuă valabilitateă
pân ălaădataădeă31ădecembrieă2016.
(2)ă Înă situaţiaă înă careă esteă necesar ă modificarea sau completarea clauzelor
contractuale,ă acesteaă suntă negociateă şiă stipulateă înă acteă adiţionale,ă potrivită şiă
în limita prevederilor legale în vigoare.
(3)ă Angajamenteleă legaleă încheiateă înă exerciţiulă curentă dină careă rezult ă
obligaţiiă nuă potă dep şi creditele de angajament sau creditele bugetare aprobate
anual prin legea bugetului de stat.
(4)ă Crediteleă bugetareă aferenteă acţiuniloră multianualeă reprezint ă limitaă
superioar ă aă cheltuieliloră careă urmeaz ă aă fiă ordonanţateă şiă pl titeă înă cursulă
exerciţiuluiă bugetar.ă Pl ţileă suntă aferenteă angajamenteloră efectuateă înă limitaă
crediteloră deă angajamentă aprobateă înă exerciţiulă bugetară curentă sauă înă exerciţiileă
bugetare anterioare.
(5)ă Sumeleă nedecontateă pentruă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă specifice
utilizateă înă programeleă naţionaleă deă s n tateă curativeă înă tratamentulă ambulatoriu,ă
eliberateă prină farmaciileă cuă circuită deschis,ă precumă şiă sumeleă nedecontateă pentruă
serviciiă deă dializ ă şiă serviciileă deă radioterapieă efectuateă înă lunaă decembrieă aă
anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe
cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs
şiă seă înregistreaz ă atâtă laă pl ţi,ă câtă şiă laă cheltuieliă înă anulă curentă dină
creditele bugetare aprobate.
(6)ă Angajamenteleă legaleă aferenteă medicamenteloră şiă materialeloră sanitareă
specificeă utilizateă pentruă fiecareă program/subprogramă naţională deă s n tateă curativă
înătratamentulăambulatoriu,ăeliberateăprinăfarmaciileăcuăcircuitădeschis,ăprecumăşiă
pentru serviciiă deă dializ ,ă serviciiă deă radioterapie,ă efectuateă înă lunaă decembrie,ă
laănivelulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ănuăpotădep şiămediaălunar ăaăprimeloră11ă
luniăaleăaceluiaşiăan.
(7)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotăstabiliăşiăalteătermeneădeăcontractare,
înă funcţieă deă necesarulă deă serviciiă medicale,ă deă medicamente,ă materialeă sanitareă
specifice,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă acordateă înă cadrulă programeloră
naţionaleă deă s n tateă curative,ă înă limitaă fonduriloră aprobateă fiec ruiă
program/subprogramănaţionalădeăs n tate.

ART. 9
Unit ţileă sanitareă cuă paturiă aflateă înă relaţieă contractual ă cuă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă pentruă finanţareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă curativeă
auăurm toareleăobligaţii:
a)ăs ăutilizezeăfondurileăprimiteăpentruăfiecareăprogram/subprogramănaţionalădeă
s n tateăcurativ,ăpotrivitădestinaţieiăacestora;
b)ă s ă dispun ă m suriă pentruă gestionareaă eficient ă aă mijloaceloră materialeă şiă
b neşti;
c)ă s ă organizezeă evidenţaă cheltuieliloră peă fiecareă program/subprogramă naţională
deă s n tateă curativă şiă peă subdiviziunileă clasificaţieiă bugetareă atâtă înă prevederi,ă
câtăşiăînăexecuţie;
d)ă s ă respecteă criteriileă deă calitateă aă serviciiloră medicaleă furnizate,ă
inclusivă prescriereaă şiă eliberareaă medicamentelor/materialelor sanitare specifice
dinăcadrulăprogramelorănaţionaleădeăs n tateăcurative,ăpotrivităprevederilorălegaleă
în vigoare;
e)ă s ă asigureă bolnaviloră tratamentulă adecvată şiă eficient,ă cuă respectareaă
condiţiiloră privindă modalit ţileă deă prescriereă şiă eliberare a medicamentelor,
potrivit prevederilor legale în vigoare;
f)ă s ă achiziţioneze,ă înă condiţiileă legii,ă medicamente/materialeă sanitareă
specificeă înă bazaă necesaruluiă stabilit,ă ţinândă contă deă nevoileă reale,ă consumurileă
realizateă şiă deă stocurileă cantitativ-valorice,ă înă condiţiileă legii,ă laă nivelulă
preţuluiădeăachiziţie,ăcareăpentruămedicamenteănuăpoateădep şiăpreţulădeădecontare;
g)ă s ă monitorizezeă consumulă totală deă medicamenteă eliberateă prină farmaciileă cuă
circuit închis în cadrul programelor/ subprogrameloră naţionaleă deă s n tate,ă cuă
evidenţeădistincte,ăinclusivăpentruăDCI-urile aprobate prin comisiile de la nivelul
Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şiă deă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă
s n tate;
h)ă s ă asigureă asiguraţilor,ă f r ă nicioă discriminare, acordarea serviciilor
medicaleă şiă tratamentulă specifică afecţiuniloră cuprinseă înă programeleă naţionaleă deă
s n tateăcurative;
i)ă s ă transmit ă caseiă deă asigur riă deă s n tateă înă primeleă 15ă zileă aleă luniiă
urm toareă încheieriiă perioadeiă pentruă careă seă faceă raportarea:ă raport riă lunare,ă
trimestriale,ăcumulatădeălaăînceputulăanului,ăşiăanualeăprivindăsumeleăutilizateăpeă
fiecare program/subprogram,ă indicatoriiă realizaţi,ă precumă şiă evidenţaă nominal ă înă
bazaă CNP/CID,ă pentruă bolnaviiă trataţiă înă cadrulă programelor/subprogrameloră
naţionaleădeăs n tateăcurative;
j)ă s ă depun ă lunară laă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă înă vedereaă valid riiă şiă
decont riiă contravaloriiă facturii/facturilor,ă documenteleă justificative,ă atâtă peă
suportăhârtie,ăcâtăşiăînăformatăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCasaăNaţional ă
deă Asigur riă deă S n tate,ă înă limitaă sumeiă prev zuteă înă contractă şiă aă sumeloră
disponibile cuăaceast ădestinaţie;
k)ă s ă transmit ă caseloră deă asigur riă deă s n tateă prescripţiileă medicale/copiiă
aleă foiloră deă condic ă deă medicamenteă înă bazaă c roraă s-au eliberat medicamentele
specificeă pentruă tratamentulă înă ambulatoriu,ă însoţiteă deă borderourileă
centralizatoare distincte;
l)ă s ă organizezeă evidenţaă electronic ă aă bolnaviloră careă beneficiaz ă deă
medicamenteleă şi/sauă materialeleă sanitareă specifice,ă serviciiă prină tratamentă Gammaă
Knife,ă serviciiă deă diagnosticareă aă leucemiiloră acute,ă dup ă caz,ă înă cadrul
programelor/subprogramelor, pe baza setului minim de date: CNP/CID al bolnavului,
diagnostică specifică concordantă cuă programul,ă mediculă curantă (codă paraf ),ă
medicamentele/ materiale sanitare specifice eliberate, serviciile efectuate,
cantitateaă şiă valoarea de decontat, potrivit schemei terapeutice prescrise, cu
respectarea protocoalelor;
m)ă s ă respecteă confidenţialitateaă tuturoră dateloră şiă informaţiiloră privitoareă
laă asiguraţi,ă precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă acestoraă şiă s ă asigureă
securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
n)ă s ă informezeă asiguraţiiă cuă privireă laă derulareaă programeloră naţionaleă deă
s n tateă curative,ă precumă şiă cuă privireă laă faptulă c ă numaiă medicamenteleă prev zuteă
în Lista cuprinzând denumirileăcomuneăinternaţionaleăcorespunz toareămedicamenteloră
deă careă beneficiaz ă asiguraţii,ă cuă sauă f r ă contribuţieă personal ,ă peă baz ă deă
prescripţieă medical ,ă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă precumă şiă
denumirileă comuneă internaţionaleă corespunz toareă medicamenteloră careă seă acord ă înă
cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tate,ă aprobat ă prină hot râreă deă guvern,ă seă
deconteaz ădinăfond;

o)ă s ă respecteă dreptulă laă liberaă alegereă deă c treă asigurată aă mediculuiă şiă aă
furnizorului; alegerea furnizorului se faceă dintreă ceiă nominalizaţiă înă acteleă
normative în vigoare;
p)ă s ă anunţeă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condiţiileă careă auă stată laă bazaă încheieriiă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă
medicale, în maximum 5 zile calendaristiceădeălaădataăproduceriiămodific rii,ăşiăs ă
îndeplineasc ăînăpermanenţ ăacesteăcondiţiiăpeădurataăderul riiăcontractelor;
q)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă
sistemulă
asigur riloră
socialeă
deă
s n tate,ă
inclusiv
la
derularea
programelor/subprogramelorănaţionaleădeăs n tateăcurative;
r)ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescripţieă medical ă electronic ă
pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribuţieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriuă şiă
s ă îlă elibereze,ă caă o consecinţ ă aă actuluiă medicală propriu,ă numaiă pentruă
medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă specificeă careă facă obiectulă programeloră
naţionaleă deă s n tateă curative;ă s ă asigureă utilizareaă formularuluiă deă prescripţieă
medical ,ă careă esteă formulară cuă regimă specială unică peă ţar ,ă pentruă prescriereaă
substanţeloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope;ă s ă asigureă utilizareaă
formularuluiă electronică deă prescripţieă medical ă pentruă prescriereaă substanţeloră şiă
preparateloră stupefianteă şiă psihotropeă deă laă dataă laă careă acestaă seă implementeaz ;ă
s ă furnizezeă tratamentul,ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă înă vigoare,ă şiă s ă
prescrieă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă specificeă careă seă acord ă înă cadrulă
programelor/subprogrameloră naţionaleă deă s n tateă curative,ă informândă înă prealabil
asiguratulă despreă tipurileă şiă efecteleă terapeuticeă aleă medicamenteloră peă careă
urmeaz ă s ă iă leă prescrie.ă Înă condiţiileă recomand riiă unoră medicamenteă careă nuă seă
reg sescă înă Listaă cuprinzândă denumirileă comuneă internaţionaleă corespunz toareă
medicamenteloră deă careă beneficiaz ă asiguraţii,ă cuă sauă f r ă contribuţieă personal ,ă
peă baz ă deă prescripţieă medical ,ă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă
precumă şiă denumirileă comuneă internaţionaleă corespunz toareă medicamenteloră careă seă
acord ă înă cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tate,ă s ă informezeă asiguraţiiă prină
mediciiă curanţi/mediciiă prescriptoriă c ă acesteaă nuă seă deconteaz ă dină Fond,ă putândă
faceădovadaăprinăsemn turaăasiguratuluiăc ăaăfostăinformatăînăacestăsens;
s)ă s ă respecteă protocoaleleă terapeutice privind prescrierea medicamentelor
aferenteă denumiriloră comuneă internaţionale,ă potrivită prevederiloră legaleă înă
vigoare;
ş)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă
acestaăvaăfiăpusăînăfuncţiune;
t)ă s ă utilizezeă platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate.ă Înă situaţiaă
înăcareăseăutilizeaz ăunăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuă
sistemeleă informaticeă dină platformaă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă
furnizoriiăsuntăobligaţiăs ăasigureăconfidenţialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaă
datelor;
ţ)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă naţională deă asigur riă
socialeădeăs n tateăacestădocument/adeverinţaădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniă
de la data emiterii pentru cei careă refuz ă cardulă naţională dină motiveă religioaseă
sauă deă conştiinţ /adeverinţaă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă emiteă cardă
naţională duplicată sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă
c roraă nuă le-aă fostă emisă cardulă şiă s ă leă utilizezeă înă vedereaă acord riiă
medicamentelor/materialelor sanitare specifice, servicii prin tratament Gamma
Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilorăacute,ădup ăcaz;
u)ă s ă foloseasc ă on-lineă sistemulă naţională ală carduluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă dină platformaă informatic ă aă asigur riloră deă s n tate;ă înă situaţiiă
justificateă înă careă nuă seă poateă realizaă comunicaţiaă cuă sistemulă informatic, se
utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semn tur ă electronic ă extins ,ă potrivită dispoziţiiloră Legii nr. 455/2001 privind
semn turaăelectronic ,ărepublicat .
Serviciile medicale înregistrate off-lineă seă transmită înă platformaă informatic ă
aă asigur riloră deă s n tateă înă maximumă 72ă deă oreă deă laă momentulă acord riiă
serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face
raportarea. Serviciile medicale acordate înă alteă condiţiiă decâtă celeă menţionateă
anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate;ă
prevederileă suntă valabileă şiă înă situaţiileă înă careă seă utilizeaz ă adeverinţaă deă
asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentruă ceiă careă refuz ă
cardulă naţională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiinţ /ă adeverinţaă înlocuitoareă
pentruăceiă c roraăliăseăvaăemiteă cardănaţională duplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleă
prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă

complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în
vedereaăacord riiăserviciilorămedicale.
Pentruăeliberareaămedicamentelorăs ăfoloseasc ăsistemulănaţionalăalăcarduluiădeă
asigur riăsocialeăde s n tateădinăplatformaăinformatic ăaăasigur rilorădeăs n tate;ă
asumarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice eliberate se face prin
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispoziţiiloră Legii
nr.
455/2001,
republicat ;
v)ă s ă raportezeă corectă şiă completă consumulă deă medicamente/materialeă sanitareă
specificeă ceă seă elibereaz ă înă cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tateă curative,ă
serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor
acute efectuate,ădup ăcaz,ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
w)ă s ă publiceă peă site-ulă propriuă bugetulă deă venituriă şiă cheltuieliă aprobată
pentruăfiecareădintreăprogrameleănaţionaleădeăs n tateăpeăcareăleăderuleaz ,ăprecumă
şiăexecuţiaăpeăparcursulăderul rii acestora;
x)ă s ă completezeă dosarulă electronică deă s n tateă ală pacientuluiă deă laă dataă
implement riiăacestuia;
y)ăs ăpun ălaădispoziţiaă organeloră deăcontrolă aleă Caseiă Naţionaleă deăAsigur riă
deă S n tateă şiă caseloră deă asigur riă deă s n tateă toateă documentele justificative
careă atest ă medicamentele/materialeă sanitareă specificeă eliberate,ă serviciileă
efectuateă şiă raportateă înă relaţiaă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din bugetul
alocatăprogramelor/ăsubprogramelorănaţionaleădeăs n tateăcurative;
z)ă s ă transmit ă Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tateă informaţiileă şiă
documenteleă solicitateă deă aceastaă înă domeniuă peă parcursulă derul riiă
programelor/subprogrameloră naţionaleă deă s n tateă curativeă finanţateă dină bugetulă
Fondului;
aa)ă s ă introduc ă înă sistemulă informatică toateă prescripţiileă medicaleă
electronice prescrise off-lineă şiă prescripţiileă medicaleă cuă regimă specială unică peă
ţar ă pentruă prescriereaă substanţeloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă înă
termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
ab)ă s ă nuă raportezeă înă sistemă DRGă activit ţileă ceă seă deconteaz ă dină bugetulă
aferentăprogramelorănaţionaleădeăs n tateăcurative;
ac)ă s ă nuă încasezeă sumeă deă laă asiguraţiă pentruă serviciiă medicale,ă materialeleă
sanitareă specifice,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă şiă pentruă acteleă
administrativeă emiseă caă urmareă aă furniz riiă acestoră servicii,ă careă seă asigur ă înă
cadrulăprogramelorănaţionaleădeăs n tate curative;
ad)ă s ă asigureă serviciiă medicale,ă medicamente,ă dispozitiveă medicale,ă materialeă
sanitareăspecificeăşiăalteleăasemeneaăpentru:
(i)ă pacienţiiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spaţiuluiă Economică
European/ă Confederaţiaă Elveţian ,ă beneficiari
ai
formularelor/
documentelor
europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 29ă aprilieă 2004ă privindă coordonareaă
sistemeloră deă securitateă social , în perioada de valabilitate a acestora, în
aceleaşiă condiţiiă caă şiă persoaneloră asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă
socialeădeăs n tateădinăRomânia;
(ii)ă pacienţiiă titulariă aiă carduluiă europeană deă asigur riă socialeă deă s n tateă
emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spaţiuluiă Economică
European/ă Confederaţiaă Elveţian ,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă cardului,ă înă
situaţiaă înă careă serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale,
materialeleă sanitareă specificeă şiă alteleă asemeneaă suntă parteă dină serviciileă
cuprinseă înă Pachetulă deă serviciiă pentruă pacienţiiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/SpaţiuluiăEconomicăEuropean/ăConfederaţiaăElveţian ;
(iii)ă titulariiă deă cardă europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă înă perioadaă
deă valabilitateă aă cardului,ă pentruă pacienţiiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spaţiuluiă Economică European/ă Confederaţiaă Elveţian ,ă beneficiariă aiă
formularelor/ documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă şiă pentruă pacienţiiă
dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă înţelegeri,ă convenţiiă sauă
protocoaleă internaţionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ţii,ă pachetă prev zută deă
Contractul-cadruă privindă condiţiileă acord riiă asistenţeiă medicaleă înă cadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă pacienţiloră dină alteă stateă cuă careă
România aăîncheiatăacorduri,ăînţelegeri,ăconvenţiiăsauăprotocoaleăinternaţionaleăcuă
prevederiă înă domeniulă s n t ţii,ă înă condiţiileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
internaţionale;
ae)ă s ă întocmeasc ă evidenţeă distincteă pentruă serviciileă medicale,ă
medicamentele,ă dispozitiveleă medicale,ă materialeleă sanitareă specificeă şiă alteleă

asemeneaă acordateă şiă decontateă dină bugetulă Fondului,ă pentruă pacienţiiă dină stateleă
membreă aleă Uniuniiă Europene/Spaţiuluiă Economică European/Confederaţiaă Elveţian ,ă
titulari ai cardului europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă respectivă
beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliului,ă
precumă şiă pentruă pacienţiiă dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă
înţelegeri,ă convenţiiă sauă protocoaleă internaţionaleă cuă prevederiă înă domeniulă
s n t ţii;
af)ă s ă raportezeă distinct,ă înă vedereaă decont rii,ă caseloră deă asigur riă deă
s n tateă cuă careă seă afl ă înă relaţieă contractual ă facturileă pentruă serviciileă
prev zuteă laă lit.ă ae),ă însoţiteă deă copiiă aleă documenteloră careă auă deschisă dreptulă
la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare
specificeă şiă alteleă asemenea,ă dup ă caz,ă deă documentele justificative/documentele
însoţitoare.
ART. 10
Furnizoriiă deă medicamente,ă respectivă farmaciileă cuă circuită deschis,ă aflaţiă înă
relaţieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă furnizareaă deă
medicamenteă şiă aă unoră materialeă sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă
tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră incluşiă înă uneleă programeă naţionaleă deă
s n tateă curativeă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă auă
urm toareleăobligaţii:
a)ă s ă seă aprovizionezeă continuuă cuă medicamenteleă corespunz toareă denumiriloră
comuneă internaţionaleă (DCI)ă prev zuteă înă sublistaă C,ă secţiuneaă C2ă dină anexaă laă
Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile
comuneă internaţionaleă corespunz toareă medicamenteloră deă careă beneficiaz ă
asiguraţii,ă cuă sauă f r ă contribuţieă personal ,ă peă baz ă deă prescripţieă medical ,ă înă
sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă precumă şiă denumirileă comuneă
internaţionaleă corespunz toareă medicamenteloră careă seă acord ă înă cadrulă programeloră
naţionaleădeăs n tate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcuăprioritateăcuă
medicamenteleăalăc rorăpreţăpeăunitateaăterapeutic ăesteămaiămicăsauăegalăcuăpreţulă
deă decontare,ă f r ă aă încasaă contribuţieă personal ă pentruă acestă preţă deă laă
asiguraţi;
b)ă s ă asigureă acoperireaă cereriiă deă produseă comercialeă aleă aceleiaşiă denumiriă
comuneăinternaţionaleă (DCI),ăcuăprioritateă laăpreţurileă celeămaiă miciădină Listaăcuă
denumirileă comercialeă aleă medicamentelor;ă s ă seă aprovizioneze,ă laă cerereaă scris ă aă
asiguratuluiăşiăînregistrat ălaăfurnizor,ăînămaximumă48ădeăore,ăcuămedicamenteleăşiă
materialeă sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală
bolnaviloră incluşiă înă uneleă programeă naţionaleă deă s n tateă curative,ă dac ă acestea
nuă exist ă laă momentulă solicit riiă înă farmacie;ă solicitareaă deă c treă asigurată seă
faceăînăscris,ăiară farmaciaătrebuieă s ăfac ădovadaădemersurilorăefectuateă înăacestă
sens;
c)ă s ă deţin ă documenteă justificativeă privindă intr rileă şiă ieşirileă pentruă
medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă specificeă eliberateă înă bazaă prescripţiiloră
medicaleă raportateă spreă decontare;ă s ă pun ă laă dispoziţiaă organeloră deă controlă aleă
caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tateă
documentele justificative,ă cuă privireă laă tipulă şiă cantitateaă medicamenteloră şiă
materialeloră sanitareă specificeă achiziţionateă şiă evidenţiateă înă gestiuneaă
cantitativ-valoric ă aă farmacieiă şiă careă auă fostă eliberateă înă perioadaă pentruă careă
seă efectueaz ă controlul;ă refuzulă furnizoruluiă deă aă puneă laă dispoziţiaă organeloră deă
controlă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă documenteleă justificativeă anterioră menţionateă seă sancţioneaz ă potrivită
legiiă şiă conduceă laă reziliereaă deă plină dreptă aă contractuluiă de furnizare de
medicamente.ă Înă situaţiaă înă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă sesizeaz ă
neconcordanţeă întreă medicamentele/materialeleă sanitareă specificeă eliberateă înă
perioadaă verificat ă şiă cantitateaă deă medicamente/materialeă sanitareă specificeă
achiziţionate,ă aceastaă procedeaz ă laă suspendareaă contractuluiă deă furnizareă deă
medicamenteă şiă sesizeaz ă maiă departeă instituţiileă abilitateă deă legeă s ă efectuezeă
controlulăunit ţiiărespective;
d)ă s ă verificeă prescripţiileă medicaleă off-lineă şiă celeă pentruă substanţele şiă
preparateleă psihotropeă şiă stupefianteă înă ceeaă ceă priveşteă dateleă obligatoriiă peă
careăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ,ăînăvedereaăeliber riiăacestoraăşiăaădecont riiă
contravaloriiă medicamentelor;ă medicamenteleă cuprinseă înă prescripţiileă medicaleă
electronice
off-line/prescripţiileă cuă regimă specială pentruă substanţeleă şiă
preparateleăpsihotropeăşiăstupefiante,ăcareănuăconţinătoateădateleăobligatoriiăaăfiă
completateă deă medic,ă prev zuteă înă formularulă deă prescripţieă medical ,ă nuă seă

elibereaz ă deă c treă farmaciiă şi nuă seă deconteaz ă deă caseleă deă asigur riă deă
s n tate;
e)ă s ă verificeă dac ă auă fostă respectateă condiţiileă prev zuteă înă normeleă tehniceă
cuă privireă laă prescriereaă şiă eliberareaă medicamenteloră şiă materialeloră sanitareă
specificeăcareăseăacord ăpentruătratamentulăînăambulatoriuăalăbolnavilorăincluşiăînă
uneleăprograme/subprogrameănaţionaleădeăs n tateăcurative;
f)ă s ă transmit ă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă solicitate,ă utilizândă
platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate.ă Înă situaţiaă înă care se
utilizeaz ă ună altă sistemă informatic,ă acestaă trebuieă s ă fieă compatibilă cuă sistemeleă
informaticeă dină platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate,ă cază înă careă
furnizoriiăsuntăobligaţiăs ăasigureăconfidenţialitateaăînăprocesulădeătransmitereăaă
datelor.ă Începândă cuă dataă implement riiă sistemuluiă deă raportareă înă timpă real,ă
acestaă vaă fiă utilizată deă furnizoriiă deă medicamenteă evaluaţiă pentruă îndeplinireaă
acesteiăobligaţii;
g)ăs ăîntocmeasc ăşiăs ăprezinte/s ătransmit ăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ă
înă condiţiileă stabiliteă înă normeleă tehnice,ă documenteleă necesareă înă vedereaă
decont riiă medicamenteloră şiă materialeloră sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă
tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră incluşiă înă uneleă programe/subprogrameă
naţionaleă deă s n tateă curative:ă factur ă şiă alteă documenteă justificativeă prev zuteă
înă normeleă tehnice;ă sumeleă prev zuteă înă factur ă şiă medicamenteleă şiă materialeleă
sanitareăspecificeădinădocumenteleăjustificativeăînsoţitoare,ăprezentateăcaselorădeă
asigur riă deă s n tateă deă furnizoriiă deă medicamenteă înă vedereaă decont riiă acestora,ă
trebuieă s ă corespund ă cuă dateleă raportateă înă Sistemulă informatică unică integrată şiă
cu datele raportate potrivit prevederilor lit. u);
h)ă s ă respecteă modulă deă eliberareă aă medicamenteloră şiă aă materialelor sanitare
specificeăcareăseăacord ăpentruătratamentulăînăambulatoriuăalăbolnavilorăincluşiăînă
uneleă programe/ă subprogrameă naţionaleă deă s n tateă curative,ă înă condiţiileă
reglement riloră legaleă înă vigoare,ă şiă s ă nuă înlocuiasc ă ună produsă biologică cuă
biosimilarul,ăf r ărecomandareaămedicului;
i)ăs ăfuncţionezeăcuăpersonalăfarmaceuticăautorizat,ăpotrivitălegii;
j)ă s ă informezeă asiguraţiiă cuă privireă laă drepturileă şiă obligaţiileă ceă decurgă
din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precumă şiă aă
materialelorăsanitareăspecificeăcareăseăacord ăpentruătratamentulăînăambulatoriuăală
bolnaviloră incluşiă înă uneleă programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă curative,ă
precumă şiă laă modulă deă utilizareă aă acestora,ă potrivită prescripţieiă medicale;ă s ă
afişezeă laă locă vizibilă materialeleă informativeă realizateă subă egidaă Caseiă Naţionaleă
deăAsigur riădeăS n tateăşiăpuseălaădispoziţieădeăc treăaceasta;
k)ă s ă respecteă prevederileă Coduluiă deontologică ală farmacistului,ă aprobată prină
Deciziaă Adun riiă generaleă naţionaleă aă Colegiuluiă Farmaciştiloră dină Româniaă nr.ă
2/2009 privindă aprobareaă Statutuluiă Colegiuluiă Farmaciştiloră dină Româniaă şiă aă
Coduluiădeontologicăalăfarmacistului,ăînărelaţiileăcuăasiguraţii;
l)ă s ă îşiă stabileasc ă programulă deă funcţionare,ă peă careă s ă îlă afişezeă laă locă
vizibilă înă farmacie,ă s ă participeă laă sistemulă organizată pentruă asigurareaă
continuit ţiiă privindă furnizareaă medicamenteloră înă tratamentulă ambulatoriu,ă înă
zileleădeăsâmb t ,ăduminic ă şiădeăs rb toriă legale,ă precumăşiă peătimpulănopţii,ăşiă
s ă afişezeă laă locă vizibilă listaă farmaciiloră careă asigur ă continuitateaă furniz riiă
deă medicamente,ă publicat ă peă paginaă webă aă caseiă deă asigur riă deă s n tate.ă Acestă
programăseăstabileşteăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
m)ă s ă eliberezeă asiguraţiloră medicamenteleă dină prescripţiileă medicaleă şi/sauă
materialeleă sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală
bolnavilorăincluşiăînăuneleăprograme/subprogrameănaţionaleădeăs n tateăcurativeădină
prescripţiileă medicale,ă indiferentă deă casaă deă asigur riă deă s n tateă laă careă esteă
luată înă evidenţ ă asiguratul,ă înă condiţiileă înă careă furnizorulă deă medicamenteă areă
contractă cuă aceeaşiă cas ă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă mediculă careă aă eliberată
prescripţiaămedical ăa încheiat contract;
n)ă s ă anulezeă DCI-urile/medicamenteleă şi/sauă materialeleă sanitareă specificeă
careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră incluşiă înă uneleă
programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă curativeă şiă careă nuă auă fostă eliberate,
prină t iereă cuă oă linieă sauă prină înscriereaă menţiuniiă "anulat",ă înă faţaă
primitorului,ă peă exemplareleă prescripţieiă medicaleă electroniceă offline,ă înă
condiţiileă
stabiliteă
prină
norme,ă
nefiindă
permis ă
eliberareaă
altoră
medicamente/materiale sanitare specifice din farmacie în cadrul sumei respective;
o)ă s ă nuă eliberezeă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă specificeă dină
prescripţiileămedicaleăcareăşi-au încetat valabilitatea;

p)ă s ă p strezeă laă locă vizibilă înă farmacieă condicaă deă sugestiiă şiă reclamaţii;
condicaă vaă fiă numerotat ă deă farmacieă şiă ştampilat ă deă casa/caseleă deă asigur riă deă
s n tateăcuăcareăfurnizorulăseăafl ăînărelaţieăcontractual ;
q)ă s ă asigureă prezenţaă unuiă farmacistă înă farmacieă şiă laă oficineleă localeă deă
distribuţieăpeătoat ădurataăprogramuluiădeălucruădeclaratăşiăprev zutăînăcontractulă
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate;
r)ă s ă depun ,ă înă lunaă urm toareă celeiă pentruă careă s-au eliberat medicamentele
şiămaterialeleăsanitareăspecificeăceăseăacord ăpentruătratamentulăînăambulatoriu al
bolnaviloră incluşiă înă uneleă programeă naţionaleă deă s n tateă curative,ă documenteleă
necesareăînăvedereaădecont riiăpentruălunaărespectiv ,ăpân ălaătermenulăprev zutăînă
contract. Pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu încadrarea în
bugetul aprobată laă nivelulă caseiă deă asigur riă deă s n tateă şiă afişată deă aceastaă peă
site;
s)ă s ă seă informezeă asupraă condiţiiloră deă furnizareă aă medicamenteloră şiă aă
materialelorăsanitareăspecificeăcareăseăacord ăpentruătratamentulăînăambulatoriuăală
bolnavilor incluşiăînăuneleăprograme/subprogrameănaţionaleădeăs n tateăcurative;
ş)ă s ă eliberezeă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă specificeă careă seă acord ă
pentruătratamentulăînăambulatoriuăalăbolnavilorăincluşiăînăuneleăprogrameănaţionaleă
deă s n tateă curative,ă la nivelulă preţuluiă deă decontareă aprobată prină ordină ală
ministruluiăs n t ţiiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNaţionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ă
f r ăaă încasaăcontribuţieă personal ă pentruăacestă preţădeălaăasiguraţi;ăînăcazulăînă
careă preţulă cuă am nuntulă maximală cuă TVAă calculată peă unitateaă terapeutic ă ală
medicamentuluiă prescrisă esteă maiă mareă decâtă preţulă deă decontare,ă farmaciileă cuă
circuită deschisă aflateă înă relaţieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă
potă încasaădeălaăasiguraţi,ănumaiă cuăacordulăşiălaăsolicitareaă acestora,ă diferenţaă
deă preţă rezultat ă dintreă preţulă medicamentuluiă prescrisă şiă preţulă deă decontareă ală
acestuia;ă înă acestă sens,ă farmaciaă trebuieă s ă obţin ă acordulă informată şiă scrisă ală
asiguratului/primitoruluiăpeăversoulăprescripţiei;
t)ă s ă respecteă confidenţialitateaă tuturoră dateloră şiă informaţiiloră privitoareă
laă asiguraţi,ă precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă acestora;ă s ă asigureă securitateaă
în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
ţ)ă s ă anunţeă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condiţiileăcareăauăstatălaăbazaăîncheieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeămedicamenteă
înă tratamentulă ambulatoriu,ă precumă şiă deă materialeă sanitareă specificeă careă seă
acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră incluşiă înă uneleă programeă
naţionaleă deă s n tateă curative,ă înă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă
produceriiămodific rii,ăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanenţ ăacesteăcondiţiiăpeădurataă
derul riiăcontractelor;
u)ă s ă transmit ă zilnică caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă formată electronic,ă
situaţiaă medicamenteloră şiă materialeloră sanitareă specificeă eliberate,ă potrivită
macheteloră solicitateă deă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tate;ă nerespectareaă
nejustificat ă aă acesteiă obligaţiiă peă perioadaă derul riiă contractuluiă conduceă laă
rezilierea acestuia la a patra constatare;
v)ă s ă nuă eliberezeă prescripţiileă medicaleă careă nuă conţină toateă dateleă
obligatoriiă peă careă acesteaă trebuieă s ă leă cuprind ,ă precumă şiă dac ă nuă auă fost
respectateă condiţiileă prev zuteă înă normeleă privindă eliberareaă prescripţiiloră
medicale,ăreferitoareălaănum rulădeămedicamenteăşiălaădurataăterapiei;
w)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă
acesta va fi pus în funcţiune;
x)ă s ă nuă eliberezeă medicamenteă şi/sauă materialeă sanitareă specificeă careă seă
acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră incluşiă înă uneleă programeă
naţionaleă deă s n tateă curativeă prină farmaciile/oficineleă localeă deă distribuţieă
excluse dinăcontracteleăîncheiateăîntreăsociet ţileăcomercialeăfarmaceuticeăşiăcasaă
deăasigur riădeăs n tate,ădup ădataăexcluderiiăacestoraădinăcontract,ăsauăprinăalteă
puncteă deă desfacereă deă medicamente,ă farmacii/oficineă localeă deă distribuţieă decâtă
celeăprev zuteăîn contract;
y)ă s ă respecteă dreptulă asiguraţiloră deă a-şiă alegeă farmaciaă careă aă încheiată
contractă pentruă furnizareaă deă medicamenteă şi/sauă materialeă sanitareă specificeă careă
seăacord ăpentruătratamentulăînăambulatoriuăalăbolnavilorăincluşiăînăuneleăprograme
naţionaleădeăs n tateăcurative,ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
z)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă
evaluareă aă farmacieiă şiă dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală
pentru furnizor - farmacii/oficine,ă precumă şiă dovadaă asigur riiă deă r spundereă
civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă farmaceutic,ă respectivă farmaciştiiă şiă
asistenţiiă deă farmacie,ă careă îşiă desf şoar ă activitateaă laă furnizoră într-oă form ă

prev zut ădeălegeăşiăcareăurmeaz ăs fieă înregistrată înăcontractă şiăs ăfuncţionezeă
subăincidenţaăacestuia;
aa)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă naţională deă asigur riă
socialeă deă s n tateă acestă document/ă adeverinţaă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă
luni de la data emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă naţională dină motiveă
religioaseă sauă deă conştiinţ /adeverinţaă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardănaţionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin.
(1) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă
persoaneleăc roraănuăle-aăfostăemisăcardulăşiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăeliber riiă
medicamenteloră şi/sauă materialeloră sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă
tratamentul în ambulatoriu ală bolnaviloră incluşiă înă uneleă programeă naţionaleă deă
s n tateă curative,ă dac ă acesteaă seă ridic ă dină farmacieă deă c treă beneficiarulă
prescripţiei;ă înă situaţiaă înă careă ridicareaă medicamenteloră şi/sauă materialeloră
sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor
incluşiăînăuneleăprogrameănaţionaleădeăs n tateăcurativeădeălaăfarmacieăseăfaceădeă
c treăunăîmputernicit,ăseăsolicit ăcardulănaţionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinulă deă identitate/paşaportul,ă
dac ă împuternicitulă nuă poateă prezentaă cardulă naţională deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ăiarăoăcopieăaăc rţiiădeăidentitate/buletinuluiădeăidentitate/paşaportuluiă
împuternicituluiă seă p streaz ă laă farmacie;ă medicamenteleă şi/sauă materialele
sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră
incluşiă înă uneleă programeă naţionaleă deă s n tateă curativeă acordateă înă cadrulă
programeloră naţionaleă deă s n tateă curativeă înă alteă condiţiiă decâtă celeă menţionateă
anteriorănuăseădeconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;
ab)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
ac)ă s ă foloseasc ă sistemulă naţională ală carduluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă dină platformaă informatic ă aă asigur riloră deă s n tate;ă asumareaă
medicamentelor/materialeloră sanitareă specificeă eliberateă seă faceă prină semn tur ă
electronic ăextins ăpotrivitădispoziţiilorăLegii nr. 455/2001,ărepublicat ;
ad)ă s ă eliberezeă medicamenteleă dină prescripţiileă medicaleă eliberateă deă mediciiă
aflaţiăînărelaţieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpentru:
(i)ă titulariiă carduluiă europeană deă asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă unulă
dintre
statele
membre
ale
Uniunii
Europene/Spaţiuluiă Economică European/ă
ConfederaţiaăElveţian ,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăcardului;
(ii)
beneficiarii
formularelor/documentelor
europene
emise
în
temeiul
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentuluiă Europeană şiă ală
Consiliului,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă acestora,ă înă aceleaşiă condiţiiă caă şiă
persoaneloră asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină
România;
(iii)ăpacienţiiădinăalteăstateăcuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăînţelegeri,ă
convenţiiă sauă protocoaleă internaţionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ţii,ă înă
condiţiileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinternaţionale;
ae)ă s ă întocmeasc ă evidenţeă distincteă pentruă medicamenteleă şi/sauă materialeleă
sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră
incluşiă înă uneleă programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă curativeă acordateă şiă
decontateă dină bugetulă Fonduluiă pentruă pacienţiiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spaţiuluiă Economică European/Confederaţiaă Elveţian ,ă titulariă aiă carduluiă
europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă respectivă beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliului,ă şiă s ă raportezeă
lunar/trimestrialăînăvedereaădecont riiăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseă
afl ă înă relaţiiă contractualeă facturileă însoţiteă deă copiiă aleă documenteloră careă auă
deschis dreptul la medicamenteă şi/sauă materialeă sanitareă specificeă careă seă acord ă
pentruă
tratamentulă
înă
ambulatoriuă
ală
bolnaviloră
incluşiă
înă
uneleă
programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă curativeă şi,ă dup ă caz,ă deă documenteleă
justificative/documenteleă însoţitoare,ă laă preţurileă de decontare stabilite pentru
cet ţeniiăromâniăasiguraţi,ăf r ăaăîncasaăcontribuţieăpersonal ăpentruăacestăpreţ;
af)ă s ă întocmeasc ă evidenţeă distincteă pentruă medicamenteleă şi/sauă materialeleă
sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriu al bolnavilor
incluşiă înă uneleă programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă curativeă acordateă şiă
decontateă dină bugetulă Fonduluiă pentruă pacienţiiă dină stateleă cuă careă Româniaă aă
încheiatăacorduri,ăînţelegeri,ăconvenţiiăsauăprotocoaleăinternaţionaleăcuăprevederi
înă domeniulă s n t ţii,ă careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă deă medicamenteă şi/sauă
materialeă sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală
bolnaviloră incluşiă înă uneleă programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă curativeă
sanitare acordateă peă teritoriulă României,ă şiă s ă raportezeă lunar/trimestrială înă

vedereaă decont riiă caseloră deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă relaţieă
contractual ă facturileă însoţiteă deă copiiă aleă documenteloră careă auă deschisă dreptulă
laă medicamenteă şi/sauă materialeă sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă
tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră incluşiă înă uneleă programe/subprogrameă
naţionaleă deă s n tateă curative,ă dup ă caz,ă deă documenteleă justificative/documenteă
însoţitoare,ălaăpreţurileădeăreferinţ ăstabiliteăpentruăcet ţeniiăromâniăasiguraţi,ă
f r ăaăîncasaăcontribuţieăpersonal ăpentruăacestăpreţ.
ART. 11
Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă paracliniceă aflaţiă înă relaţieă contractual ă cuă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă furnizareă deă serviciiă medicaleă înă asistenţaă
medical ă deă specialitateă dină ambulatoriuă pentruă specialit ţileă paracliniceă înă
cadrulă unoră programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă curativeă auă urm toareleă
obligaţii:
a)ă s ă respecteă criteriileă deă calitateă aă serviciiloră medicaleă paracliniceă
furnizate potrivit prevederilor legale în vigoare;
b)ă s ă informezeă asiguraţiiă cuă privireă laă obligaţiileă furnizoruluiă deă serviciiă
medicaleă paracliniceă înă cadrulă unoră programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă
curativeăşiăaleăasiguratuluiăreferitoareălaăactul medical;
c)ă s ă respecteă confidenţialitateaă tuturoră dateloră şiă informaţiiloră privitoareă
laă asiguraţi,ă precumă şiă intimitateaă şiă demnitateaă acestoraă şiă s ă asigureă
securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d)ă s ă facturezeă lunar,ă înă vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă
s n tate,ă activitateaă realizat ă potrivită contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă
medicaleă înă cadrulă unoră programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă curative;ă
facturaă esteă însoţit ă deă documenteleă justificativeă privindă activit ţileă realizate,ă
atâtă peă suportă hârtie,ă câtă şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă
Naţional ădeăAsigur riădeăS n tate;
e)ă s ă raportezeă caseloră deă asigur riă deă s n tateă dateleă necesareă pentruă
urm rireaă desf şur riiă activit ţiiă înă cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tateă
curative, potrivit machetelor de raportare a indicatorilor specifici, aprobate prin
ordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNaţionaleădeăAsigur riădeăS n tate;
f)ăs ăcompletezeăcorectăşiălaăzi formulareleăutilizateăînăsistemulăasigur riloră
socialeă deă s n tate,ă respectivă peă celeă privindă evidenţeleă obligatorii,ă celeă cuă
regimăspecialăşiăceleătipizate;
g)ă s ă respecteă dreptulă laă liberaă alegereă deă c treă asigurată aă furnizorului,ă
potrivit prevederilor legale în vigoare;
h)ă s ă respecteă programulă deă lucruă şiă s ă îlă comuniceă caseloră deă asigur riă deă
s n tate,ă înă bazaă unuiă formulară ală c ruiă modelă esteă celă utilizată înă cadrulă
contractuluiădeăserviciiămedicaleăînăasistenţaămedical ăambulatorieădeăspecialitate
pentruă specialit ţileă paraclinice,ă programă asumată prină contractulă încheiată cuă casaă
deăasigur riădeăs n tate;
i)ă s ă asigureă eliberareaă acteloră medicale,ă înă condiţiileă stabiliteă înă prezentaă
hot râreăşiănormeleătehnice;
j)ă s ă anunţeă casaă deă asigur riă deă s n tateă despreă modificareaă oric reiaă dintreă
condiţiileă careă auă stată laă bazaă încheieriiă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă
medicaleă înă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă produceriiă modific riiă şiă s ă
îndeplineasc ăînăpermanenţ ăacesteăcondiţiiăpeădurataăderul riiăcontractului;
k)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă
programele/subprogrameleănaţionaleădeăs n tateăcurative;
l)ă s ă asigureă serviciileă medicaleă paracliniceă careă seă acord ă asiguraţiloră înă
cadrulă programelor/subprogrameloră naţionaleă deă s n tateă curativeă f r ă nicioă
discriminare;
m)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilăprogramulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riă
deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă relaţieă contractual ,ă precumă şiă dateleă deă contactă
aleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb;
n)ă s ă utilizezeă platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate.ă Înă situaţiaă
înăcareăseăutilizeaz ăunăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuă
sistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînă
careă furnizoriiă suntă obligaţiă s ă asigureă confidenţialitateaă înă procesulă deă
transmitere a datelor;
o)ă s ă transmit ă rezultatulă investigaţiiloră paracliniceă pentruă dozareaă
hemoglobineiă glicozilateă laă bolnaviă cuă diabetă zaharată mediculuiă careă aă f cută
recomandarea;ă transmitereaă rezultateloră seă poateă faceă şiă prină intermediulă
asiguratului;
p)ă s ă transmit ă rezultatulă investigaţiiloră medicaleă paracliniceă pentruă
investigaţiileă PET-CT mediculuiă careă aă f cută recomandarea,ă directă sauă prină

intermediulă asiguratului,ă precumă şiă Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tateă laă
solicitarea acesteia;
q)ă s ă întocmeasc ă listeă deă prioritateă pentruă serviciileă medicaleă programabile,ă
dac ăesteăcazul;
r)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă
acestaăvaăfiăpusăînăfuncţiune;
s)ă s ă efectuezeă dozareaă hemoglobineiă glicozilateă numaiă înă bazaă biletuluiă deă
trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul asigur riloră
socialeădeăs n tate,ăcuăcondiţiaăcaămedicii,ăprev zuţiăînă normeleătehnice,ăcareăauă
eliberată bileteleă deă trimitereă s ă seă afleă înă relaţieă contractual ă cuă aceeaşiă cas ă
deă asigur riă deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă relaţieă contractual ă furnizorulă de
servicii medicale paraclinice;
ş)ăs ăverificeă bileteleădeătrimitereă înăceeaăceăpriveşteădateleăobligatoriiă peă
careăacesteaătrebuieăs ăleăcuprind ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
t)ăs ăefectuezeăinvestigaţiaăPET-CT numai în baza deciziei de aprobare emise de
comisiaă deă experţiă deă peă lâng ă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tate;ă
valabilitatea deciziei de aprobare este de 45 de zile calendaristice;
ţ)ă s ă utilizezeă numaiă reactiviă careă auă declaraţiiă deă conformitateă CEă emiseă deă
produc tori şiăs ăpracticeăoăevidenţ ădeăgestiuneăcantitativ-valoric ăcorect ăşiălaă
ziă pentruă reactiviă înă cazulă furnizoriloră deă investigaţiiă medicaleă paracliniceă analize medicale de laborator;
u)ă s ă fac ă mentenanţ ă şiă s ă întreţin ă aparateleă dină laboratoareleă de
investigaţiiă medicaleă paraclinice,ă potrivită specificaţiiloră tehnice,ă iară controlulă
internăşiăînregistrareaăacestuiaăs ăseăfac ăpotrivităstandarduluiădeăcalitateăSRăENă
ISO 15189;
v)ă s ă consemnezeă rezultateleă şiă s ă stochezeă înă arhivaă proprieă imaginileă
rezultateă caă urmareă aă investigaţiiloră PET-CT,ă înă conformitateă cuă specificaţiileă
tehnice ale aparatului;
w)ă s ă depun ă laă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă încheieă contractă oă
declaraţieă peă propriaă r spundereă cuă privireă laă contracteleă încheiateă cuă casele de
asigur riădeăs n tate;
x)ă s ă întocmeasc ă evidenţeă distincteă şiă s ă raportezeă distinctă serviciileă
realizate,ă potrivită contracteloră încheiateă cuă fiecareă cas ă deă asigur riă deă
s n tate,ădup ăcaz;
y)ă s ă pun ă laă dispoziţiaă organeloră deă controlă aleă caseloră deă asigur riă deă
s n tate/Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tateă documenteleă justificativeă facturi,ă certificateă deă conformitateă UE,ă fişeă tehniceă - cuă privireă laă tipulă şiă
cantitateaă reactiviloră achiziţionaţiă şiă careă auă fostă utilizaţiă pentruă
investigaţiileămedicaleăparacliniceăefectuateăînăperioadaăpentruăcareăseăefectueaz ă
controlul - investigaţiiă medicaleă paracliniceă raportateă potrivită contractuluiă
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpentruăprogramele/subprogrameleănaţionaleă
deă s n tateă curative,ă precumă şiă pentruă oriceă alteă investigaţiiă deă acelaşiă tipă
efectuateă înă afaraă relaţieiă contractualeă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă
derulareaă programelor/subprogrameloră naţionaleă deă s n tateă înă perioadaă pentruă careă
seă efectueaz ă controlul.ă Înă situaţiaă înă careă casaă deă asigur riă deă s n tateă
sesizeaz ă neconcordanţeă întreă investigaţiileă medicaleă efectuateă înă perioadaă
verificat ăşiăcantitateaădeăreactiviăachiziţionaţiăpotrivităfacturilorăşiăutilizaţiă
înă efectuareaă investigaţiiloră pentruă programele/ă subprogrameleă naţionaleă deă
s n tateă curative,ă aceastaă procedeaz ă laă suspendareaă contractuluiă deă furnizareă deă
serviciiămedicaleăparacliniceăşiăsesizeaz ăpotrivitălegiiăinstituţiileăabilitateăînă
acest sens;
z)ă s ă asigureă prezenţaă unuiă medică specialistă înă medicin ă deă laboratoră sauă
biolog, chimist, biochimist cu grad de specialist în fiecare laborator de analize
medicale/punctă deă lucru,ă peă toat ă durataă programuluiă deă lucruă declarată şiă prev zută
înă contractulă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă respectivul
laborator/punctădeălucru,ăcuăobligaţiaăcaăpentruăcelăpuţinăoănorm ăpeăzi,ărespectivă
deă 7ă ore,ă programulă laboratorului/punctuluiă deă lucruă s ă fieă acoperită deă
medic/mediciă deă laboratoră careă îşiă desf şoar ă într-oă form ă legal ă profesiaă laă
laboratorul/punctulă deă lucruă respectiv;ă s ă asigureă prezenţaă unuiă medică deă
radiologieă şiă imagistic ă medical ă înă fiecareă laboratoră deă radiologieă şiă imagistic ă
medical /punctă deă lucruă dină structuraă furnizorului,ă peă toat ă durataă programuluiă deă
lucruă declaratăşiăprev zută în contractulăîncheiatăcuăcasaă deăasigur riădeăs n tateă
pentruă respectivulă laborator/punctă deă lucru;ă s ă asigureă prezenţaă unuiă medică cuă
specialitate anatomopatologie pentru fiecare laborator de anatomopatologie/punct de
lucruădinăstructuraăsaăpentruăcelăpuţin oănorm ăpeăzi,ărespectivădeă6ăore;

aa)ă s ă prezinteă laă contractare,ă respectivă peă parcursulă derul riiă contractuluiă
de furnizare de servicii medicale, avizul de utilizare sau buletinul de verificare
periodic ,ă emisă potrivită prevederiloră legaleă înă vigoare, pentru aparatura din
dotare,ădup ăcaz;
ab)ăs ăconsemnezeăînăbuletineleăcareăcuprindărezultateleădoz rilorăhemoglobineiă
glicozilateăefectuateăşiălimiteleădeănormalitateăaleăacestora;
ac)ă s ă transmit ă lunar,ă odat ă cuă raportarea,ă documenteleă necesare în vederea
decont riiăprev zuteăînănormeleătehnice;
ad)ă s ă solicite,ă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă naţională deă asigur riă
socialeă deă s n tate,ă acestă document/adeverinţaă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă
luni de la data emiterii pentru cei careă refuz ă cardulă naţională dină motiveă
religioaseă sauă deă conştiinţ /adeverinţaă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardănaţionalăduplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin.
(1) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă
persoaneleăc roraănuăle-aăfostăemisăcardulăşiăs ăleăutilizeze,ăînăvedereaăacord riiă
serviciiloră medicaleă dină cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tateă curative;ă
serviciile medicale acordate în alte condiţiiă decâtă celeă menţionateă anterioră nuă seă
deconteaz ăfurnizorilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tate;
ae)ă s ă nuă încheieă contracteă cuă alţiă furnizoriă deă serviciiă medicaleă paracliniceă
pentruă efectuareaă investigaţiiloră medicaleă paracliniceă contractate cu casele de
asigur riă deă s n tate,ă cuă excepţiaă furnizoriloră deă serviciiă deă s n tateă conexeă
actului medical organizate potrivit Ordonanţeiă deă urgenţ ă aă Guvernuluiă nr.ă 83/2000
privindă organizareaă şiă funcţionareaă cabineteloră deă liber ă practic ă pentruă serviciiă
publiceăconexeăactuluiămedical,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 598/2001;
af)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă
evaluare a furnizorului, dovada asigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicală
pentruă furnizor,ă dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă
personalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor;
ag)ă s ă publiceă peă site-ulă propriuă bugetulă deă venituriă şiă cheltuieli aprobat
pentruă fiecareă dintreă programele/ă subprogrameleă naţionaleă deă s n tateă peă careă leă
deruleaz ,ăprecumăşiăexecuţiaăpeăparcursulăderul riiăacestora;
ah)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
ai)ăs ăfoloseasc ăon-lineăsistemulănaţionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeă
s n tateă dină platformaă informatic ă aă asigur riloră deă s n tate;ă înă situaţiiă
justificateă înă careă nuă seă poateă realizaă comunicaţiaă cuă sistemulă informatic,ă seă
utilizeaz ă sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
nr.
455/2001,
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispoziţiiloră Legii
republicat .
Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatic ă
aă asigur riloră deă s n tateă înă maximumă 72ă deă oreă deă laă momentulă acord riiă
serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face
raportarea.ă Serviciileă medicaleă acordateă înă alteă condiţiiă decâtă celeă menţionateă
anterior nu se deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate;ă
prevederileă suntă valabileă şiă înă situaţiileă înă careă seă utilizeaz ă adeverinţaă deă
asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă
cardulă naţională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiinţ /ă adeverinţaă înlocuitoareă
pentruăceiă c roraăliăseăvaăemiteă cardănaţională duplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleă
prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în
vedereaăacord riiăserviciilorămedicale;
aj)ă
s ă
asigureă
acordareaă
deă
asistenţ ă
medical ă
beneficiariloră
formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliului,ă înă perioadaă deă
valabilitateăaăacestora,ăînăaceleaşiăcondiţiiăcaăşiăpersoanelorăasigurateăînăcadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină România,ă respectivă pacienţilor din
alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă înţelegeri,ă convenţiiă sauă
protocoaleă internaţionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ţii,ă înă condiţiileă
prev zuteădeărespectiveleădocumenteăinternaţionale;
ak)ă s ă nuă încasezeă sumeă pentruă serviciileă medicale paraclinice furnizate în
cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tateă curativeă şiă pentruă acteleă administrativeă
emiseăcaăurmareăaăfurniz riiăacestorăservicii;
al)ă s ă completezeă dosarulă electronică deă s n tateă ală pacientului,ă deă laă dataă
implement riiăacestuia;
am)ă s ă organizezeă evidenţaă electronic ă aă bolnaviloră careă beneficiaz ă deă
serviciiă medicaleă paraclinice,ă înă cadrulă programelor/subprogrameloră naţionaleă deă

s n tate,ăpeăbazaăsetuluiăminimădeădate:ăCNP/CIDăalăbolnavului,ădiagnosticăspecifică
concordantăcuăprogramul,ămediculăcurantă(codăparaf );
an)ă s ă întocmeasc ă evidenţeă distincteă pentruă serviciileă medicaleă paracliniceă
acordateăşiădecontateădinăbugetulăFondului,ăpentruăpacienţiiădinăstateleămembreăaleă
UniuniiăEuropene/SpaţiuluiăEconomicăEuropean/ConfederaţiaăElveţian ,ăbeneficiariăaiă
formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliului,ă respectivă pentruă
pacienţiiădinăalteăstate cuăcareăRomâniaăaăîncheiatăacorduri,ăînţelegeri,ăconvenţiiă
sauă protocoaleă internaţionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ţii,ă careă auă dreptulă
şiăbeneficiaz ădeăserviciiămedicaleăacordateăpeăteritoriulăRomâniei;
ao)ă s ă raportezeă distinct,ă înă vedereaă decont riiă caseloră deă asigur riă deă
s n tateă cuă careă seă afl ă înă relaţieă contractual ,ă facturileă pentruă serviciileă
prev zuteă laă lit.ă an),ă însoţiteă deă copiiă aleă documenteloră careă auă deschisă dreptulă
laă serviciiă medicaleă şi,ă dup ă caz,ă deă documenteleă justificative/documentele
însoţitoare.
ART. 12
Furnizoriiă deă serviciiă deă dializ ă aflaţiă înă relaţieă contractual ă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tateăauăurm toareleăobligaţii:
a)ă s ă furnizezeă serviciileă deă dializ ă potrivită prevederiloră Ordinului
ministruluiăs n t ţiiănr.ă1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şiă funcţionareă aă unit ţiloră deă dializ ă publiceă şiă private,ă cuă modific rileă
ulterioare,ă precumă şiă cuă standardeleă privindă evaluarea,ă certificareaă sauă
licenţiereaă medical ă aă furnizoriloră deă serviciiă medicaleă pentruă operareaă centreloră
deă dializ ă oriă furnizareaă serviciiloră şiă s ă utilizezeă numaiă medicamenteă şiă
materialeă sanitareă specifice,ă aparatur ă şiă echipamentă aferentă autorizateă pentruă aă
fi utilizate în România;ă normeleă deă evaluare,ă certificareă sauă licenţiereă medical ă
ulterioareădateiăsemn riiăcontractuluiăseăvorăaplicaăfurnizorului;
b)ă s ă furnizezeă serviciileă deă dializ ă pacienţiloră asiguraţiă cuprinşiă înă
Programulănaţionalădeăsupleereăaăfuncţieiărenaleălaăbolnaviiăcuăinsuficienţ ărenal ă
cronic ,ăcareăopteaz ăpentruăefectuareaătratamentuluiăînăcentru,ăf r ăniciunăfelădeă
discriminare, folosind metodele cele mai eficiente de tratament, în limita
num ruluiădeăbolnaviăpeătipuriădeădializ ăincluşiăînăprogram;
c)ăs ăfurnizezeăserviciileădeădializ ăpacienţilorătitulariăaiăcarduluiăeuropeană
deă asigur riă deă s n tateă emisă deă unulă dintreă stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spaţiuluiă Economică European/Confederaţiaă Elveţian ,ă înă perioadaă deă
valabilitate
a
cardului,
respectiv
beneficiarilor
formularelor/documentelor
europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului
Europeană şiă ală Consiliului,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă acestora,ă înă aceleaşiă
condiţiiă caă pentruă persoaneleă asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă
deă s n tateă dină România,ă precumă şiă pacienţiloră dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă
încheiatăacorduri,ăînţelegeri,ăconvenţiiăsauăprotocoaleăinternaţionaleăcuăprevederiă
înă domeniulă s n t ţii,ă înă condiţiileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
internaţionale;
d)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă naţională deă asigur riă
socialeădeăs n tateăacestădocument/adeverinţaădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniă
de la data emiterii pentru cei careă refuz ă cardulă naţională dină motiveă religioaseă
sauă deă conştiinţ /adeverinţaă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă emiteă cardă
naţională duplicată sau,ă dup ă caz,ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă
c roraănuăle-aăfostăemisăcardulăşiăs ăleăutilizezeăînăvedereaăacord riiăserviciiloră
deădializ ;
e)ă s ă foloseasc ă on-lineă sistemulă naţională ală carduluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă dină platformaă informatic ă aă asigur riloră deă s n tate;ă înă situaţiiă
justificateă înă careă nuă seă poateă realizaă comunicaţiaă cuă sistemulă informatică seă
utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
nr.
455/2001,
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispoziţiiloră Legii
republicat .
Serviciile medicale înregistrate off-lineă seă transmită înă platformaă informatic ă
aă asigur riloră deă s n tateă înă maximumă 72ă deă oreă deă laă momentulă acord riiă
serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face
raportarea.ă Serviciileă medicaleă acordateă înă alteă condiţiiă decâtă celeă menţionateă
anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate;ă
prevederileă suntă valabileă şiă înă situaţiileă înă careă seă utilizeaz ă adeverinţaă deă
asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă
cardulă naţională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiinţ /ă adeverinţaă înlocuitoareă
pentruăceiă c roraăliăseăvaăemiteă cardănaţională duplicată sau,ădup ăcaz,ădocumenteleă

prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în
vedereaăacord riiăserviciilorămedicale;
f)ă s ă depun ă laă autorit ţiă rapoarteleă ceruteă deă normeleă deă dializ ,ă potrivită
prevederilor legale în vigoare;
g)ăs ăangajezeăpersonalulădeăspecialitateăproporţionalăcuăcerinţeleăminimaleădeă
personală prev zuteă înă normeleă deă dializ ă şiă s ă asigureă instruireaă tehnic ă
corespunz toareăaăacestuiaăpentruăutilizareaăechipamentelorădinădotare;
h)ă s ă respecteă criteriileă deă calitateă aă serviciiloră medicaleă furnizate,ă
potrivitălegislaţieiăînăvigoare;
i)ă s ă ofereă informaţiiă asiguraţiloră despreă serviciileă acordate,ă precumă şiă
despreă modulă înă careă voră fiă furnizateă acesteaă şiă s ă acordeă consiliereă înă scopulă
preveniriiăîmboln virilorăşiăalăp str riiăs n t ţii;
j)ăs ărespecteăconfidenţialitateaăprestaţieiămedicale;
k)ă s ă respecteă normeleă deă raportareă aă bolilor, potrivit prevederilor legale în
vigoare;
l)ăs ăstabileasc ă şiăs ărespecteăprogramulă deăactivitate,ă s ăîlăafişezeă laălocă
vizibilă şiă s ă stabileasc ă programulă deă activitateă şiă sarcinileă deă serviciuă pentruă
personalul angajat;
m)ă s ă anunţeă caseleă deă asigur riă deă s n tateă despreă modific rileă oric reiaă
dintreă condiţiileă obligatoriiă careă auă stată laă bazaă încheieriiă contractuluiă deă
serviciiă deă dializ ,ă înă maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă
modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă permanenţ ă acesteă condiţiiă peă durataă derul riiă
contractului,ă precumă şiă modificareaă dateloră deă identificare,ă declarateă laă dataă
încheierii contractului;
n)ăs ăinformezeăpacienţiiăcuăprivireălaăserviciileădeădializ ăşiălaăobligaţiileă
loră înă relaţieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă laă
obligaţiileăpacienţilorăreferitoareălaăactulămedical;
o)ă s ă permit ă personaluluiă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Naţionaleă deă
Asigur riă deă S n tateă verificareaă scriptic ă şiă faptic ă aă moduluiă deă îndeplinire a
obligaţiiloră contractualeă asumateă deă acestaă înă bazaă contractului,ă inclusivă aă
documenteloră justificativeă privindă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă specificeă
achiziţionateăşiăutilizateăînăefectuareaăserviciilorădeădializ ;
p)ă s ă transmit ă caselor
deă asigur riă deă s n tateă raport riă lunare,ă
trimestriale,ă cumulată deă laă începutulă anului,ă şiă anualeă privindă indicatoriiă
realizaţi,ă înă primeleă 15ă zileă aleă luniiă urm toareă încheieriiă perioadeiă pentruă careă
seă faceă raportarea;ă seă raporteaz ă înă vedereaă decont riiă bolnaviiă şiă serviciileă deă
dializ ă aferenteă acestora,ă cuă excepţiaă serviciiloră deă iniţiereă aă tratamentului,ă
careănuăseădeconteaz ădinăsumaăaprobat ăProgramuluiănaţionalădeăsupleereăaăfuncţieiă
renaleălaăbolnaviiăcuăinsuficienţ ărenal ăcronic ;
q)ă s respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentruă protecţiaă persoaneloră cuă
privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă liberaă circulaţieă aă acestoră
date,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă aleă legislaţieiă
subsecvente în acest domeniu;
r)ă s ă îndeplineasc ă condiţiileă obligatoriiă şiă condiţiileă suspensiveă prev zuteă
în normele tehnice;
s)ă s ă publiceă peă site-ulă propriuă bugetulă deă venituriă şiă cheltuieliă aprobată
pentruă programulă naţională deă s n tate peă careă îlă deruleaz ,ă precumă şiă execuţiaă peă
parcursulăderul riiăacestuia.
ş)ă s ă raportezeă corectă şiă completă consumulă deă medicamenteă ceă seă elibereaz ă înă
cadrulă Programuluiă naţională deă supleereă aă funcţieiă renaleă laă bolnaviiă cuă
insuficienţ ărenal ăcronic ,ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
t)ă s ă completezeă dosarulă electronică ală pacientuluiă deă laă dataă implement riiă
acestuia;
ţ)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă
evaluareăaăfurnizorului,ădovadaăasigur riiăde r spundereăcivil ăînădomeniulămedicală
pentruă furnizor,ă dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă
personalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor;
u)ăs ăasigureăprezenţaăpersonaluluiăpotrivităprevederiloră Ordinului ministrului
s n t ţiiănr.ă1.718/2004,ăcuămodific rileăulterioare;
v)ă s ă fac ă mentenanţ ă şiă s ă întreţin ă aparateleă dină unitateaă deă dializ ,ă
potrivităspecificaţiilorătehnice,ăiarăcontrolulăinternăşiăînregistrareaăacestuiaăs ă
se fac ăpotrivităstandarduluiădeăcalitateăSRăENăISOă9001;
w)ă s ă pun ă laă dispoziţiaă organeloră deă controlă aleă caseloră deă asigur riă deă
s n tate/CaseiăNaţionaleădeăAsigur riădeăS n tateădocumenteleăjustificativeăprivindă
deţinereaă aparateloră necesareă furniz riiă serviciiloră deă dializ ă contractateă cuă

caseleă deă asigur riă deă s n tateă - facturi,ă certificateă deă conformitateă UE,ă fişeă
tehnice etc.;
x)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă
programeleănaţionaleădeăs n tateăcurative;
y)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilăprogramulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riă
deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă relaţieă contractual ,ă precumă şiă dateleă deă contactă
aleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb;
z)ă s ă utilizezeă platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate.ă Înă situaţiaă
înăcareăseăutilizeaz ăunăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuă
sistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînă
careă furnizoriiă suntă obligaţiă s ă asigureă confidenţialitateaă înă procesulă deă
transmitere a datelor;
aa)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă
acestaăvaăfiăpusăînăfuncţiune;
ab)ă s ă organizezeă evidenţaă electronic ă aă bolnaviloră careă beneficiaz ă deă
servicii medicaleă deădializ ă înăcadrulă programului,ăpeăbazaăsetuluiă minimă deădate:ă
CNP/CID al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant
(codăparaf ),ăserviciiămedicaleădeădializ ăefectuate;
ac)ă s ănuăîncasezeăsumeădeălaăasiguraţiăpentruăserviciileădeădializ ă şiăpentruă
acteleă administrativeă emiseă caă urmareă aă furniz riiă acestoră serviciiă înă cadrulă
programului;
ad)ă s ă transmit ă lunară caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă originală şiă înă
format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţional ă deă Asigur riă deă
S n tate,ăcuărespectareaăconfidenţialit ţiiădatelor,ădeclaraţiaădeăserviciiălunar ,ă
înă primeleă 5ă zileă lucr toareă aleă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă faceă
raportarea;
ae)ă s ă anunţeă înă scris,ă înă termenă deă 5ă zileă lucr toare,ă centrulă deă dializ ă deă
laăcareăaăplecatăpacientul.ăIncludereaădeăpacienţiănoiăînăcadrulăprogramuluiăpentruă
tratamentăspecificăseărealizeaz ăpotrivităprevederilorăRegulamentuluiădeăorganizareă
şiă funcţionareă aă unit ţiloră deă dializ ă publiceă şiă private,ă aprobată prin Ordinul
ministruluiăs n t ţiiănr.ă1.718/2004,ăcuămodific rileăulterioare;
af)ă s ă transmit ă trimestrială caseloră deă asigur riă deă s n tateă oă situaţieă
privindăbolnaviiădecedaţi;
ag)ă s ă asigureă transportulă nemedicală ală pacienţiloră pentruă hemodializ :ă
hemodializ ă convenţional ă sauă hemodiafiltrareă intermitent ă on-line,ă precumă şiă
transportulă lunară ală medicamenteloră şiă materialeloră sanitareă specificeă pentruă
pacienţiiăcuădializ ăperitoneal ăcontinu ăsauăautomat ,ăprev zuţi înăcontractăşiăs ă
r spund ădeăcalitateaătransporturilor;
ah)ă s ă raportezeă dateleă on-line Registrului renal român în formatul cerut de
acesta;
ai)ă s ă întocmeasc ă evidenţeă distincteă pentruă serviciileă medicaleă acordateă şiă
decontate din bugetul Fonduluiă pentruă pacienţiiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spaţiuluiă Economică European/Confederaţiaă Elveţian ,ă titulariă aiă carduluiă
europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă respectivă beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 alăParlamentuluiăEuropeanăşiăalăConsiliului,ăpentruăpacienţiiădină
stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă înţelegeri,ă convenţiiă sauă protocoaleă
internaţionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ţii,ă careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă
de servicii medicale acordate pe teritoriul României;
aj)ăs ăraportezeăînăvedereaădecont riiăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareă
seă afl ă înă relaţiiă contractualeă facturileă pentruă serviciileă prev zuteă la lit. ai)
însoţiteădeăcopiiăaleădocumentelorăcareăauădeschisădreptulălaăserviciiămedicaleăşi,ă
dup ăcaz,ădeădocumenteleăjustificative/documenteăînsoţitoare;
ak)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare.
ART. 13
Furnizoriiădeăserviciiădeăradioterapieăaflaţiăînărelaţieăcontractual ăcuăcaseleă
deă asigur riă deă s n tateă pentruă furnizareă deă serviciiă deă radioterapieă auă
urm toareleăobligaţii:
a)ă s ă furnizezeă serviciileă deă radioterapieă cuă respectareaă prevederiloră Legii
nr. 111/1996 privindă desf şurareaă înă siguranţ ,ă reglementarea,ă autorizareaă şiă
controlulă activit ţiloră nucleare,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă Normeloră deă securitateă radiologic ă înă practicaă deă radioterapie,
aprobate
prin
Ordinulă preşedinteluiă Comisieiă Naţionaleă pentruă Controlulă
Activit ţiloră Nucleareă nr.ă 94/2004,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă şiă
Normeloră privindă radioprotecţiaă persoaneloră înă cazulă expunerilor medicale la
radiaţiiă ionizante,ă aprobateă prină Ordinulă ministruluiă s n t ţiiă şiă familieiă şiă ală

preşedinteluiă Comisieiă Naţionaleă pentruă Controlulă Activit ţiloră Nucleareă nr.
285/79/2002, cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă s ă utilizezeă
numaiăaparatur ăşiăechipamentăaferentăautorizateăpentruăaăfiăutilizateăînăRomânia;
b)ă s ă furnizezeă serviciileă pacienţiloră asiguraţiă cuprinşiă înă Subprogramulă deă
radioterapie,ăf r ăniciun fel de discriminare, folosind metodele cele mai eficiente
de tratament;
c)ă s ă furnizezeă serviciileă beneficiariloră formularelor/ă documenteloră europeneă
emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 alăParlamentuluiăEuropeanăşiăală
Consiliului,ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăacestora,ăînăaceleaşiăcondiţiiăcaăpentruă
persoaneleă asigurateă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină
România,ăprecumăşiă pacienţilorădinăalteăstateăcuăcareăRomânia a încheiat acorduri,
înţelegeri,ă convenţiiă sauă protocoaleă internaţionaleă cuă prevederiă înă domeniulă
s n t ţii,ăînăcondiţiileăprev zuteădeărespectiveleădocumenteăinternaţionale;
d)ă s ă soliciteă începândă cuă dataă implement riiă carduluiă naţională deă asigur ri
socialeă deă s n tateă acestă document/ă adeverinţaă deă asigurată cuă valabilitateă deă 3ă
luniă deă laă dataă emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă cardulă naţională dină motiveă
religioaseă sauă deă conştiinţ /adeverinţaă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă
emiteăcardănaţional duplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin.
(1) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă
persoaneleăc roraănuăle-aă fostăemisăcardulă şiăs ăleăutilizezeă înăvedereaă acord rii
serviciilor de radioterapie;
e)ă s ă foloseasc ă on-lineă sistemulă naţională ală carduluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă dină platformaă informatic ă aă asigur riloră deă s n tate;ă înă situaţiiă
justificateă înă careă nuă seă poateă realizaă comunicaţiaă cuă sistemulă informatic, se
utilizeaz ă sistemulă off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispoziţiiloră Legii
nr.
455/2001,
republicat .
Serviciile medicale înregistrate off-lineă seă transmită înă platformaă informatic ă
aă asigur riloră deă s n tateă înă maximumă 72ă deă oreă deă laă momentulă acord riiă
serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face
raportarea.ă Serviciileă medicaleă acordateă înă alteă condiţiiă decâtă cele menţionateă
anterioră nuă seă deconteaz ă furnizoriloră deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tate;ă
prevederileă suntă valabileă şiă înă situaţiileă înă careă seă utilizeaz ă adeverinţaă deă
asigurată cuă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă emiteriiă pentruă ceiă careă refuz ă
cardul naţională dină motiveă religioaseă sauă deă conştiinţ /adeverinţaă înlocuitoareă
pentruăceiă c roraăliăseăvaăemiteă cardănaţională duplicatăsau,ădup ăcaz,ădocumenteleă
prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă pentruă persoaneleă c roraă nuă le-a fost emis cardul în
vedereaăacord riiăserviciilorămedicale;
f)ă s ă depun ă laă autorit ţiă rapoarteleă ceruteă deă normeleă deă radioterapie,ă
potrivit prevederilor legale în vigoare;
g)ă s ă angajezeă personalulă deă specialitateă potrivită cerinţeloră specificeă deă
securitateă radiologic ă înă radioterapiaă medical ă uman ă prev zuteă înă Normeleă deă
securitateă radiologic ă înă practicaă deă radioterapie,ă aprobateă prină Ordinul
preşedinteluiă Comisieiă Naţionaleă pentruă Controlulă Activit ţiloră Nucleareă nr.ă
94/2004,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă Normeleă privindă expertulă înă
fizic ă medical ,ă aprobateă prină Ordinulă ministruluiă s n t ţiiă publiceă şiă ală
preşedinteluiă Comisieiă Naţionaleă pentruă Controlulă Activit ţiloră Nucleareă nr.
1.272/266/2006,ă precumă şiă s ă asigureă instruireaă tehnic ă corespunz toareă aă acestuiaă
pentru utilizarea echipamentelor din dotare;
h)ă s ă respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate,
potrivitălegislaţieiăînăvigoare;
i)ă s ă ofereă informaţiiă asiguraţiloră despreă serviciileă acordate,ă precumă şiă
despreă modulă înă careă voră fiă furnizateă acesteaă şiă s ă acordeă consiliereă înă scopulă
preveniriiăîmboln virilorăşiăalăp str riiăs n t ţii;
j)ăs ărespecteăconfidenţialitateaăprestaţieiămedicale;
k)ă s ă respecteă normeleă deă raportareă aă bolilor,ă potrivită prevederiloră legaleă înă
vigoare;
l)ăs ăstabileasc ă şiăs ărespecteăprogramulă deăactivitate,ăs ăîlăafişezeă laălocă
vizibil;ă s ă stabileasc ă programulă deă activitateă şiă sarcinileă deă serviciuă pentruă
personalulă angajat,ă înă concordanţ ă cuă prevederileă Normeloră deă securitateă
radiologic ă înă practicaă deă radioterapie,ă aprobateă prină Ordinulă preşedinteluiă
Comisieiă Naţionaleă pentruă Controlulă Activit ţiloră Nucleareă nr.ă 94/2004, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
m)ă s ă anunţeă caseleă deă asigur riă deă s n tateă despreă modific rileă oric reiaă
dintreă condiţiileă obligatorii care au stat la baza încheierii contractului de

serviciiă deă radioterapie,ă înă maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă produceriiă
modific rii,ă şiă s ă îndeplineasc ă înă permanenţ ă acesteă condiţiiă peă durataă derul riiă
contractului,ă precumă şiă modificareaă dateloră deă identificare, declarate la data
încheierii contractului;
n)ă s ă informezeă pacienţiiă cuă privireă laă serviciileă deă radioterapieă şiă laă
obligaţiileă loră înă relaţieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă
şiălaăobligaţiileăpacienţilorăreferitoare la actul medical;
o)ă s ă permit ă personaluluiă caseloră deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Naţionaleă deă
Asigur riă deă S n tateă verificareaă scriptic ă şiă faptic ă aă moduluiă deă îndeplinireă aă
obligaţiilorăcontractualeăasumateădeăacestaăînăbazaăcontractului;
p)ă s ă transmit ă caseloră deă asigur riă deă s n tateă raport riă lunare,ă
trimestriale,ă cumulată deă laă începutulă anului,ă şiă anualeă privindă indicatoriiă
realizaţi,ă înă primeleă 15ă zileă aleă luniiă urm toareă încheieriiă perioadeiă pentruă careă
se face raportarea;
q)ă s ă respecte prevederile Legii nr. 677/2001,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăprecumăşiăaleălegislaţieiăsubsecventeăînăacestădomeniu;
r)ă s ă îndeplineasc ă condiţiileă obligatoriiă şiă condiţiileă suspensiveă prev zuteă
în normele tehnice;
s)ă s ă publiceă peă site-ulă propriuă bugetulă deă venituriă şiă cheltuieliă aprobată
pentruă fiecareă dintreă programeleă naţionaleă deă s n tateă peă careă leă îlă deruleaz ,ă
precumăşiăexecuţiaăpeăparcursulăderul riiăacestora;
ş)ă s ă raportezeă corect şiă completă consumulă deă medicamente/materialeă sanitareă
specificeăceăseăelibereaz ăînăcadrulăSubprogramuluiădeăradioterapieăaăbolnavilorăcuă
afecţiuniăoncologice,ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare;
t)ă s ă completezeă dosarulă electronică ală pacientului deă laă dataă implement riiă
acestuia;
ţ)ă s ă reînnoiasc ă peă toat ă perioadaă deă derulareă aă contractuluiă dovadaă deă
evaluareăaăfurnizorului,ădovadaăasigur riiădeăr spundereăcivil ăînădomeniulămedicală
pentruă furnizor,ă dovadaă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniul medical pentru
personalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăfurnizor;
u)ă s ă asigureă prezenţaă unuiă medică deă specialitateă înă radioterapie,ă aă unuiă
fiziciană medicală şiă aă unuiă expertă înă fizic ă medical ă înă fiecareă unitateă deă
radioterapie,ă peă toat ă durataă programuluiă deă lucruă declarată şiă prev zută înă
contractulă încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă respectivaă unitate,ă cuă
obligaţiaă caă pentruă celă puţină oă norm ă întreag ă peă ziă programulă unit ţiiă deă
radioterapieă s ă fieă acoperită deă mediculă deă specialitateă radioterapieă şiă deă
fizicianulă medicală careă îşiă desf şoar ă într-oă form ă legal ă profesiaă înă unitateaă
respectiv ;
v)ă s ă fac ă mentenanţ ă şiă s ă întreţin ă aparateleă dină unitateaă deă radioterapie,ă
potrivităspecificaţiilorătehnice,ăiarăcontrolulăinternăşiăînregistrareaăacestuiaăs ă
seăfac ăpotrivităstandarduluiă deăcalitateăSRăENăISOă 9001,ăprecumă şiăceleăstabiliteă
prină Normeleă deă securitateă radiologic ă înă practicaă deă radioterapie,ă aprobateă prină
Ordinulă preşedinteluiă Comisieiă Naţionaleă pentruă Controlulă Activit ţiloră Nucleareă
nr.ă94/2004,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
w)ă s ă pun ă laă dispoziţiaă organeloră deă controlă aleă caseloră deă asigur riă deă
s n tate/CaseiăNaţionaleădeăAsigur riădeăS n tateădocumenteleăjustificativeăprivindă
deţinereaăaparatelorănecesareăfurniz riiăserviciilorădeăradioterapieăcontractateăcuă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă - facturi,ă certificateă deă conformitateă UE,ă fişeă
tehnice etc.;
x)ă s ă asigureă respectareaă prevederiloră acteloră normativeă referitoareă laă
programeleănaţionaleădeăs n tateăcurative;
y)ăs ăafişezeăîntr-unălocăvizibilăprogramulădeălucru,ănumeleăcaseiădeăasigur riă
deă s n tateă cuă careă seă afl ă înă relaţieă contractual ,ă precumă şiă dateleă deă contactă
aleăacesteia:ăadres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail,ăpagin ăweb;
z)ă s ă utilizezeă platformaă informatic ă dină asigur rileă deă s n tate.ă Înă situaţiaă
înăcareăseăutilizeaz ăunăaltăsistemăinformatic,ăacestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuă
sistemeleăinformaticeădinăplatformaăinformatic ădinăasigur rileădeăs n tate,ăcazăînă
care furnizorii suntă obligaţiă s ă asigureă confidenţialitateaă înă procesulă deă
transmitere a datelor;
aa)ă s ă utilizezeă sistemulă deă raportareă înă timpă real,ă începândă cuă dataă laă careă
acestaăvaăfiăpusăînăfuncţiune;
ab)ă s ă organizezeă evidenţaă electronic ă aă bolnaviloră care beneficiaz ă deă
servicii de radioterapie în cadrul subprogramului, pe baza setului minim de date:
CNP/CID al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant
(codă paraf ),ă serviciiă deă radioterapieă efectuateă (inclusivă dozaă total ă
administrat );

ac)ă s ă nuă încasezeă sumeă deă laă asiguraţiă pentruă serviciiă deă radioterapieă şiă
pentruă acteleă administrativeă emiseă caă urmareă aă furniz riiă acestoră serviciiă înă
cadrul subprogramului;
ad)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicale programabile,
dac ăesteăcazul;
ae)ă s ă nuă raportezeă înă sistemă DRGă activit ţileă ceă seă deconteaz ă dină bugetulă
aferentăprogramelorănaţionaleădeăs n tateăcurative;
af)ă s ă întocmeasc ă evidenţeă distincteă pentruă serviciileă medicaleă acordateă şiă
decontateă dină bugetulă Fonduluiă pentruă pacienţiiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spaţiuluiă Economică European/Confederaţiaă Elveţian ă beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 alăParlamentuluiăEuropeanăşiăalăConsiliului,ăpentruăpacienţiiădină
stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă înţelegeri,ă convenţiiă sauă protocoaleă
internaţionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ţii,ă careă auă dreptulă şiă beneficiaz ă
de servicii medicale acordate pe teritoriul României;
ag)ăs ăraportezeăînăvedereaădecont riiăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareă
seă afl ă înă relaţiiă contractualeă facturileă pentruă serviciileă prev zuteă laă lit.ă af)ă
însoţiteădeăcopiiăaleădocumentelorăcareăauădeschisădreptulălaăserviciiămedicaleăşi,ă
dup ăcaz,ădeădocumenteleăjustificative/documenteăînsoţitoare;
ah)ă s ă transmit ă lunară caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă înă originală şiă înă
formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă
S n tate,ăcuărespectareaăconfidenţialit ţiiădatelor,ădeclaraţiaădeăserviciiălunar ,ă
înă primeleă 3ă zileă lucr toareă aleă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă faceă
raportarea;
ai)ăs ăîntocmeasc ălisteădeăprioritateăpentruăserviciileămedicaleăprogramabile,
dac ăesteăcazul;
aj)ăs ăverificeăcalitateaădeăasigurat,ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare.
ART. 14
(1)ă Nerespectareaă oric reiaă dintreă obligaţiileă prev zuteă laă art.ă 9ă lit.ă a)ă q), s) - t), u), x) - z), ab) - af)ă şiă înă contracteleă încheiateă deă unit ţileă
sanitareă cuă paturiă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă finanţareaă programelor/ă
subprogrameloră naţionaleă deă s n tateă curativeă atrageă aplicareaă unoră sancţiuniă deă
c treăCasaăNaţional ădeăAsigur riădeăS n tate/caseleădeăasigur riădeăs n tate,ădup ă
caz, pentru luna în care s-auăînregistratăacesteăsituaţii,ădup ăcumăurmeaz :
a)ă laă primaă constatare,ă reţinereaă uneiă sumeă calculateă prină aplicareaă unuiă
procentădeă1%ălaăvaloareaădeăcontractăaferent ăluniiărespective;
b) la a douaă constatare,ă reţinereaă uneiă sumeă calculateă prină aplicareaă unuiă
procentădeă3%ălaăvaloareaădeăcontractăaferent ăluniiărespective;
c)ă laă aă treiaă constatareă şiă laă urm toareleă constat riă dup ă aceasta,ă reţinereaă
unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract
aferent ăluniiărespective.
(2)ă Nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 9ă lit.ă v)ă atrageă reţinereaă uneiă
sumeă calculateă dup ă încheiereaă fiec reiă luni,ă prină aplicareaă unuiă procentă deă 3%,ă
pentruă fiecareă lun ă neraportat ă înă cadrulă fiec ruiă trimestru,ă laă valoareaă deă
contractăaferent ăluniiărespective.
(3)ă Nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 9ă lit.ă v)ă atrageă reţinereaă uneiă
sumeă calculateă dup ă încheiereaă fiec ruiă trimestru,ă prină aplicareaă unuiă procentă
suplimentar deă 5%ă faţ ă deă procentulă prev zută laă alin.ă (2),ă pentruă fiecareă lun ă
neraportat ă înă cadrulă trimestruluiă respectiv,ă laă valoareaă deă contractă aferent ă
lunii respective.
(4)ă Pentruă raportareaă incorect /incomplet ă aă dateloră privindă consumulă deă
medicamente pentruă unulă sauă maiă multeă medicamenteă trimestrial,ă seă reţineă oă sum ă
echivalent ă cuă contravaloareaă medicamentului/medicamenteloră respective,ă laă nivelulă
raport riiătrimestriale.
(5)ă Înă cazulă înă careă seă constat ă nerespectareaă deă c treă oă farmacie,ă înă modă
nejustificat,ă aă programuluiă deă lucruă comunicată caseiă deă asigur riă deă s n tateă şiă
prev zută înă contractă deă c treă furnizoriiă deă medicamente,ă respectivă farmaciileă cuă
circuită deschis,ă aflateă înă relaţieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă
pentru furnizareaă deă medicamenteă şiă aă unoră materialeă sanitareă specificeă careă seă
acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră incluşiă înă uneleă programeă
naţionaleă deă s n tateă curative,ă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ăseăaplic ăurm toareleăm suri:
a) la prima constatare, diminuarea cu 5% a sumei cuvenite pentru luna în care
s-auăînregistratăacesteăsituaţii;
b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care
s-auăînregistratăacesteăsituaţii;

c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în
care s-auăînregistratăacesteăsituaţii.
(6)ă Înă cazulă înă careă seă constat ă nerespectareaă obligaţiiloră prev zuteă laă art.ă
10 lit. a)-f), h), j)-w),ăab)ăşiăad)-af)ăseăaplic ăurm toareleăm suri:
a) la prima constatare, avertisment scris:
b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care
s-auăînregistratăacesteăsituaţii;
c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în
care s-au înregistratăacesteăsituaţii.
(7)ă Pentruă nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 10ă lit.ă b)ă nuă seă aplic ă
diminu riă aleă sumeiă cuveniteă pentruă lunaă înă careă s-aă înregistrată aceast ă situaţie,ă
dac ăvinaănuăesteăexclusivă aă farmaciei,ăfaptăadusălaăcunoştinţa caseiă deăasigur riă
deăs n tateăprintr-oădeclaraţieăscris .
(8)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dină
motive imputabile furnizorului de servicii medicale paraclinice, a programului de
lucruăprev zutăînăcontract:
a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 5%ă contravaloareaă serviciiloră
paraclinice aferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsituaţii;
b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă contravaloareaă serviciiloră
paraclinice aferente lunii în care s-au produsăacesteăsituaţii.
(9)ă Înăcazulă înăcareăseăconstat ănerespectareaădeăc treă furnizoriiădeăserviciiă
medicaleă paracliniceă aă obligaţiiloră prev zuteă laă art.ă 11ă lit.ă a)-c), e)-g), j) r),ăş),ăţ)-x)ăşiăah)ăseăaplic ăurm toareleăsancţiuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă contravaloareaă serviciiloră
paraclinice aferente lunii în care s-auăînregistratăacesteăsituaţii.
(10)ă Înă cazulă înă care,ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă serviciileă
specializateă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă seă constat ă nerespectareaă
obligaţiiloră prev zuteă laă art.ă 11ă lit.ă s),ă t)ă şiă aj)ă şi/sauă serviciileă raportateă
potrivită contractuluiă înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuate,ă seă
recupereaz ă contravaloareaă acestoră serviciiă şiă seă diminueaz ă cuă 10%ă valoareaă deă
contractăaferent ăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsituaţii.
(11)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiă
deădializ ăaăobligaţiilorăprev zuteălaăart.ă12ălit. c), d), g), h), j), l), p), r)
şiăad)ăseăvaădiminuaăcontravaloareaăserviciilorădeădializ ădup ăcumăurmeaz :
a)ă laă primaă constatare,ă reţinereaă uneiă sumeă calculateă prină aplicareaă unuiă
procentădeă1%ălaăvaloareaădeăcontractăaferent ăluniiărespective;
b)ă laă aă douaă constatare,ă reţinereaă uneiă sumeă calculateă prină aplicareaă unuiă
procentădeă3%ălaăvaloareaădeăcontractăaferent ăluniiărespective;
c)ă laă aă treiaă constatareă şiă laă urm toareleă constat riă dup ă aceasta,ă reţinereaă
unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract
aferent ăluniiărespective.
(12)ă Nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 12ă lit.ă ş)ă atrageă reţinereaă
uneiă sumeă calculateă dup ă încheiereaă fiec reiă luni,ă prină aplicareaă unuiă procentă deă
3%, pentru fiecare lun ă neraportat ă înă cadrulă fiec ruiă trimestru,ă laă valoareaă deă
contractăaferent ăluniiărespective.
(13)ă Nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 12ă lit.ă ş)ă atrageă reţinereaă
uneiăsumeăcalculateădup ăîncheiereaăfiec ruiătrimestru,ăprinăaplicareaăunuiăprocent
suplimentară deă 5%ă faţ ă deă procentulă prev zută laă alin.ă (12),ă pentruă fiecareă lun ă
neraportat ă înă cadrulă trimestruluiă respectiv,ă laă valoareaă deă contractă aferent ă
lunii respective.
(14)ă Pentruă raportareaă incorect /incomplet ă aă dateloră privindă consumulă de
medicamenteă pentruă unulă sauă maiă multeă medicamenteă trimestrial,ă seă reţineă oă sum ă
echivalent ă cuă contravaloareaă medicamentului/medicamenteloră respective,ă laă nivelulă
raport riiătrimestriale.
(15)ă Nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 12ă lit.ă af)ă atrageă reţinereaă
unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract
corespunz toareătrimestruluiărespectiv.
(16)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dină
motive imputabile furnizorului de serviciiă deă dializ ,ă aă programuluiă deă lucruă
prev zutăînăcontract:
a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 5%ă contravaloareaă serviciiloră deă
radioterapie aferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsituaţii;
b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă contravaloarea serviciilor de
dializ ăaferenteăluniiăînăcareăs-auăprodusăacesteăsituaţii.

(17)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiă
deă dializ ă aă obligaţiiloră prev zuteă laă art.ă 12ă lit.ă i),ă k),ă n),ă q)ă şiă v)-aa) se
aplic ăurm toareleăsancţiuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă contravaloareaă serviciiloră deă
dializ ăaferenteăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsituaţii.
(18) În cazul în care, în urma controluluiă efectuată deă c treă serviciileă
specializateă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă seă constat ă c ă serviciileă
raportateă potrivită contractuluiă înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă
efectuate,ă seă recupereaz ă contravaloareaă acestoră serviciiă şiă seă diminueaz ă cuă 10%ă
valoareaădeăcontractăaferent ăluniiăînăcareăs-auăînregistratăacesteăsituaţii.
(19)ăÎnăcazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiă
deă radioterapieă aă obligaţiiloră prev zuteă laă art.ă 13ă lit.ă c),ă d),ă g),ă h),ă j),ă l),ă
p),ă r),ă ah)ă şiă ai)ă seă vaă diminuaă contravaloareaă serviciiloră deă dializ ă dup ă cumă
urmeaz :
a)ă laă primaă constatare,ă reţinereaă uneiă sumeă calculateă prină aplicareaă unuiă
procentădeă1%ălaăvaloareaădeăcontractăaferent ăluniiărespective;
b) la a doua constatare,ă reţinereaă uneiă sumeă calculateă prină aplicareaă unuiă
procentădeă3%ălaăvaloareaădeăcontractăaferent ăluniiărespective;
c)ă laă aă treiaă constatareă şiă laă urm toareleă constat riă dup ă aceasta,ă reţinereaă
unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract
aferent ăluniiărespective.
(20)ă Nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 13ă lit.ă ş)ă atrageă reţinereaă
uneiă sumeă calculateă dup ă încheiereaă fiec reiă luni,ă prină aplicareaă unuiă procentă deă
3%,ă pentruă fiecareă lun ă neraportat ă înă cadrul fiec ruiă trimestru,ă laă valoareaă deă
contractăaferent ăluniiărespective.
(21)ă Nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 13ă lit.ă ş)ă atrage reţinereaă
uneiăsumeăcalculateădup ăîncheiereaăfiec ruiătrimestru,ăprinăaplicareaăunuiăprocentă
suplimentară deă 5%ă faţ ă deă procentulă prev zută laă alin.ă (20),ă pentruă fiecareă lun ă
neraportat ă înă cadrulă trimestruluiă respectiv,ă laă valoareaă deă contractă aferent ă
lunii respective.
(22)ă Pentruă raportareaă incorect /incomplet ă aă dateloră privindă consumulă deă
medicamenteă pentruă unulă sauă maiă multeă medicamenteă trimestrial,ă seă reţineă oă sum ă
echivalent ă cuă contravaloareaă medicamentului/medicamenteloră respective,ă laă nivelul
raport riiătrimestriale.
(23)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectarea,ă dină
motive imputabile furnizorului de servicii de radioterapie, a programului de lucru
prev zutăînăcontract:
a)ă laă primaă constatareă seă diminueaz ă cu 5% contravaloarea serviciilor de
radioterapie aferente lunii în care s-auăprodusăacesteăsituaţii;
b)ă laă aă douaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă contravaloareaă serviciiloră deă
radioterapieăaferenteăluniiăînăcareăsauăprodusăacesteăsituaţii.
(24) În cazulăînăcareăseăconstat ănerespectareaădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiă
deăradioterapieăaăobligaţiilorăprev zuteălaăart.ă13ălit.ăi),ăk),ăq),ăn),ăx)-aa)ăşiă
ad)ăseăaplic ăurm toareleăsancţiuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă contravaloareaă serviciiloră deă
radioterapieăaferenteăluniiăînăcareăsauăînregistratăacesteăsituaţii.
(25)ă Înă cazulă înă care,ă înă urmaă controluluiă efectuată deă c treă serviciileă
specializateă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tate, seă constat ă c ă serviciileă
raportateă potrivită contractuluiă înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă
efectuate,ă seă recupereaz ă contravaloareaă acestoră serviciiă şiă seă diminueaz ă cuă 10%ă
valoareaădeăcontractăaferent ăluniiăînăcareăs-au înregistrat aceste situaţii.
(26)ă Reţinereaă sumeloră potrivită prevederiloră alin.ă (1)-(25) se face din prima
plat ă careă urmeaz ă aă fiă efectuat ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă relaţieă
contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă finanţareaă
programelor/subprogramelor de s n tateă dină cadrulă programuluiă naţională curativ.ă Înă
cazulăfurnizorilorădeămedicamente,ăreţinereaăsumeiăpotrivităprevederilorăalin.ă(5)(7)ăseăaplic ălaănivelădeăfarmacie.
(27) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(25) se face prin
plata direct ă sauă prină executareă silit ă pentruă furnizoriiă careă nuă maiă suntă înă
relaţieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă finanţareaă
programelor/ăsubprogramelorănaţionaleădeăs n tateăcurative.
(28)ă Pentruă situaţiileă prev zuteă laă alin.ă (1)-(25),ă caseleă deă asigur riă deă
s n tateăţinăevidenţaădistinctăpeăfiecareăfurnizor.

(29)ă Sumeleă încasateă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă înă condiţiileă
alin. (1)-(25)ă seă utilizeaz ă potrivită prevederiloră legaleă înă vigoareă cuă aceeaşiă
destinaţie.
(30)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă prină Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă
S n tate,ă anunţ ă Ministerulă S n t ţii,ă respectivă ministereleă şiă instituţiileă cuă
reţeaă sanitar ă proprie,ă odat ă cuă primaă constatare,ă despreă situaţiileă prev zuteă laă
alin. (1)-(4).
ART. 15
(1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă aflateă înă relaţiiă contractualeă cuă
furnizoriiă pentruă finanţareaă programelor/ă subprogrameloră deă s n tateă curative,ă
denumiţiăfurnizori,ăauăurm toareleăobligaţii:
a)ă s ă încheieă contracteă numaiă cuă furnizorii autorizaţiă şiă evaluaţi,ă aflaţiă înă
relaţieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă pentruă furnizareă deă
medicamenteă
cuă
şiă
f r ă
contribuţieă
personal ă
pentruă
tratamentulă
ambulatoriu/furnizare de servicii medicale paraclinice/furnizare de servicii
spitaliceşti,ă înă condiţiileă legii,ă precumă şiă cuă furnizoriiă deă serviciiă deă dializ ,ă
respectivă furnizoriiă deă serviciiă deă radioterapieă şiă s ă fac ă publiceă înă termenă deă
maximumă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă încheieriiă contractelor,ă prină afişareă peă
paginaăwebă şiălaă sediulăcaseiă deăasigur riă deăs n tate,ă listaănominal ăaă acestora,ă
pentruă informareaă asiguraţilor,ă precumă şiă valoareaă deă contractă aă fiec ruia,ă înă
cazulă contracteloră careă auă prev zut ă oă sum ă caă valoareă deă contract,ă distinctă peă
fiecareă program/subprogramă naţională deă s n tateă curativ,ă şiă s ă actualizezeă
permanentăaceast ălist ăînăfuncţieădeămodific rileăap rute,ăînătermenădeămaximumă5ă
zileălucr toareădeălaădataăoper riiăacestora,ăpotrivitălegii;
b)ă s ă decontezeă furnizorilor,ă laă termeneleă prev zuteă înă contract, pe baza
facturiiă însoţiteă deă documenteă justificativeă prezentateă atâtă peă suportă hârtie,ă câtă
şiă înă formată electronic,ă înă formatulă solicitată deă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă
S n tate,ă contravaloareaă serviciiloră medicaleă contractate,ă efectuate,ă raportateă şi
validateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă potrivită reglement riloră legaleă înă
vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract;
c)ă s ă informezeă furnizoriiă cuă privireă laă condiţiileă deă contractareă pentruă
finanţareaă programelor/subprogrameloră deă s n tateă curativeă suportateă dină bugetulă
Fondului,ă precumă şiă cuă privireă laă eventualeleă modific riă aleă acestoraă surveniteă caă
urmareăaă apariţieiă unoră noiă acteănormative,ă prinăpublicareă peă paginaăwebă aă caseloră
deăasigur riădeăs n tate;
d)ă s ă informezeă înă prealabilă furnizoriiă cuă privireă laă derulareaă
programelor/subprogrameloră deă s n tateă curativeă şiă cuă privireă laă oriceă intenţieă deă
schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de
asigur riă deă s n tate, precumă şiă prină e-mail la adresele comunicate oficial de
c treăfurnizori,ăcuăexcepţiaăsituaţiilorăimpuseădeăacteleănormative;
e)ă s ă efectueze,ă prină structurileă deă specialitateă propriiă sauă aleă Caseiă
Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă controlulă derul rii programelor/subprogramelor
deă s n tateă curative,ă respectivă îndeplinireaă obligaţiiloră contractualeă deă c treă
furnizoriiă cuă careă seă afl ă înă relaţieă contractual ,ă potrivită prevederiloră normeloră
tehnice;
f)ăs ăînmânezeăfurnizorilor,ălaădataăfinaliz riiăcontrolului, procesele-verbale
deăconstatareăsau,ădup ăcaz,ăs ăleăcomuniceăacestoraănoteleădeăconstatareăîntocmiteă
înă termenă deă maximumă oă ziă lucr toareă deă laă dataă prezent riiă înă vedereaă efectu riiă
controlului;ă înă cazulă înă careă controlulă esteă efectuată deă c treă Casaă Naţional ă deă
Asigur riă deă S n tateă sauă cuă participareaă acesteia,ă notificareaă privindă m surileă
dispuseă seă transmiteă furnizoruluiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă înă
termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control
deălaăCasaăNaţional ădeăAsigur riădeăS n tateălaăcasaădeăasigur riădeăs n tate;
g)ăs ărecuperezeădeălaăfurnizoriiăcareăderuleaz ăprograme/subprogrameănaţionaleă
deă s n tateă curativeă sumeleă reprezentândă contravaloareaă serviciiloră medicale/ă
medicamentelor/materialeloră sanitareă specifice/investigaţiiloră paraclinice,ă înă
situaţiaă înă careă asiguraţiiă nuă auă beneficiată deă acestea,ă precumă şiă sumeleă
reprezentând
contravaloarea
medicamentelor/materialelor
sanitare
specifice
expirate;
h)ă s ă trimit ă spreă soluţionareă organeloră abilitateă situaţiileă înă careă constat ă
neconformitateaă documenteloră depuseă deă c treă furnizori,ă pentruă aă c roră
corectitudineăfurnizoriiădepunădeclaraţiiăpeăpropriaăr spundere;
i)ă s ă ţin ă evidenţaă distinct ă pentruă serviciileă medicale,ă medicamentele,
materialeleă sanitareă specifice,ă dispozitiveleă medicaleă şiă alteleă asemeneaă acordateă
şiă decontateă dină bugetulă Fonduluiă pentruă pacienţiiă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă
Europene/Spaţiuluiă Economică European/Confederaţiaă Elveţian ,ă titulariă aiă cardului

europeană deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă respectivă beneficiariă aiă
formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă EuropeanăşiăalăConsiliului,ădup ăcaz, precumăşiă
dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduri,ă înţelegeri,ă convenţiiă sauă
protocoaleă internaţionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t ţii,ă careă beneficiaz ă deă
serviciiă medicale,ă medicamenteă şiă dispozitiveă medicaleă acordateă peă teritoriulă
României;
j)ă s ă decontezeă contravaloareaă serviciiloră medicale,ă medicamentelor,ă
materialeloră sanitareă specifice,ă dispozitiveloră medicaleă şiă altoră asemeneaă
acordate,ă dup ă caz,ă posesoriloră deă cardă europeană deă asigur riă socialeă deă s n tateă
emis de unul dintre stateleă membreă aleă Uniuniiă Europene/Spaţiuluiă Economică
European/Confederaţiaă Elveţian ,ă înă perioadaă deă valabilitateă aă cardului,ă respectivă
beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 ală Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliului,ă înă perioadaă deă
valabilitateă aă acestora,ă precumă şiă pacienţiloră dină alteă stateă cuă careă Româniaă aă
încheiatăacorduri,ăînţelegeri,ăconvenţiiăsauăprotocoaleăinternaţionaleăcuăprevederiă
înă domeniulă s n t ţii,ă înă condiţiileă prev zuteă deă respectiveleă documenteă
internaţionale,ă urmândă s ă întocmeasc ă ulterioră formulareleă specificeă şiă s ă leă
transmit ă spreă decontare,ă prină intermediulă Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă
S n tate,ăinstituţiilorăcompetenteădinăstateleăaiăc rorăasiguraţiăsunt.
(2)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă aflateă înă relaţieă contractual ă cuă
furnizoriiă pentruă finanţareaă programeloră naţionaleă deă s n tate,ă peă lâng ă
obligaţiileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă auă obligaţiaă deă aă publicaă peă site-ul propriu,
la termenulă prev zută înă normeleă tehnice,ă bugetulă deă venituriă şiă cheltuieliă aprobată
pentruă fiecareă dintreă programeleă naţionaleă deă s n tateă curativeă peă careă leă
deruleaz ,ă precumă şiă execuţiaă înregistrat ă peă parcursulă derul riiă acestora,ă
detaliat pentru fiecare unitateă deă specialitateă cuă careă seă afl ă înă relaţieă
contractual .
ART. 16
(1)ă Contractulă încheiată deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă furnizoriiă deă
medicamente,
respectiv
farmacii
cu
circuit
deschis,
pentru
furnizarea
de
medicamenteă şiă aă unoră materialeă sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă
tratamentul în ambulatoriu al bolnaviloră incluşiă înă uneleă programeă naţionaleă deă
s n tateă curative,ă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă seă
reziliaz ă deă plină dreptă printr-oă notificareă scris ă aă caseiă deă asigur riă deă
s n tate,ă înă termenă deă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiă
m suri,ă potrivită prevederiloră legaleă înă vigoare,ă caă urmareă aă constat riiă
urm toarelorăsituaţii:
a)ă dac ă farmaciaă nuă începeă activitateaă înă termenă deă celă multă 30ă deă zileă
calendaristiceă deă laă dataă semn riiă contractuluiă pentruă furnizarea
de
medicamente/materiale sanitare specifice în cadrul unor programe/subprograme
naţionaleădeăs n tateăcurative;
b)ă dac ă dină motiveă imputabileă farmacieiă aceastaă îşiă întrerupeă activitateaă
pentruăoăperioad ămaiămareădeă30ădeăzileăcalendaristice;
c)ă înă cazulă expir riiă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă retragereaă
deăc treăorganeleăînădreptăaăautorizaţieiădeăfuncţionare;
d)ălaăexpirareaăperioadeiădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaărevocareaădeăc treă
organele în drept a dovezii de evaluare a farmaciei;
e)ădac ăfarmaciaăevaluat ăînlocuieşteămedicamenteleăşi/sauămaterialeleăsanitareă
specificeă neeliberateă dină prescripţiaă medical ă cuă oriceă alteă medicamenteă sauă
produse din farmacie;
f)ălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaăm surilor prev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(5);ă
pentruă societ ţileă farmaceuticeă înă cadrulă c roraă funcţioneaz ă maiă multeă
farmacii/oficineălocaleădeădistribuţie,ăodat ăcuăprimaăconstatareădup ăaplicareaălaă
nivelulăsociet ţiiăaăm surilorăprev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(5),ăpentru nerespectarea
programuluiă deă lucruă deă c treă fiecareă farmacieă dină structuraă societ ţiiă
farmaceutice/oficin ă local ă deă distribuţieă dină structuraă societ ţiiă farmaceutice;ă
dac ă laă nivelulă societ ţiiă farmaceuticeă seă aplic ă m surileă prev zuteă laă art.ă 14ă
alin.
(5),ă pentruă nerespectareaă programuluiă deă lucruă deă c treă aceeaşiă
farmacie/oficin ă local ă deă distribuţieă dină structuraă sa,ă laă primaă constatareă
reziliereaă contractuluiă opereaz ă numaiă pentruă farmacia/oficinaă local ă deă
distribuţieă laă careă seă înregistreaz ă acesteă situaţiiă şiă seă modific ă corespunz toră
contractul;
g)ă înă cazulă nerespect riiă termeneloră deă depunereă aă facturiloră însoţiteă deă
borderouriă şiă prescripţiiă medicaleă privindă eliberareaă deă medicamenteă şiă potrivită
contractului,ă înă vedereaă decont riiă deă c tre caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă

pentruă oă perioad ă deă dou ă luniă consecutiveă înă cadrulă unuiă trimestru,ă respectivă 3ă
luni într-un an;
h)ă odat ă cuă primaă constatare,ă dup ă aplicareaă m suriloră prev zuteă laă art.ă 14ă
alin.ă (6);ă pentruă nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 10ă lit.ă b)ă nuă seă
reziliaz ă contractulă înă situaţiaă înă careă vinaă nuă esteă exclusivă aă farmaciei,ă faptă
adusă laă cunoştinţaă caseiă deă asigur riă deă s n tateă deă c treă aceastaă printr-o
declaraţieăscris ;
i) în cazul refuzului furnizorului de medicamente/materiale sanitare specifice
deă aă puneă laă dispoziţiaă organeloră deă controlă aleă Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă şiă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tateă acteleă deă evidenţ ă financiarcontabil ă aă medicamenteloră şi/sauă materialeloră sanitareă specifice eliberate în
cadrulă programelor/subprogrameloră deă s n tateă potrivită contracteloră încheiateă şiă
documentele
justificative
privind
sumele
decontate
din
bugetul
alocat
programelor/subprogrameloră naţionaleă deă s n tate,ă potrivită solicit riiă scriseă aă
organeloră deă controlă înă ceeaă ceă priveşteă documenteleă şiă termeneleă deă punereă laă
dispoziţieăaăacestora;
j)ă laă primaă constatareă înă cazulă nerespect riiă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 10ă
lit. x).
(2)ă Pentruă societ ţileă comercialeă farmaceuticeă înă cadrulă c roraă funcţioneaz ă
maiă multeă farmacii/oficineă localeă deă distribuţie,ă condiţiileă deă reziliereă aă
contracteloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă f),ă g),ă h)ă şiă j)ă - pentru nerespectarea
prevederiloră art.ă 10ă lit.ă f),ă g),ă r),ă ţ),ă u)ă şiă x)ă - seă aplic ă laă nivelă deă
societate; restulă condiţiiloră deă reziliereă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă aplic ă
corespunz toră pentruă fiecareă dintreă farmaciile/oficineleă localeă deă distribuţieă laă
careă seă înregistreaz ă acesteă situaţii,ă prină excludereaă loră dină contractă şiă
modificarea contractului în mod corespunz tor.
(3)ă Contractulă încheiată deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă furnizoriiă deă
serviciiă medicaleă paracliniceă pentruă furnizareă deă serviciiă medicaleă înă asistenţaă
medical ă deă specialitateă dină ambulatoriuă pentruă specialit ţileă paracliniceă înă
cadrulă unoră programeă naţionaleă deă s n tateă curativeă seă reziliaz ă deă plină dreptă
printr-oănotificareăscris ăaăcaseiădeăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeămaximumă5ă
zileă calendaristiceă deă laă dataă aprob riiă acesteiă m suri,ă potrivită prevederiloră
legale în vigoare, caăurmareăaăconstat riiăurm toarelorăsituaţii:
a)ă dac ă furnizorulă deă serviciiă medicaleă paracliniceă nuă începeă activitateaă înă
termenă deă celă multă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă semn riiă contractuluiă deă
furnizare de servicii medicale;
b)ă dac ă din motiveă imputabileă furnizoruluiă acestaă îşiă întrerupeă activitateaă peă
oăperioad ămaiămareădeă30ădeăzileăcalendaristice;
c)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă
organeleă înă dreptă aă autorizaţieiă sanitareă deă funcţionareă sau a documentului
similar,ărespectivădeălaăîncetareaăvalabilit ţiiăacestora;
d)ă expirareaă perioadeiă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă revocareaă deă c treă
organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunereă aă facturiloră însoţiteă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ţileă realizateă potrivită contractului,ă înă vedereaă
decont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăserviciilorărealizate,ăpentruă
oă perioad ă deă dou ă luniă consecutiveă înă cadrulă unuiă trimestru, respectiv 3 luni
într-un an;
f)ă laă aă douaă constatareă aă faptuluiă c ă serviciileă raportateă potrivită
contractuluiă înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuateă - cu recuperarea
contravalorii acestor servicii;
g) la a treia constatare a nerespect riiăoric reiaădintreăobligaţiileăprev zuteă
la art. 11 lit. a)-c)ăşiăe)-n);
h)ă înă cazulă nerespect riiă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 11ă lit.ă z),ă pentruă
furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de
lucru,
puncte
careă nuă reprezint ă puncteă externeă deă recoltare,ă înă razaă
administrativ-teritorial ă aă uneiă caseă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă careă auă
încheiată contractă cuă aceasta,ă reziliereaă contractuluiă opereaz ă numaiă pentruă
laboratorul, respectiv numai pentru punctul deă lucruă laă careă seă înregistreaz ă
aceast ăsituaţieăşiăseămodific ăcorespunz torăcontractul;
i) refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la
dispoziţiaăorganelorădeăcontrolăaleăCaseiăNaţionaleădeăAsigur riădeăS n tateăşiăaleă
casei deăasigur riădeăs n tateăacteleădeăevidenţ ăfinanciar-contabil ăaăserviciiloră
furnizateă potrivită contracteloră încheiateă şiă documenteleă justificativeă privindă
sumele
decontate
pentru
serviciile
medicale
paraclinice
în
cadrul
programului/subprogramuluiănaţionalădeăs n tateăcurativ;

j)
furnizarea
de
servicii
medicale
paraclinice
în
cadrul
programelor/subprogrameloră
naţionaleă
deă
s n tateă
curativeă
deă
c treă
filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de
servicii medicale paracliniceă şiă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă dup ă dataă
excluderii acestora din contract;
k)ărefuzulă furnizoruluiă deăaă puneălaă dispoziţiaăorganelorădeăcontrolă aleă caseiă
deăasigur riădeăs n tateădocumenteleăjustificativeămenţionateălaăart.ă11ălit.ăy);
l) înă cazulă nerespect riiă obligaţiiloră prev zuteă laă art.ă 11ă lit.ă aa),ă ae)ă şiă
ak);
m)ă odat ă cuă primaă constatareă dup ă aplicareaă înă cursulă unuiă ană aă sancţiuniloră
prev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(8)ăşiă(9),ăprecumăşiălaăprimaăconstatareădup ăaplicareaă
m suriiă prev zuteă laă art.ă 14ă alin.ă (10);ă pentruă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă
paracliniceăcuămaiămulteăfiliale,ăpuncteădeălucru,ăpuncteăcareănuăreprezint ăpuncteă
externe de recoltare, în raza administrativ-teritorial ăaăuneiăcaseădeăasigur riădeă
s n tate,ă pentruă careă auă încheiată contractă cuă aceasta,ă odat ă cuă primaă constatareă
dup ă aplicareaă laă nivelulă furnizoruluiă aă sancţiuniloră prev zuteă laă art.ă 14ă alin.ă
(8)ă înă cursulă unuiă ană pentruă nerespectareaă programuluiă deă lucruă deă c treă fiecareă
filial ,ă respectivă punctă deă lucruă dină structuraă furnizorului;ă dac ă laă nivelulă
furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă paracliniceă seă aplic ă înă cursulă unuiă ană
sancţiunileă prev zuteă laă art.ă 14ă alin.ă (8),ă pentruă nerespectareaă programuluiă deă
lucruă deă c treă aceeaşiă filial ă sauă deă c treă acelaşiă punct de lucru din structura
sa,ă laă aă treiaă constatareă reziliereaă contractuluiă opereaz ă numaiă pentruă filiala,ă
respectivănumaiăpentruăpunctulădeălucruălaăcareăseăînregistreaz ăacesteăsituaţiiăşiă
seămodific ăcorespunz torăcontractul.
(4)ă Contractulă încheiată deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă furnizoriiă deă
serviciiă deă dializ ă seă reziliaz ă deă plină dreptă printr-oă notificareă scris ă aă caseiă
deă asigur riă deă s n tateă înă termenă deă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă dataă
aprob riiă acesteiă m suri,ă potrivită prevederiloră legaleă înă vigoare,ă caă urmareă aă
constat riiăurm toarelorăsituaţii:
a)ă dac ă furnizorulă deă serviciiă deă dializ ă nuă începeă activitateaă înă termenă deă
celă multă 15ă zileă calendaristiceă deă laă dataă semn riiă contractuluiă deă furnizare de
serviciiădeădializ ;
b)ă expirareaă perioadeiă deă valabilitateă aă autorizaţieiă sanitareă deă funcţionareă
sau a documentului similar sau expirarea deciziei de evaluare;
c)ă nerespectareaă termeneloră deă depunereă aă facturiloră însoţiteă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ţileă realizateă potrivită contractului,ă înă vedereaă
decont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăserviciilorărealizate,ăpentruă
oă perioad ă deă dou ă luniă consecutiveă înă cadrulă unuiă trimestru,ă respectivă 3ă luniă
într-un an; nu se reziliaz ăcontractulăînăsituaţiaăînăcareăvinaănuăesteăexclusivăaă
furnizoruluiădeădializ ăşiăesteăadus ălaăcunoştinţaăcaseiă deăasigur riădeăs n tateă
deăc treăfurnizorăprintr-oădeclaraţieăscris ;
d)ă înă cazulă înă careă seă constat ă c ă serviciileă raportateă potrivit contractului
înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuateă - cu recuperarea contravalorii
acestor servicii;
e)ă refuzulă furnizoruluiă deă serviciiă deă dializ ă deă aă puneă laă dispoziţiaă
organeloră deă controlă aleă caseiă deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Naţionaleă deă
Asigur riă deă S n tateă acteleă deă evidenţ ă financiar-contabil ă aă serviciiloră
furnizateă potrivită contracteloră încheiateă şiă documenteleă justificativeă privindă
sumeleă decontateă pentruă serviciileă deă dializ ă înă cadrulă programuluiă naţională deă
s n tate;
f)ărefuzulă furnizoruluiă deăaă puneălaă dispoziţiaăorganelorădeăcontrolă aleă caseiă
deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tateă documenteleă
menţionateălaăart.ă12ălit.ăo);
g)ăînăcazulănerespect riiăobligaţiilorăprev zuteălaăart.ă12 lit. a), b), h), p)
şiăţ);
h)ă odat ă cuă primaă constatare,ă dup ă aplicareaă înă cursulă unuiă ană aă sancţiuniiă
prev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(11).
(5)ă Contractulă încheiată deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă furnizoriiă deă
servicii de radioterapie se reziliaz ă deă plină dreptă printr-oă notificareă scris ă aă
caseiă deă asigur riă deă s n tateă înă termenă deă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă laă
dataăaprob riiăacesteiăm suri,ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare,ăcaăurmareăaă
constat riiăurm toarelorăsituaţii:
a) dac ă furnizorulă deă serviciiă deă radioterapieă nuă începeă activitateaă înă termenă
deăcelămultă15ăzileăcalendaristiceădeălaădataăsemn riiăcontractuluiădeăfurnizareădeă
servicii de radioterapie;

b)ă expirareaă perioadeiă deă valabilitateă aă autorizaţieiă sanitareă deă funcţionareă
sau a documentului similar, expirarea deciziei de evaluare, expirarea, suspendarea
sauă retragereaă autorizaţieiă deă utilizareă eliberateă deă Comisiaă Naţional ă pentruă
Controlulă Activit ţiloră Nucleareă potrivită prevederiloră Legii nr. 111/1996,
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
c)ă nerespectareaă termeneloră deă depunereă aă facturiloră însoţiteă deă documenteleă
justificativeă privindă activit ţileă realizateă potrivită contractului,ă înă vedereaă
decont riiădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăaăserviciilorărealizate,ăpentruă
oă perioad ă deă dou ă luniă consecutiveă înă cadrulă unuiă trimestru,ă respectivă 3ă luniă
într-unăan;ănuăseăreziliaz ăcontractulăînăsituaţiaăînăcareăvinaănuăesteăexclusivăaă
furnizorului de servicii deă radioterapieă şiă esteă adus ă laă cunoştinţaă caseiă deă
asigur riădeăs n tateădeăc treăfurnizorăprintr-oădeclaraţieăscris ;
d)ă înă cazulă înă careă seă constat ă c ă serviciileă raportateă potrivită contractuluiă
înă vedereaă decont riiă acestoraă nuă auă fostă efectuateă - cu recuperarea contravalorii
acestor servicii;
e)ă refuzulă furnizoruluiă deă serviciiă deă radioterapieă deă aă puneă laă dispoziţiaă
organeloră deă controlă aleă caseiă deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Naţionaleă deă
Asigur riă deă S n tateă acteleă deă evidenţ ă financiar-contabil ă aă serviciiloră
furnizateă potrivită contracteloră încheiateă şiă documenteleă justificativeă privindă
sumele decontate pentru serviciile de radioterapie în cadrul subprogramului
naţionalădeăs n tate;
f)ărefuzulă furnizoruluiă deăaă puneălaă dispoziţiaăorganelor de control ale casei
deă asigur riă deă s n tate/Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tateă documenteleă
menţionateălaăart.ă13ălit.ăo);
g)ăînăcazulănerespect riiăobligaţiilorăprev zuteălaăart.ă13ălit.ăa),ăb),ăh),ăp)ă
şiăţ);
h)ă odat ă cuă primaă constatare,ă dup ă aplicareaă înă cursulă unuiă ană aă sancţiuniiă
prev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(19).
(6)ă Contractulă încheiată deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă furnizoriiă deă
medicamente, respectiv cu furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru
derularea programeloră naţionaleă deă s n tateă curativeă seă reziliaz ă deă plină dreptă caă
urmareăaărezilieriiăcontractuluiădeăfurnizareădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribuţieă
personal ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă respectivă aă contractuluiă deă furnizareă deă
servicii medicale în asistenţaă medical ă deă specialitateă dină ambulatoriuă pentruă
specialit ţileă paraclinice,ă încheiateă întreă aceleaşiă p rţiă înă condiţiileă
Contractului-cadruă privindă condiţiileă acord riiă asistenţeiă medicaleă înă cadrulă
sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
ART. 17
(1)
Contractul
de
furnizare
de
medicamente/
materiale
sanitare
specifice/serviciiă medicaleă paraclinice,ă serviciiă deă dializ ă şiă serviciiă deă
radioterapieăînceteaz ădeădreptălaădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleă
situaţii:
a) furnizorulă îşiă înceteaz ă activitateaă înă razaă administrativ-teritorial ă aă
caseiădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărelaţieăcontractual ;
b)ă încetareaă prină faliment,ă dizolvareă cuă lichidare,ă lichidare,ă desfiinţareă sauă
reprofilareăaăfurnizorului,ădup ăcaz;
c)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit ţiiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate.
(2)
Contractul
de
furnizare
de
medicamente/materiale
sanitare
specifice/serviciiă medicaleă paraclinice/serviciiă deă dializ ă şiă serviciiă deă
radioterapieăînceteaz ăînăurm toareleăsituaţii:
a) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
b)ăacordulădeăvoinţ ăalăp rţilor;
c)ă denunţareaă unilateral ă aă contractuluiă deă c treă reprezentantulă legală ală
furnizoruluiă sauă ală caseiă deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă cuă
30ă deă zileă calendaristiceă anterioareă dateiă deă laă careă seă doreşteă încetareaă
contractului, cu indicareaămotivuluiăşiăaătemeiuluiălegal.
(3)ă Contractulă încheiată deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă furnizoriiă deă
medicamente/materiale sanitare specifice/servicii medicale paraclinice pentru
derulareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă curativeă înceteaz ă înă condiţiileă
încet riiăcontractuluiădeăfurnizareădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribuţieăpersonal ă
în tratamentul ambulatoriu, respectiv a contractului de furnizare de servicii
medicaleă înă asistenţaă medical ă deă specialitateă dină ambulatoriuă pentruă
specialit ţileă paraclinice,ă încheiateă întreă aceleaşiă p rţiă înă condiţiileă
Contractului-cadruă privindă condiţiileă acord riiă asistenţeiă medicaleă înă cadrulă
sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
ART. 18

(1)ăContractulădeăfurnizareădeămedicamenteăşi/sauămateriale sanitare specifice,
servicii Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, servicii de
radioterapie,ă respectivă serviciiă deă dializ ă careă seă acord ă înă cadrulă unoră
programe/subprogrameă curative,ă încheiată deă casaă deă asigur riă deă s n tate cu
unit ţileăsanitareăcuăpaturi,ăseăsuspend ăprintr-oănotificareăscris ăînăurm toareleă
situaţii:
a)ă unaă sauă maiă multeă secţiiă nuă maiă îndeplinescă condiţiileă deă asigurareă aă
serviciilor medicale, respectiv nu mai pot asigura tratamentul specific bolnavilor
incluşiă înă cadrulă programelor/ă subprogrameloră deă s n tateă curative;ă suspendareaă seă
faceăpân ălaăîndeplinireaăcondiţiilorăobligatoriiăpentruăreluareaăactivit ţii;
b)ă încetareaă termenuluiă deă valabilitate,ă laă nivelulă secţiei/secţiiloră careă
deruleaz ă programe/subprogrameă deă s n tateă curative,ă aă autorizaţieiă sanitareă deă
funcţionareă sauă aă documentuluiă similar;ă suspendareaă seă faceă pân ă laă obţinereaă noiiă
autorizaţiiăsanitareădeăfuncţionareăsauăaădocumentuluiăsimilar;
c)ă pentruă cazurileă deă forţ ă major ă confirmateă deă autorit ţileă publiceă
competente,ă pân ă laă încetareaă cazuluiă deă forţ ă major ,ă dară nuă maiă multă deă 6ă luni,ă
sauăpân ălaădataăajungeriiălaătermenăaăcontractului;
d)ă laă solicitareaă furnizorului,ă pentruă motiveă obiective,ă peă baz ă deă documenteă
justificativeăprezentateăcaseiădeăasigur riădeăs n tate;
e)ă suspendareaă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă spitaliceşti,ă
încheiată deă acelaşiă furnizoră cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă altulă decâtă celă
încheiată pentruă finanţareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă curative;ă suspendareaă
contractuluiă pentruă finanţareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă curativeă opereaz ă
peă perioadaă suspend riiă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă medicaleă
spitaliceşti.
(2)ăÎnăcazulăreorganiz riiăunit ţilorăsanitareăcuăpaturi,ăprinădesfiinţareaăloră
şiă înfiinţareaă concomitent ă aă unoră noiă unit ţiă sanitareă cuă paturiă distincte,ă cuă
personalitateă juridic ,ă contracteleă pentruă finanţareaă deă medicamenteă şi/sauă
materialeăsanitareăspecificeăcareăseăacord ăînăcadrulăunorăprograme/subprograme din
cadrulă programuluiă naţională curativ,ă încheiateă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă
şiă aflateă înă derulare,ă seă preiauă deă dreptă deă c treă noileă unit ţiă sanitareă
înfiinţate,ăcorespunz torădrepturilorăşiăobligaţiilorăaferenteănoilorăstructuri.
ART. 19
Contractulă încheiată deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă furnizoriiă deă
medicamente/materiale sanitare specifice - farmaciiă cuă circuită deschisă seă suspend ă
laădataălaăcareăaăintervenităunaădintreăurm toareleăsituaţii:
a) suspendarea contractului de furnizare de medicamente/materiale sanitare
specificeă încheiată deă acelaşiă furnizoră cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă altulă
decâtă celă încheiată pentruă finanţareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă curative;ă
suspendarea contractului de furnizare de medicamente/ materiale sanitare specifice
înă cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tateă curativeă opereaz ă peă perioadaă
suspend riiă contractuluiă deă furnizareă deă medicamente/materialeă sanitareă specificeă
încheiatăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate;
b) nerespectareaăobligaţieiăprev zuteălaăart.ă10ălit.ăz),ăînăcondiţiileăînăcareă
furnizorul de medicamente/materiale sanitare specifice face dovada demersurilor
întreprinseă pentruă actualizareaă doveziiă deă evaluareă aă farmacieiă şiă doveziiă
asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medical;ă suspendareaă opereaz ă pentruă oă
perioad ădeămaximumă30ădeăzileălucr toare;
c)ă înă cazurileă deă forţ ă major ă confirmateă deă autorit ţileă publiceă competente,ă
pân ă laă încetareaă cazuluiă deă forţ ă major ,ă dară nuă maiă multă deă 6ă luni,ă sauă pân ă la
data ajungerii la termen a contractului;
d)ă laă solicitareaă furnizorului,ă pentruă motiveă obiective,ă peă baz ă deă documenteă
justificativeăprezentateăcaseiădeăasigur riădeăs n tate.
ART. 20
Contractulă încheiată deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă furnizorii de
serviciiă medicaleă paracliniceă seă suspend ă laă dataă laă careă aă intervenită unaă dintreă
urm toareleăsituaţii:
a) suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice,
încheiată deă acelaşiă furnizoră cuă casaă deă asigur riă deă s n tate, altul decât cel
încheiată pentruă finanţareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă curative;ă suspendareaă
opereaz ă peă perioadaă suspend riiă contractuluiă deă furnizareă deă serviciiă medicale,ă
încheiată cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă altulă decâtă celă încheiată pentru
finanţareaăprogramelorănaţionaleădeăs n tateăcurative;
b)ă nerespectareaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 11ă lit.ă af),ă înă condiţiileă înă
care furnizorul de servicii medicale paraclinice face dovada demersurilor
întreprinse pentru actualizarea dovezii de evaluare a furnizorului, actualizarea

doveziiă asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medical,ă precumă şiă aă doveziiă
asigur riiă deă r spundereă civil ă înă domeniulă medicală pentruă personalulă careă îşiă
desf şoar ă activitateaă laă furnizor;ă suspendareaă opereaz ă pentruă oă perioad ă deă
maximumă30ădeăzileălucr toare;
c)ă înă cazurileă deă forţ ă major ă confirmateă deă autorit ţileă publiceă competente,ă
pân ă laă încetareaă cazuluiă deă forţ ă major ,ă dară nuă maiă multă deă 6ă luni,ă sauă pân ă laă
data ajungerii la termen a contractului;
d)ă laă solicitareaă furnizorului,ă pentruă motiveă obiective,ă peă baz ă deă documenteă
justificativeăprezentateăcaseiădeăasigur riădeăs n tate.
ART. 21
(1)ă Modeleleă deă contracteă pentruă derulareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă
suntăprev zuteăînănormeleătehnice.
(2) Utilizarea acestor modele de contracte este obligatorie; în cuprinsul
contracteloră potă fiă prev zuteă clauzeă suplimentare,ă negociateă întreă p rţileă
contractante,ăpotrivităşiăînălimitaăprevederilorălegaleăînăvigoare.
(3)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă comunic ă termeneleă deă depunereă aă cereriloră
însoţiteă deă documenteleă prev zuteă deă acteleă normativeă înă vigoare,ă necesareă
încheieriiă şiă negocieriiă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă medicale,ă deă
medicamenteă
şiă
materialeă
sanitareă
specificeă
pentru
derularea
programelor/subprogrameloră dină cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tateă curative,ă
inclusiv termenul-limit ă deă încheiereă aă contractelor,ă prină afişareă laă sediileă
instituţiilor,ă publicareă peă paginileă webă aleă acestoraă şiă anunţă înă mass-media, cu
minimumă 5ă zileă lucr toareă înainteă deă începereaă perioadeiă deă depunere/transmitereă aă
documenteloră deă maiă sus,ă respectivă cuă minimumă 5ă zileă lucr toareă înainteă deă
începereaă perioadeiă înă careă seă încheieă contracteleă înă vedereaă respect riiă
termenului-limit ădeăîncheiere a acestora.
(4)ă Înă cazulă înă careă furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă medicamenteă şiă materialeă
sanitareă specificeă depună cererileă însoţiteă deă documenteleă prev zuteă deă acteleă
normativeă înă vigoare,ă necesareă încheieriiă şiă negocieriiă contractelor,ă laă alteă
termeneădecâtăceleăstabiliteăşiăcomunicateădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
şiă nuă particip ă laă negociereaă şiă încheiereaă contracteloră înă termeneleă stabiliteă deă
c treăacestea,ăfurnizoriiărespectiviănuăvorămaiădesf şuraăactivitateaărespectiv ăînă
sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pân ă laă termenulă urm toră deă contractare,ă
cuă excepţiaă situaţiiloră ceă constituieă cazuriă deă forţ ă major ,ă confirmateă deă
autoritateaă public ă competent ,ă potrivită legii,ă şiă notificateă deă îndat ă caseiă deă
asigur riădeăs n tate.
(5)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotăstabiliăşiăalteătermeneădeăcontractare,ă
înă funcţieă deă necesarulă deă serviciiă medicale,ă medicamenteă şiă materialeă sanitareă
specifice,ăînălimitaăfondurilorăaprobateăpentruăfiecareăprogram/subprogramănaţională
deăs n tate curativ.
(6) Toate documentele prezentate în copie care stau la baza încheierii
contracteloră pentruă derulareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă suntă certificateă
pentruăconformitateăcuăoriginalulăprinăsemn turaăreprezentantuluiălegalăalăunit ţiiă
de specialitate,ăpeăfiecareăpagin .
(7)ă Direcţiileă deă s n tateă public ă sau,ă dup ă caz,ă instituţiileă publiceă dină
subordineaă Ministeruluiă S n t ţiiă deconteaz ă unit ţiloră deă specialitateă cuă careă
suntă înă relaţieă contractual ă pentruă derulareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă
public ă contravaloareaă bunuriloră şiă serviciiloră acordateă înă cadrulă programeloră
naţionaleă deă s n tateă public ,ă precumă şiă aă sumeloră necesareă pentruă plataă
drepturiloră salarialeă aferenteă personaluluiă careă desf şoar ă activit ţiă înă cadrulă
acestoraă şiă careă facă obiectulă contractuluiă încheiat,ă peă baz ă deă documenteă
justificativeăşiăînăcondiţiileăprev zuteăînănormeleătehnice.
(8)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă deconteaz ă furnizoriloră deă serviciiă
medicaleă cuă careă suntă înă relaţieă contractual ă pentru derularea programelor
naţionaleădeăs n tateăcurativeăcontravaloareaăserviciilorămedicale,ămedicamentelor,ă
materialeloră sanitareă specifice,ă dispozitiveloră medicaleă şiă altoraă asemeneaă
potrivităcontractuluiăîncheiat,ăpeăbaz ădeădocumenteăjustificativeăşiăînăcondiţiileă
prev zuteăînănormeleătehnice.
(9)ă Toateă documenteleă necesareă decont riiă seă certific ă pentruă exactitateaă şiă
realitateaă dateloră raportate,ă prină semn turaă reprezentanţiloră legaliă aiă unit ţiloră
deăspecialitateăcareăderuleaz ăprogrameănaţionaleădeăs n tate.
(10)ă Decontareaă pentruă activitateaă curent ă aă aniloră 2015-2016ă seă efectueaz ă înă
limitaă sumeloră disponibileă aprobateă cuă aceast ă destinaţie,ă înă ordineă cronologic ,ă
dup ăcumăurmeaz :
a)ă pân ă laă 60ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă depunerii facturilor pentru
decontareaă activit ţiloră dină cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tateă contractateă

deă c treă direcţiileă deă s n tateă public ,ă instituţiiă publiceă sauă Ministerulă
S n t ţii,ădup ăcaz;
b)ăpân ălaă60ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataădepunerii facturilor în vederea
decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă acord riiă vizeiă deă "bună deă
plat ",ă cuă excepţiaă serviciiloră deă dializ ă şiă aă celoră deă radioterapieă pentruă careă
decontarea se face în termen de 30 de zile de la data depunerii facturilor în
vedereaă decont riiă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă şiă acord riiă vizeiă deă
"bunădeăplat ";
c) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii
documenteloră justificativeă pentruă sumeleă decontateă deă c treă direcţiileă deă s n tateă
public ă sau,ă dup ă caz,ă instituţiileă publiceă dină subordineaă Ministeruluiă S n t ţii,ă
înă vedereaă decont riiă sumeloră necesareă pentruă plataă drepturiloră salarialeă aferenteă
personaluluiă careă desf şoar ă activit ţiă înă cadrulă programeloră naţionaleă deă
s n tate.
ART. 22
(1)ă Sumeleă alocateă pentruă programeleă naţionaleă deă s n tateă seă cuprindă înă
bugeteleă deă venituriă şiă cheltuieliă aleă unit ţiloră sanitareă publice,ă respectivă înă
veniturileăfurnizorilorăprivaţiădeăserviciiămedicaleăprinăcareăacesteaăseăderuleaz ă
şiăseăutilizeaz ăpotrivitădestinaţiilorăstabilite.
(2)ă
Unit ţileă
şiă
instituţiileă
sanitareă
publiceă
careă
deruleaz ă
programe/subprogrameă naţionaleă deă s n tateă auă obligaţiaă gestion riiă eficienteă aă
mijloaceloră materialeă şiă b neştiă şiă aă organiz riiă evidenţeiă contabileă aă
cheltuielilor
pentru
fiecare
program
sau
subprogram,
pe
subdiviziunile
clasificaţieiăbugetare,ăprecumăşiăaăorganiz riiăevidenţeiănominale,ăpeăbazaăcoduluiă
numeric personal, a beneficiarilor programului/ subprogramului.
(3) Furnizorii privaţiă deă serviciiă medicaleă careă deruleaz ă programeă naţionaleă
deă s n tateă auă obligaţiaă gestion riiă eficienteă aă mijloaceloră materialeă şiă b neştiă
şiă aă organiz riiă evidenţeiă contabileă aă cheltuieliloră pentruă fiecareă
program/subprogramă naţională deă s n tate,ă precumă şiă aă organiz riiă evidenţeiă
nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/
subprogramului.
(4)ă Unit ţileă deă specialitateă careă deruleaz ă programeă naţionaleă deă s n tateă auă
obligaţiaă s ă raportezeă şiă s ă înregistrezeă activitateaă realizat ă înă registreleă
naţionaleă aleă bolnaviloră cuă afecţiuniă croniceă incluseă înă cadrulă acestora,ă înă
formatulăşiăînăcondiţiileăprev zuteădeăacteleănormativeăînăvigoare.
ART. 23
(1)ă Ministerulă S n t ţii,ă înă calitateaă saă deă unitateă deă achiziţiiă publice
centralizat ,ă desemnat ă înă condiţiileă legii,ă efectueaz ,ă laă nivelă naţional,ă
achiziţiiă centralizateă deă medicamente,ă materialeă sanitareă specificeă şiă alteleă
asemenea,ă pentruă implementareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă nominalizateă prină
normele tehnice.
(2)ă Caă urmareă aă achiziţiiloră centralizateă prev zuteă laă alin.ă (1),ă unitateaă deă
achiziţiiăpubliceăcentralizat ăîncheieăacorduri-cadruăînănumeleăşiăpentruăunit ţileă
sanitareă publiceă dină reţeauaă Ministeruluiă S n t ţiiă şiă reţeauaă autorit ţiloră
administraţieiă publiceă locale,ă precumă şiă pentruă unit ţileă sanitareă publiceă cuă
paturiă dină subordineaă ministereloră şiă instituţiiloră cuă reţeleă sanitareă proprii,ă laă
solicitarea acestora.
(3) În baza acordurilor-cadruă atribuiteă deă unitateaă deă achiziţiiă publiceă
centralizat ,ă unit ţileă sanitareă publiceă încheieă şiă deruleaz ă contracteă
subsecvente,ăcuăavizulăMinisteruluiăS n t ţii.
(4)ă Pân ă laă finalizareaă achiziţiiloră centralizateă laă nivelă naţională prină
semnareaă contracteloră subsecventeă cuă ofertanţiiă desemnaţiă câştig tori,
medicamentele,ă materialeleă sanitareă specificeă şiă alteleă asemenea,ă careă seă acord ă
bolnaviloră incluşiă înă programeleă naţionaleă deă s n tate,ă seă achiziţioneaz ă deă
unit ţileă sanitareă cuă paturiă prină careă seă deruleaz ă programul,ă cuă respectareaă
legislaţieiă înă domeniulă achiziţieiă publice,ă laă preţulă deă achiziţie,ă care,ă înă cazulă
medicamentelor,ănuăpoateădep şiăpreţulădeădecontareăaprobatăînăcondiţiileălegii.
(5)ă Achiziţionareaă medicamentelor,ă materialeloră sanitareă specificeă şiă altoraă
asemenea, necesare pentru derulareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă c roraă nuă leă
suntă aplicabileă prevederileă alin.ă (1),ă seă realizeaz ă deă unit ţileă sanitareă cuă
paturiă prină careă seă deruleaz ă programul,ă cuă respectareaă legislaţieiă înă domeniulă
achiziţieiăpublice,ălaăpreţulădeăachiziţie, care, în cazul medicamentelor, nu poate
dep şiăpreţulădeădecontareăaprobatăînăcondiţiileălegii.
ART. 24
(1)ă Medicamentele,ă materialeleă sanitareă specifice,ă dispozitiveleă medicaleă şiă
altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis aflateă înă relaţieă

contractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăseăacord ăbolnavilorăcuprinşiă
înă cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tateă curative,ă seă suport ă laă nivelulă
preţuluiă deă decontare.ă Prescriereaă medicamenteloră înă ambulatoriuă seă faceă
utilizându-seă DCI,ă iară înă cazuriă justificateă medicală înă fişaă medical ă aă
pacientului,ă precumă şiă înă cazulă produseloră biologice,ă prescriereaă seă faceă peă
denumireăcomercial ,ăcuămenţionareaăînăprescripţieăşiăaăDCIăcorespunz toare.
(2) Lista denumirilor comerciale, aăpreţurilorădeădecontareăaămedicamentelorăşiă
aă metodologieiădeăcalculă alăacestora,ă careăseăacord ăbolnavilorăcuprinşiăînă cadrulă
programeloră naţionaleă deă s n tate,ă corespunz toareă DCIă cuprinseă înă secţiuneaă C2ă aă
sublistei C din anexa la Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 720/2008,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă s n t ţiiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNaţionaleădeăAsigur riădeăS n tate.
(3) Pentru medicamentele autorizate, care au primit preţă şiăauăfostălistateă înă
Catalogulă Naţională ală Preţuriloră laă Medicamenteleă deă Uză Umană Autorizateă deă Punereă
peă Piaţ ă (CANAMED),ă deţin torulă deă autorizaţieă deă punereă peă piaţ ă esteă obligată s ă
asigureămedicamentulăpeăpiaţ ăînăcantit ţiăsuficienteăpentruăasigurarea nevoilor de
consumăaleăpacienţilor,ădeălaădataăaviz riiăpreţului.
(4)ă Înă situaţiaă înă careă seă constat ă c ă deţin torulă autorizaţieiă deă punereă peă
piaţ ănuăaăasiguratăprezenţaămedicamentelorăpeăpiaţ ,ăpotrivităprevederilorălegale,ă
medicamentele se excludă dină listaă prev zut ă laă alin.ă (2),ă înă termenă deă maximumă 30ă
deă zileă deă laă dataă comunic riiă constat riiă lipseiă medicamenteloră deă peă piaţ ,ă deă
c treă instituţiileă abilitate,ă precumă şiă laă sesizareaă Agenţieiă Naţionaleă aă
MedicamentuluiăşiăaăDispozitivelorăMedicale.
(5)ă Pentruă asigurareaă accesuluiă laă tratamentă ală bolnaviloră cuprinşiă înă cadrulă
programelorănaţionaleădeăs n tateăcurative,ăfarmaciileăcuăcircuitădeschisăaflateăînă
relaţieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obligaţiaă deă aă eliberaă
medicamente,ă materialeă sanitareă specifice,ă dispozitiveă medicaleă şiă alteleă asemeneaă
laă nivelulă preţuluiă deă decontareă prev zută laă alin.ă (1),ă f r ă aă încasaă contribuţieă
personal ăpentruăacestăpreţădeălaăasiguraţi.
(6)ă Înă cazulă înă careă preţulă cuă am nuntulă maximal cu TVA calculat pe unitatea
terapeutic ă ală medicamentuluiă prescrisă esteă maiă mareă decâtă preţulă deă decontare,ă
farmaciileăcuăcircuitădeschisăaflateăînărelaţieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riă
deă s n tateă potă încasaă deă laă asiguraţi,ă numaiă cuă acordulă şiă laă solicitareaă
acestora,ă diferenţaă deă preţă rezultat ă dintreă preţulă medicamentuluiă prescrisă şiă
preţulă deă decontareă ală acestuia.ă Înă acestă sensă farmaciaă trebuieă s ă obţin ă acordulă
informatăşiăscrisăalăasiguratului/primitoruluiăpeăversoulăprescripţiei.
(7)ă Pentruă medicamenteleă utilizateă înă cadrulă programeloră naţionaleă deă s n tateă
careăseăimport ăcuăavizulăMinisteruluiăS n t ţii,ăpreţulădeădecontareăseăstabileşteă
înăcondiţiileălegii.
(8)ă Medicamenteleă careă seă acord ă înă cadrulă programeloră naţionale deă s n tateă
pentruă tratamentulă ambulatoriuă ală bolnaviloră cuă diabetă zaharat,ă precumă şiă pentruă
tratamentulă ambulatoriuă ală bolnaviloră careă auă efectuată transplantă şiă pentruă
tratamentulă ambulatoriuă ală pacienţiloră cuă uneleă boliă rare,ă aprobateă prină normeleă
tehnice,ă seă elibereaz ă prină farmaciileă cuă circuită deschisă aflateă înă relaţieă
contractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.
(9) Medicamentele pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus
hepatitică Bă laă pacienţiiă cuă transplantă hepatică seă asigur ă prin farmaciile cu
circuităînchisăaparţinândăunit ţilorăsanitareăprinăcareăseăderuleaz ăprogramul.
(10) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu
afecţiuniă oncologiceă incluşiă înă Programulă naţională deă oncologieă seă elibereaz ă dup ă
cumăurmeaz :
a)ă prină farmaciileă cuă circuită deschisă aflateă înă relaţieă contractual ă cuă caseleă
deăasigur riădeăs n tate,ăpentruăformeleăfarmaceuticeăcuăadministrareăoral ,ăprecumă
şiă pentruă formeleă farmaceuticeă cuă administrareă subcutanat /intramuscular ă
corespunz toareă DCI-urilor: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip
hormonal care corespund DCI-urilor:ă Leuprorelinum,ă Goserelinum,ă Triptorelinumă şiă
Fulvestrantumă şiă medicamenteleă deă tipă imunomodulatoră careă corespundă DCIuriloră
Interferonum alfaă2AăşiăInterferonumăalfaă2B,ăBortezomibum,ăTrastuzumabum;
b)ă prină farmaciileă cuă circuită închisă dină structuraă unit ţiloră sanitareă aflateă
înă relaţieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă celelalteă formeă
farmaceutice cu administrare parenteral .ă Înă vedereaă decont riiă contravaloriiă
medicamenteloră specificeă acordateă înă cadrulă programului,ă prescripţiileă seă depună laă
caseleă deă asigur riă deă s n tateă împreun ă cuă borderoulă centralizatoră şiă cuă
documenteleăjustificativeăprev zuteăînănormeleătehnice.
(11)ă Medicamenteleă careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală
bolnavilorăcuăuneleăboliărare,ăboliăendocrine,ăcuprinşiăînăuneleăprogrameănaţionaleă

deă s n tate,ă seă elibereaz ă prină farmaciileă cuă circuită închisă aparţinândă unit ţiloră
sanitareă prină careă seă deruleaz ă acesteă programe,ă peă baz ă deă prescripţieă
medical /condic ă medical .ă Înă vedereaă decont riiă contravaloriiă medicamenteloră
specificeă acordateă înă cadrulă programelor,ă acesteă prescripţii/fileă deă condic ă seă
depună laă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă împreun ă cuă borderoulă centralizatoră şiă
rapoartele de gestiune ale farmaciei cu circuit închis.
(12) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu
afecţiuniă endocrineă careă corespundă DCI-uluiă Teriparatidumă seă elibereaz
prin
farmaciileăcuăcircuitădeschisăaflateăînărelaţieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riă
deăs n tate.
(13)ă Medicamenteleă careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală
bolnaviloră cuă HIV/SIDAă şiă tuberculoz ă seă elibereaz ă prină farmaciileă cuă circuit
închisă aparţinândă unit ţiloră sanitareă prină careă seă deruleaz ă acesteă programe,ă peă
baz ădeăprescripţieămedical /condic ămedical .ăÎnăvedereaăjustific riiăconsumuriloră
deămedicamenteăspecificeăacordateăînăcadrulăprogramelor,ăacesteăprescripţii/fileădeă
condic ă seă depună laă direcţiileă deă s n tateă public ă sau,ă dup ă caz,ă laă unit ţileă deă
asistenţ ă tehnic ă şiă management,ă împreun ă cuă borderoulă centralizatoră şiă rapoarteleă
de gestiune ale farmaciei cu circuit închis.
ART. 25
(1)
Testele
pentru
automonitorizarea
bolnavilor
cu
diabet
zaharat
insulinotrataţiă seă elibereaz ă prină farmaciileă cuă circuită deschisă aflateă înă relaţieă
contractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.
(2)ă Testeleă deă automonitorizareă aă bolnaviloră cuă diabetă zaharată insulinotrataţiă
seă asigur ă înă bazaă contracteloră deă furnizareă deă medicamenteă şiă aă unoră materialeă
sanitareă specificeă careă seă acord ă pentruă tratamentulă înă ambulatoriuă ală bolnaviloră
incluşiă înă uneleă programeă naţionaleă deă s n tateă curative,ă înă cadrulă sistemuluiă deă
asigur riă socialeă deă s n tate,ă încheiateă deă caseleă deă asigur riă deă s n tateă cuă
furnizorii de medicamente.
(3)ă Farmaciileă cuă circuită deschisă suntă obligateă s ă eliberezeă testeleă deă
automonitorizareă aă glicemieiă bolnaviloră cuă diabetă zaharată insulinotratată laă preţulă
de decontare aprobatăprinăordinăalăministruluiăs n t ţii,ăînăcondiţiileălegii.
(4)ă Condiţiileă deă acordareă aă testeloră deă automonitorizareă aă glicemieiă
bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat se stabilesc prin normele tehnice.
ART. 26
(1)ă Prescripţiaă medical ă electronic ă esteă ună formulară utilizată înă sistemulă deă
asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă prescriereaă înă tratamentulă ambulatoriuă aă
medicamenteloră cuă şiă f r ă contribuţieă personal ,ă precumă şiă aă medicamentelor/ă
materialeloră sanitareă specificeă ceă seă asigur
bolnaviloră cuprinşiă înă programeleă
naţionaleă deă s n tateă curative;ă modelulă prescripţieiă medicaleă electroniceă şiă
normeleă metodologiceă privindă utilizareaă şiă modulă deă completareă ală acesteiaă seă
aprob ă prină ordină ală ministruluiă s n t ţiiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Naţionaleă deă
Asigur riădeăS n tate.
(2)ă
Modalit ţileă
deă
prescriere,ă
eliberareă
şiă
decontareă
aă
medicamentelor/materialelorăsanitareăspecificeăceăseăasigur ăbolnavilorăcuprinşiăînă
programeleă naţionaleă deă s n tate,ă utilizândă prescriereaă electronic ,ă seă stabilesc
prină normeleă tehnice.ă Prescriereaă electronic ă aă medicamentelor/materialeloră
sanitareă specificeă ceă seă asigur ă bolnaviloră cuprinşiă înă programeleă naţionaleă deă
s n tateă curativeă seă faceă on-lineă şiă numaiă înă situaţiiă justificateă prescriereaă seă
face off-line.
(3)ă Toţiă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă şiă medicamente/ă materialeă sanitareă
specifice,ă aflaţiă înă relaţiiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă suntă
obligaţiăs ăutilizezeăprescripţiaămedical ăelectronic ăpentruămedicamente/materialeă
sanitareă specificeă ceă seă asigur ă bolnaviloră cuprinşiă înă programeleă naţionaleă deă
s n tateă curative,ă înă tratamentulă ambulatoriu,ă cuă respectareaă tuturoră prevederiloră
legale în vigoare.
(4)ă Asumareaă prescripţieiă electroniceă deă c treă mediciiă prescriptoriă seă face
prină semn tur ă electronic ă extins ă potrivită dispoziţiiloră Legii nr. 455/2001,
republicat .ă Înă situaţiaă înă careă mediciiă prescriptoriă nuă deţină semn tur ă
electronic ,ăprescripţiaămedical ăseăvaălistaăpeăsuportăhârtieăşiăvaă fiăcompletat ă
şiă semnat ă deă mediculă prescriptoră înă condiţiileă prev zuteă înă normeleă metodologiceă
de aplicare a Contractului-cadruă privindă condiţiileă acord riiă asistenţeiă medicaleă
înăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăpentruăaniiă2015ăşiă2016.
(5)ăFurnizoriiădeăserviciiămedicaleăaflaţiăînărelaţieăcontractual ăcuăcaseleădeă
asigur riă deă s n tateă pentruă derulareaă programeloră naţionaleă deă asigur riă deă
s n tateă curativeă auă obligaţiaă s ă introduc ă înă sistemulă informatică toateă

prescripţiileă medicale electronice prescrise off-line în termen de maximum 30 de
zile calendaristice de la data prescrierii.
(6)ă Înă cazulă înă careă înă derulareaă contractuluiă seă constat ă nerespectareaă
obligaţieiădeălaăalin.ă(5),ăseăaplic ăurm toareleăsancţiuni:
a) la primaă constatareă seă diminueaz ă cuă 10%ă valoareaă corespunz toareă luniiă înă
care s-aăprodusăaceast ăsituaţie;
b)ălaăaă douaăconstatareăseădiminueaz ăcuă20%ă valoareaă corespunz toareă luniiă înă
care s-aăprodusăaceast ăsituaţie.
(7)ă Nerespectareaă obligaţieiă de laă alin.ă (5)ă seă constat ă deă c treă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă prină comparareaă pentruă fiecareă medică prescriptoră aflată înă
relaţieă contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă aă componenteiă prescriereă cuă
componentaă eliberareă pentruă toateă prescripţiileă medicale electronice off-lineă şiă
pentruă prescripţiileă medicaleă cuă regimă specială unică peă ţar ă pentruă prescriereaă
substanţelorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiăpsihotrope.
(8)ăReţinereaăsumeiăprev zuteălaăalin.ă(6)ăseăfaceădinăprimaăplat ăcareăurmeaz ă
a fi efectuat ,ă pentruă furnizoriiă careă suntă înă relaţieă contractual ă cuă caseleă deă
asigur riă deă s n tate,ă şiă seă utilizeaz ă potrivită prevederiloră legaleă înă vigoareă cuă
aceeaşiădestinaţie.ăÎnăsituaţiaăînăcareăsumaăprev zut ălaăalin.ă(6)ădep şeşteăprimaă
plat ,ă recuperareaă sumeloră seă realizeaz ă prină plat ă direct ă sauă executareă silit ,ă
înăcondiţiileălegii.
(9)ă Recuperareaă sumeiă potrivită prevederiloră alin.ă (6)ă seă faceă prină plat ă
direct ă sauă executareă silit ă pentruă furnizoriiă careă nuă maiă suntă înă relaţieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tateă pentruă derulareaă programeloră
naţionaleădeăs n tateăcurativeăînătratamentulăambulatoriu.
(10)ă Pentruă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (6),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă
ţinăevidenţaădistinctăpeăfiecareăprogram/subprogramănaţionalădeăs n tateăcurativăşiă
pe fiecare medic prescriptor.
ART. 27
(1)ă Pentruă realizareaă atribuţiiloră şiă activit ţiloră prev zuteă înă cadrulă
programeloră naţionaleă deă s n tate,ă unit ţileă deă specialitateă careă deruleaz ă
programeă naţionaleă deă s n tateă potă aplicaă prevederileă art. 49 alin. (3)-(6) din
Legea nr. 95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(2)ă Activit ţileă pentruă careă seă utilizeaz ă personalulă prev zută laă alin.ă (1)ă
suntăprev zuteăînănormeleătehnice.
ART. 28
(1)ă Asigurareaă asistenţeiă tehniceă şiă managementuluiă programeloră naţionaleă deă
s n tateă public ă seă realizeaz ă prină unit ţiă deă asistenţ ă tehnic ă şiă managementă ală
programeloră naţionaleă organizateă caă structuriă f r ă personalitateă juridic ă dină
cadrulăinstituţiilorăpubliceădinăsubordineaăMinisteruluiăS n t ţii.
(2)ă Unit ţileă deă asistenţ ă tehnic ă şiă managementă ală programeloră naţionaleă deă
s n tateăseăpotăînfiinţaălaănivelănaţionalăsauăregional,ădup ăcaz.
(3)ă Înă cadrulă uneiă instituţiiă publiceă dină subordineaă Ministeruluiă S n t ţiiă seă
înfiinţeaz ă oă singur ă unitateă deă asistenţ ă tehnic ă şiă managementă ală programeloră
naţionaleă deă s n tateă careă poateă asiguraă asistenţ ă tehnic ă şiă managementă pentruă
unulăsauămaiămulteăprogrameănaţionaleădeăs n tateăpublic ,ădup ăcaz.
(4)ă Desemnareaă instituţiiloră publiceă dină subordineaă Ministeruluiă S n t ţiiă înă
cadrulă c roraă seă organizeaz ă unit ţileă deă asistenţ ă tehnic ă şiă managementă ală
programeloră naţionaleă deă s n tate,ă structuraă organizatoric ,ă atribuţiileă acestora,ă
precumă şiă oriceă alteă condiţiiă necesareă funcţion riiă loră seă aprob ă înă condiţiileă
art. 53 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.
(5)ă Cheltuielileă privindă organizareaă şiă funcţionareaă unit ţiloră deă asistenţ ă
tehnic ă şiă managementă ală programeloră naţionaleă de s n tateă suntă incluseă înă sumeleă
alocateăprogramelorănaţionaleădeăs n tateăpublic .
(6)ă Pentruă realizareaă atribuţiiloră deă asistenţ ă tehnic ă şiă managementă ală
programeloră naţionaleă deă s n tate,ă instituţiileă publiceă prev zuteă laă alin.ă (1)ă potă
aplica prevederile art. 53 alin. (6) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare.
ART. 29
(1)ă Ministerulă S n t ţiiă poateă încheiaă contracteă cuă unit ţileă aflateă subă
autoritateaă sa,ă înă condiţiileă prev zuteă deă legislaţiaă dină domeniulă achiziţiiloră
publice.
(2)ăContracteleăprev zuteălaăalin.ă(1),ăîncheiateăîntreăMinisterulăS n t ţiiăşiă
unit ţileă aflateă subă autoritateaă sa,ă precumă şiă contracteleă încheiateă pentruă
bunurileă şiă serviciileă necesareă implement riiă unor programeă naţionaleă deă s n tateă
public ă pentruă careă Ministerulă S n t ţiiă organizeaz ă licitaţiiă laă nivelă naţională

suntă atribuiteă deă compartimentulă internă specializată înă domeniulă achiziţiiloră
publice.ăMonitorizareaăşiăderulareaăcontractelorăseărealizeaz ădeăc treăstructurileă
deă specialitateă dină cadrulă Ministeruluiă S n t ţii,ă înă condiţiileă prev zuteă înă
normele tehnice.
ART. 30
(1)ă Realizareaă vaccin riiă copiiloră dină grupeleă eligibile,ă stabiliteă potrivită
calendaruluiă naţională deă vaccinare,ă precumă şiă realizarea campaniilor de vaccinare
suplimentareă deciseă deă Ministerulă S n t ţiiă sauă direcţiileă deă s n tateă public ă
dreptă m suriădeăs n tateă public ă sauă înă situaţiiăepidemiologiceă cuăriscăcrescutădeă
îmboln vireăsuntăobligatoriiăpentruătoţiămediciiădeăfamilie.
(2)ă Pentruă realizareaă activit ţiloră prev zuteă laă alin.ă (1),ă precumă şiă aă celoră
dină cadrulă Programuluiă naţională deă s n tateă aă femeiiă şiă copiluluiă finanţateă deă laă
bugetulă deă stată şi/sauă dină veniturileă propriiă aleă Ministeruluiă S n t ţii,ă pentruă
care se efectueaz ăachiziţiiăcentralizateălaănivelănaţional,ăfurnizoriiădeăserviciiă
medicaleă careă implementeaz ă programeă naţionaleă deă s n tateă public ă potă primiă
produseleă achiziţionateă înă bazaă contracteloră încheiateă cuă direcţiileă deă s n tateă
public ,ăînăcondiţiileăprev zuteăprinănormeleătehnice.
ART. 31
Laă implementareaă programeloră naţionaleă deă s n tateă finanţateă dină bugetulă
MinisteruluiăS n t ţiiăsuntăadmiseăpierderiăsauăsc deriăcantitativeădeămedicamente,ă
vaccinuri,ă reactiviă şiă alteleă asemenea,ă înă limiteleă maxime de perisabilitate
potrivit prevederilor normelor tehnice.
ART. 32
Cheltuielileăangajate,ălichidateăşiăordonanţateăînăcadrulăprevederilorăbugetareă
aprobateă pentruă programeleă naţionaleă deă s n tateă înă anulă precedentă şiă nepl titeă
pân ă laă sfârşitul acestuiaă seă voră pl tiă înă anulă curentă dină crediteleă bugetareă
aprobateăpentruăprogrameleănaţionaleădeăs n tateăpentruăanulăînăcurs.
ART. 33
Înă vedereaă derul riiă înă buneă condiţiiă aă programeloră naţionaleă deă s n tate,ă înă
urmaă evalu riloră trimestrialeă aleă indicatoriloră specificiă şiă înă funcţieă deă
realizareaă obiectiveloră şiă activit ţiloră propuseă seă stabileşteă modulă deă alocareă aă
resurselorăr maseăneutilizate.
ART. 34
Înă cadrulă programuluiă naţională deă supleereă aă funcţieiă renaleă laă bolnaviiă cuă
insuficienţ ă renal ă cronic ,ă modalitateaă deă plat ă aă serviciiloră deă dializ ă
efectuateă înă bazaă contracteloră încheiateă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă este,ă
dup ă caz,ă tarifă peă şedinţ ă deă hemodializ ă convenţional ,ă tarifă peă şedinţ ă deă
hemodiafiltrareă intermitent ă on-line,ă tarif/pacientă cuă dializ ă peritoneal ă
continu /ană şiă tarif/pacientă cuă dializ ă peritoneal ă automat /an,ă tarifeă careă suntă
prev zuteăînănormeleătehnice.
ART. 35
Înă cadrulă subprogramuluiă deă radioterapieă aă bolnaviloră cuă afecţiuniă oncologice,ă
modalitateaă deă plat ă aă serviciiloră deă radioterapieă esteă deă tarif/serviciuă deă
radioterapie,ătarifăcareăesteăprev zutăînănormeleătehnice.
ART. 36
(1)ăPentruătehnicaădeăcalculăşiăprogrameleăinformaticeăachiziţionateăînăvedereaă
derul riiăProgramuluiănaţionalăprivindăevaluareaăst riiădeăs n tateăaăpopulaţieiăînă
asistenţaă medical ă primar ,ă aă c roră stareă tehnic ă permiteă exploatareaă loră înă
continuare, seă încheieă noiă contracteă deă comodată întreă direcţiileă deă s n tateă
public ăşiăcabineteleădeămedicin ădeăfamilie.
(2)ăTehnicaădeăcalculăşiăprogrameleăinformaticeăatribuiteăînăfolosinţ ăgratuit ă
cabineteloră deă medicin ă deă familieă înă condiţiileă prev zuteă la alin. (1) se
utilizeaz ă pentruă monitorizareaă persoaneloră incluseă înă programeleă naţionaleă deă
s n tate,ăprecumăşiăpentruăderulareaăunorăprogrameănaţionaleădeăs n tateălaănivelulă
cabinetelorădeămedicin ădeăfamilie.
(3)ă Pentruăbunurileă prev zuteă laăalin. (1)ă aă c roră durat ă normal ă deăutilizareă
esteă îndeplinit ,ă iară stareaă tehnic ă nuă maiă permiteă exploatareaă loră înă continuare,ă
seă iniţiaz ă procedurileă deă clasareă şiă declasareă potrivită prevederiloră legaleă înă
vigoare.
ART. 37
Unit ţileă deă specialitateă careă deruleaz ă programeă naţionaleă deă s n tateă auă
obligaţiaă s ă respecteă prevederileă Legii nr. 677/2001,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă precumă şiă prevederileă Legii nr. 506/2004 privind
prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă protecţiaă vieţiiă privateă înă sectorulă
comunicaţiilorăelectronice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
ART. 38

(1)ă Prezentaă hot râreă intr ă înă vigoareă laă dataă deă 1ă aprilieă 2015,ă cuă excepţiaă
prevederilor referitoare la:
a)ăSubprogramulădeăradioterapieăaăbolnavilorăcuăafecţiuniăoncologiceădinăcadrulă
Programuluiănaţionalădeăoncologie,ăcareăintr ăînăvigoareălaădataădeă1ămaiă2015;
b)ă încheiereaă contracteloră deă furnizareă deă serviciiă deă dializ ă de c treă
furnizoriiă privaţiă deă dializ ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă înă cadrulă
Programuluiă naţională deă supleereă aă funcţieiă renaleă laă bolnaviiă cuă insuficienţ ă
renal ăcronic ,ăceăintr ăînăvigoareălaădataădeă1ămaiă2015.
(2)ă Pân ă laă dataă deă 30ă aprilieă 2015,ă pentruă situaţiaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă
lit.ăb),ăfurnizareaădeăserviciiădeădializ ădeăc treăfurnizoriiăprivaţiăseăfaceăprină
acteă adiţionaleă laă contracteleă încheiateă deă aceştiaă cuă Casaă Naţional ă deă Asigur riă
deă S n tate,ă cuă prelungireaă aplicabilit ţiiă prevederiloră corespunz toareă dină
Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 124/2013 privindă aprobareaă programeloră naţionaleă deă
s n tateăpentruăaniiă2013ăşiă2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz :
---------p.ăMinistrulăfinanţelorăpublice,ăinterimar,
Enache Jiru,
secretar de stat
p.ăMinistrulăs n t ţii,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat
Ministrul pentru societatea
informaţional ,
Sorin Mihai Grindeanu
Bucureşti,ă25ămartieă2015.
Nr. 206.
ANEX
STRUCTURA
programelorănaţionaleădeăs n tateăşi
obiectiveleăacestoraăpentruăaniiă2015ăşiă2016
A.ă Programeă naţionaleă deă s n tateă public ă finanţateă din bugetul Ministerului
S n t ţii
STRUCTUR :
I.ăProgrameleănaţionaleădeăboliătransmisibile
1.ăProgramulănaţionalădeăvaccinare
Obiectiv:
Protejareaăs n t ţiiăpopulaţieiăîmpotrivaăprincipalelorăboliătransmisibileăcareă
pot fi prevenite prin vaccinarea:
a)ăpopulaţieiălaăvârsteleăprev zuteăînăcalendarulănaţionalădeăvaccinare;
b)ăgrupelorăpopulaţionaleălaărisc.
2.ă Programulă naţională deă supraveghereă şiă controlă ală boliloră transmisibileă
prioritare
Obiectiv:
Depistarea
precoce
şiă asigurareaă diagnosticuluiă etiologică ală boliloră
transmisibileă înă vedereaă implement riiă m suriloră deă limitareă aă r spândiriiă
acestora.
3.ăProgramulănaţionalădeăprevenire,ăsupraveghereăşiăcontrolăalăinfecţieiăHIV
Obiective:
a)ă reducereaă r spândiriiă infecţieiă HIVă prină depistareaă precoceă aă persoaneloră
infectateă înă rândulă celoră cuă comportamentă laă riscă pentruă infecţiaă HIV,ă precumă şiă
prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;
b)ă reducereaă morbidit ţiiă asociateă cuă infecţiaă HIV
prin
asigurarea
tratamentuluiăbolnavilorăcuăinfecţieăHIV/SIDA.
4.ăProgramulănaţionalădeăprevenire,ăsupraveghereăşiăcontrolăalătuberculozei

a)ăreducereaăprevalenţeiăşiăaămortalit ţiiăTB;
b)ă menţinerea uneiă rateă deă depistareă aă cazuriloră noiă deă TBă pulmonar ă pozitiv ă
la microscopie;
c)ătratamentulăbolnavilorăcuătuberculoz ;
d)ă menţinereaă rateiă deă succesă terapeutică laă cazurileă noiă pozitiveă deă TBă
pulmonar .
5.ă Programulă naţională deă supraveghereă şiă controlă ală infecţiiloră nosocomialeă şiă
monitorizareăaăutiliz riiăantibioticelorăşiăaăantibioticorezistenţei
Obiectiv:
Creştereaă calit ţiiă serviciiloră medicaleă înă unit ţileă sanitareă cuă paturiă prină
reducereaărisculuiădeăaădezvoltaăoăinfecţieănosocomial .
II.ă Programulă naţională deă monitorizareă aă factoriloră determinanţiă dină mediulă deă
viaţ ăşiămunc
Obiectiv:ă Protejareaă s n t ţiiă publiceă prină prevenireaă îmboln viriloră asociateă
factorilorădeăriscădeterminanţiădinămediulădeăviaţ ăşiămunc .
III.ăProgramulănaţionalădeăsecuritateătransfuzional
Obiectiv:
Asigurareaă cuă sângeă şiă componenteă sanguine,ă înă condiţiiă deă maxim ă siguranţ ă şiă
cost-eficienţ .
IV.ăProgrameleănaţionaleădeăboliănetransmisibile
1.ă Programulă naţională deă depistareă precoceă activ ă aă canceruluiă prină screeningă
organizat
Obiective:
Reducereaăpoveriiăcanceruluiăînăpopulaţieăprinădepistareaăînăfazeăincipienteădeă
boal ăprinăintervenţiiădeăscreeningăorganizat.
Structur :
1. Subprogramul de depistare precoce activ ă aă canceruluiă deă colă uterină prină
efectuareaă test riiă Babeş-Papanicolauă laă populaţiaă feminin ă eligibil ă înă regimă deă
screening;
2.ăSubprogramulădeădepistareăprecoceăactiv ăaăcanceruluiăcolorectal*1);
3.ăSubprogramulădeădepistareăprecoceăactiv ăa cancerului de sân*1).
──────────
NOT :
*1)ă Subprogrameleă prev zuteă laă pct.ă 2ă şiă 3ă voră fiă implementateă caă proiectepilotă înă conformitateă cuă Planulă multianuală privindă activit ţileă deă
prevenire/depistareă precoceă aă cancerului,ă parteă integrant ă aă Planuluiă naţională
integrat de control al cancerului.
──────────
2.ă Programulă naţională deă s n tateă mintal ă şiă profilaxieă înă patologiaă
psihiatric
Obiective:
a)ăprevenireaădepresieiăşiăaăsuicidului;
b) promovarea s n t ţiiămintaleălaălocurileădeămunc ;
c)ă asigurareaă accesuluiă laă programeă deă s n tateă mintal ă specificeă pentruă copiiă
şiăadolescenţi;
d)ă creştereaă sistemuluiă deă aă abordaă problematicaă consumuluiă deă alcoolă prină
elaborareaăşiăimplementareaădeăintervenţiiăspecifice.
3.ă Programulă naţională deă transplantă deă organe,ă ţesuturiă şiă celuleă deă origineă
uman
Obiective:
a)ăcreştereaănum ruluiădeădonatoriăvii,ădeădonatoriăaflaţiăînămoarteăcerebral ,ă
precumăşiădeădonatoriăf r ăactivitateăcardiac ;
b)ăcoordonareaăactivit ţilorădeătransplant;
c)ă asigurareaă test riiă imunologiceă şiă virusologiceă aă potenţialiloră donatori,ă
precumăşiăaăreceptorilor;
d)ă asigurareaă supleeriiă fiziologiceă aă organeloră aflateă înă insuficienţ ă cronic ă
ireversibil ăşi/sauăînlocuireaăţesuturilorănefuncţionaleăprinătransplantădeăorgane,ă
ţesuturiăşi/sauăcelule;
e)ăevaluareaăperiodic ăaăpacienţilorătransplantaţiăşiăaădonatorilorăvii;
f)ă creareaă şiă gestionareaă uneiă bazeă deă dateă informaticeă peă teritoriulă Românieiă
privind persoaneleă fiziceă careă şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem
hematopoietice;
g)ătratamentulăinfertilit ţiiăcuplului.
Structur :

1.ăSubprogramulădeătransplantădeăorgane,ăţesuturiăşiăceluleădeăorigineăuman ;
2. Subprogramul de transplant deă celuleă stemă hematopoieticeă perifericeă şiă
centrale;
3.ăSubprogramulădeăfertilizareăinăvitroăşiăembriotransfer.
4.ăProgramulănaţionalădeăboliăendocrine
Obiectiv:
Îmbun t ţireaă depist riiă afecţiuniloră endocrineă cuă impactă majoră asupraă st rii
deă s n tateă aă populaţiei,ă înă scopulă reduceriiă morbidit ţiiă prină guş ,ă datorat ă
carenţeiădeăiodăşiăcomplicaţiilorăsale.
5.ăProgramulănaţionalădeătratamentădieteticăpentruăboliărare
Obiectiv:
Tratamentulădieteticăalăbolnavilorăcuăboliărareăprev zute în normele tehnice.
6.ăProgramulănaţionalădeămanagementăalăregistrelorănaţionale
Obiectiv:
Dezvoltarea,ăimplementareaăşiămanagementulăregistrelorănaţionaleăaleăbolnaviloră
cronici.
V.ă Programulă naţională deă evaluareă şiă promovareă a s n t ţiiă şiă educaţieă pentruă
s n tate
Obiectiv:
Îmbun t ţireaă st riiă deă s n tateă aă populaţieiă prină promovareaă unuiă stilă deă
viaţ ăs n tosăşiăcombatereaăprincipalilorăfactoriădeărisc:
Structur :
1.ă Subprogramulă deă evaluareă şiă promovareă aă s n t ţiiă şiă educaţieă pentruă
s n tate;
2.ăSubprogramulădeăprevenireăşiăcombatereăaăconsumuluiădeătutun.
VI.ăProgramulănaţionalădeăs n tateăaăfemeiiăşiăcopilului
Obiective:
a)ăameliorareaăst riiădeănutriţieăaămameiăşiăcopilului;
b)ăîmbun t ţireaăst riiădeăs n tateăaăcopilului;
c)ăîmbun t ţireaăst riiădeăs n tateăaăfemeii;
d)ăreducereaărisculuiădeămortalitateăinfantil ăşiămatern .
Structur :
1.ăSubprogramulăpentruăameliorareaăst riiădeănutriţieăaămameiăşiăcopilului;
2. Subprogramulădeăs n tateăaăcopilului;
3.ăSubprogramulădeăs n tateăaăfemeii.
B.ă Programeă naţionaleă deă s n tateă curativeă finanţateă dină bugetulă Fonduluiă
NaţionalăUnicădeăAsigur riăSocialeădeăS n tate
STRUCTUR :
Programulănaţionalădeăboliăcardiovasculare
Obiectiv:
Tratamentulăbolnavilorăcuăafecţiuniăcardiovasculareăprin:
a)ăproceduriădeăcardiologieăintervenţional ;
b)ăproceduriădeăchirurgieăcardiovascular ;
c)ăproceduriădeăchirurgieăvascular ;
d) proceduri cardiologie intervenţional ăaleămalformaţiilorăcardiaceălaăcopil.
Programulănaţionalădeăoncologie
Obiective:
a)ătratamentulămedicamentosăalăbolnavilorăcuăafecţiuniăoncologice;
b)ămonitorizareaăevoluţieiăboliiălaăpacienţiiăcuăafecţiuniăoncologice;
c) reconstrucţieămamar ădup ăafecţiuniăoncologiceăprinăendoprotezare;
d) diagnosticul leucemiilor acute;
e)ăradioterapiaăbolnavilorăcuăafecţiuniăoncologice.
Structur :
1.ăSubprogramulădeătratamentămedicamentosăalăbolnavilorăcuăafecţiuniăoncologice
2.ă Subprogramulă deă monitorizareă aă evoluţieiă boliiă laă pacienţiiă cuă afecţiuniă
oncologice prin PET-CT
3.ă Subprogramulă deă reconstrucţieă mamar ă dup ă afecţiuniă oncologiceă prină
endoprotezare
4. Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetică şiă biomoleculară ală
leucemiilor acute
5.ăSubprogramulădeăradioterapieăaăbolnavilorăcuăafecţiuniăoncologice
Programulă naţională deă tratamentă ală surdit ţiiă prină protezeă auditiveă
implantabileă(implantăcohlearăşiăprotezeăauditive)
Obiectiv:

Tratamentulă surdit ţiiă prină protezeă auditiveă implantabileă (implantă cohleară şiă
proteze auditive)
Programulănaţionalădeădiabetăzaharat
Obiective:
a)ă prevenţiaă secundar ă aă diabetuluiă zaharată [prină dozareaă hemoglobineiă
glicozilate (HbA 1c)];
b) asigurareaă tratamentuluiă medicamentosă ală pacienţiloră cuă diabetă zaharat,ă
inclusivă aă dispozitiveloră specificeă (pompeă deă insulin ă şiă materialeă consumabileă
pentru acestea);
c)ăautomonitorizareaăbolnavilorăcuădiabetăzaharatăinsulinotrataţi.
Programulănaţional de tratament al bolilor neurologice
Obiectiv:
Tratamentulăbolnavilorăcuăscleroz ămultipl
Programulănaţionalădeătratamentăalăhemofilieiăşiătalasemiei
Obiectiv:
Tratamentulăbolnavilorăcuăhemofilieăşiătalasemie
Programulănaţional de tratament pentru boli rare
Obiectiv:
Tratamentulăbolnavilorăcuăboliărareăprev zuteăînănormeleătehnice
Programulănaţionalădeăs n tateămintal
Obiectiv:
Asigurareaă tratamentuluiă specifică laă bolnaviiă cuă toxicodependenţ ,ă precumă şiă
testareaămetaboliţilorăstupefiantelorălaăaceştia
Programulănaţionalădeăboliăendocrine
Obiectiv:
Tratamentulă medicamentosă ală bolnaviloră cuă osteoporoz ,ă guş ă datorat ă carenţeiă
deăiodăşiăprolifer riămaligne
Programulănaţionalădeăortopedie
Obiectiv:
Asigurarea tratamentului:
a)ăbolnavilorăcuăafecţiuniăarticulareăprinăendoprotezare;
b) pierderilor osoase importante epifizo-metafizareă deă cauz ă tumoral
sau
netumoral ăprinăendoprotezeăarticulareătumorale;
c)ă bolnaviloră cuă diformit ţiă deă coloan ă vertebral ă prină implantă segmentară deă
coloan ;
d)ăbolnavilorăcuăpatologieătumoral ,ădegenerativ ăsauătraumatic ăprinăchirurgieă
spinal ;
e) tratamentul instabilit ţilorăarticulareăcroniceăprinăimplanturiădeăfixare.
Programulănaţionalădeătransplantădeăorgane,ăţesuturiăşiăceluleădeăorigineăuman
Obiective:
a)ă tratamentulă st riiă posttransplantă înă ambulatoriuă aă pacienţiloră cuă
transplant;
b) tratamentulărecidiveiăhepatiteiăcroniceăcuăvirusăhepatiticăBălaăpacienţiiăcuă
transplant hepatic.
Programulă naţională deă supleereă aă funcţieiă renaleă laă bolnaviiă cuă insuficienţ ă
renal ăcronic
Obiectiv:
Asigurareaă serviciiloră deă supleereă renal ,ă inclusivă medicamenteă şiă materialeă
sanitareă specifice,ă investigaţiiă medicaleă paracliniceă specifice,ă transportulă
nemedicalizată ală pacienţiloră hemodializaţiă prină hemodializ ă convenţional ă sauă
hemodiafiltrareă intermitent ă on-lineă deă laă şiă laă domiciliulă pacienţilor,
transportulă lunară ală medicamenteloră şiă materialeloră sanitareă specificeă dializeiă
peritonealeăcontinueăsauăautomate,ălaădomiciliulăpacienţilor
Programulănaţionalădeăterapieăintensiv ăaăinsuficienţeiăhepatice
Obiectiv:
Tratamentulăpacienţilorăcu insuficienţ ăhepatic ăprinăepurareăextrahepatic
Programulă naţională deă diagnostică şiă tratamentă cuă ajutorulă aparaturiiă deă înalt ă
performanţ
Obiective:
a) asigurarea investigaţiiloră diagnosticeă şiă aă tratamentuluiă unoră afecţiuniă
complexeăcuăajutorulădispozitivelorădeăînalt ăperformanţ ;
b) tratamentul bolnavilor cu maladia Parkinson prin implantarea dispozitivelor
deăstimulareăprofund ;
c) tratamentul bolnaviloră cuă epilepsieă rezistent ă laă tratamentă medicamentosă
prin proceduri microchirurgicale sau prin implantarea unui stimulator al nervului
vag;

d)ă tratamentulă bolnaviloră cuă hidrocefalieă congenital ă sauă dobândit ,ă prină
implantarea sistemelor de drenaj ventriculo-peritoneal;
e) tratamentul durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular;
f)ă tratamentulă deă stimulareă profund ă cerebral ă laă bolnaviiă cuă distoniiă
generalizateă sauă distoniiă focale/segmentareă rezistenteă laă terapiaă cuă toxin ă
botulinic .
Structur :
1.ăSubprogramulădeăradiologieăintervenţional
2.ă Subprogramulă deă diagnostică şiă tratamentă ală epilepsieiă rezistenteă laă
tratamentul medicamentos
3. Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la
copil
4.
Subprogramul
de
tratament
al
durerii
neuropate
prin
implant
de
neurostimulator medular
-------

