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A CTE ALE CA S E I N A Ț I O NALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTAT E
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative
pentru anii 2013 și 2014*)
Văzând Referatul de aprobare nr. DG 671 din 29 martie 2013 al Directorului general al Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate,
având în vedere art. 48 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru
anii 2013 și 2014,
în temeiul art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele tehnice de realizare a
programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și
2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin intră în vigoare începând cu
1 aprilie 2013.

Art. 3. — Direcțiile de specialitate din Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și
unitățile de specialitate prin care se derulează programe
naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Doru Bădescu

București, 29 martie 2013.
Nr. 190.

*) Ordinul nr. 190/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 29 martie 2013 și este reprodus și în acest număr bis.
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ANEXA
NORMELE TEHNICE DE REALIZARE A PROGRAMELOR
NAIONALE DE SNTATE CURATIVE PENTRU ANII 2013 I 2014

CAPITOLUL I
CADRUL GENERAL DE REALIZARE
NAIONALE DE SNTATE CURATIVE

A

PROGRAMELOR

ART. 1
Programele naionale de sntate curative, reprezint un ansamblu de aciuni
multianuale i au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu
impact major asupra sntii publice.
ART. 2
(1) Bugetul alocat programelor naionale de sntate pentru anii 2013 i 2014
este prevzut la capitolul VII din prezenta anex i este aprobat anual în Legea
bugetului de stat.
(2) Structura programelor naionale de sntate curative finanate din bugetul
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, obiectivele, criteriile de
eligibilitate stabilite de comisiile de specialitate ale Ministerului Sntii,
indicatorii specifici, natura cheltuielilor, precum i unitile sanitare prin care se
deruleaz programele naionale de sntate curative sunt prevzute la capitolul
VIII din prezenta anex.
ART. 3
(1) Programele naionale de sntate sunt elaborate de ctre Ministerul Sntii
cu participarea Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
(2) Implementarea programelor naionale de sntate se realizeaz prin structuri
din cadrul sistemului de sntate public cu atribuii în acest sens, numite în
continuare uniti de specialitate.
(3) Unitile de specialitate sunt:
a) instituii publice;
b) furnizori publici de servicii medicale;
c) furnizori privai de servicii medicale pentru serviciile medicale care
excedeaz capacitii furnizorilor publici de servicii medicale;
d) furnizori privai de medicamente i dispozitive medicale.
(4) Coordonarea tehnic si metodologica pentru implementarea programelor
naionale de sntate curative se asigura de ctre experi desemnai ca i
coordonatorii nationali prin ordin al presedintelui Casei Naionale de Asigurri
de Sntate.
(5) Raporturile stabilite între unitile de specialitate care deruleaz programe
naionale de sntate curative i casele de asigurri de sntate, respectiv Casa
Naional de Asigurri de Sntate sunt raporturi juridice civile, care vizeaz
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aciuni multianuale, ce se stabilesc i se desfoar pe baz de contract cu
valabilitate pân la data de 31 decembrie 2014.
(6) În situaia în care este necesar modificarea sau completarea clauzelor
contractuale, acestea sunt negociate i stipulate în acte adiionale, conform
dispoziiilor legale în vigoare.
(7) Angajamentele legale încheiate în exerciiul curent din care rezult obligaii
nu pot depi creditele de angajament sau creditele bugetare aprobate anual prin
legea bugetului de stat.
(8) Casele de asigurri de sntate, respectiv Casa Naional de Asigurri de
Sntate pot stabili i alte termene de contractare, în funcie de necesarul de
servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale i
altele asemenea acordate în cadrul programelor naionale de sntate curative, în
limita fondurilor aprobate fiecrui program/subprogram de sntate.
(9) Modelele de contracte pentru derularea programelor naionale de sntate
curative încheiate între casele de asigurri de sntate i unitile de specialitate
care deruleaz programe naionale de sntate curative sunt prevzute în anexele
nr. 1, 2 i 3 la prezentele norme.
ART. 4
(1) Programele naionale de sntate curative sunt finanate din bugetul Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate, precum i din alte surse, inclusiv
din donaii i sponsorizri, în condiiile legii.
(2) În anul 2013, finanarea programelor naionale de sntate se realizeaz
inclusiv din transferuri de la bugetul de stat i din venituri proprii, prin bugetul
Ministerului Sntii, ctre bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale
de sntate pentru:
a) achitarea obligaiilor de plat înregistrate în limita creditelor de
angajament aprobate pentru programele naionale de sntate a cror
finanare se asigur pân la data de 31 martie 2013, inclusiv, prin transfer
din bugetul Ministerului Sntii în bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate;
b) achitarea obligaiilor de plat înregistrate în limita creditelor de
angajament aprobate pentru Programul naional de boli transmisibile a
crui finanare se asigur pân la data de 31 martie 2013, inclusiv, din
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
(3) Sumele alocate din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate pentru finanarea programelor naionale de sntate curative se
utilizeaz pentru:
a) asigurarea, dup caz, în spital i în ambulatoriu, a unor medicamente,
materiale sanitare, dispozitive medicale i altele asemenea specifice unor boli
cronice cu impact major asupra sntii publice acordate bolnavilor inclui în
programele naionale de sntate curative;
b) asigurarea serviciilor de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale
sanitare specifice, investigaii medicale paraclinice specifice, transportul
2
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nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor i
transportul lunar al medicamentelor i materialelor sanitare specifice dializei
peritoneale la domiciliul pacienilor.
c) asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate
d) stingerea obligaiilor de plat înregistrate pân la data de 31 decembrie a
anului precedent i rmase neachitate pân la data de 31 decembrie a anului
urmtor.
ART. 5
Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale i altele asemenea,
utilizate în unitile sanitare cu paturi pentru tratamentul bolnavilor pe perioada
spitalizrii acestora sau, dup caz, eliberate prin farmaciile cu circuit închis
pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprini în programele
naionale de sntate se achiziioneaz de ctre unitile sanitare cu paturi prin
care se deruleaz programul, cu respectarea legislaiei în domeniul achiziiei
publice, la un preul de achiziie, care în cazul medicamentelor nu poate depi
preul de decontare aprobat în condiiile legii; în cazul produselor biologice,
achiziionarea se face pe denumire comercial.
ART. 6
(1) Sumele aferente programelor naionale de sntate curative se aloc în
baza contractelor negociate i încheiate între furnizori i casele de asigurri de
sntate judeene, respectiv a municipiului Bucureti i Casa Asigurrilor de
Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii
Judectoreti, denumite în continuare case de asigurri de sntate, precum i
între furnizorii privai de servicii de dializ (hemodializ convenional,
hemodiafiltrare intermitent on-line, dializ peritoneal continu, dializ
peritoneal automat) i Casa Naional de Asigurri de Sntate, dup caz.
(2) Casa Naional de Asigurri de Sntate repartizeaz caselor de asigurri
de sntate, fondurile destinate derulrii programelor naionale de sntate
curative prevzute la cap. VII, în baza indicatorilor fizici i de eficien realizai
în anul precedent.
(3) Sumele alocate pentru programele naionale de sntate curative sunt
cuprinse în bugetele de venituri i cheltuieli ale unitilor de specialitate prin
care acestea se implementeaz.
(4) Sumele prevzute la alin. (2), precum i execuia înregistrat trimestrial i
anual se public pe site-ul Ministerului Sntii.
(5) Unitile de specialitate public pe site-ul propriu bugetul de venituri i
cheltuieli i execuia înregistrat trimestrial i anual, pentru programele
naionale de sntate curative.
(6) Sumele aprobate pentru derularea programelor naionale de sntate curative
se aloc lunar, la solicitrile caselor de asigurri de sntate, pe baza cererilor
fundamentate ale unitilor de specialitate, în funcie de indicatorii realizai i în
limita fondurilor aprobate cu aceast destinaie, însoite de documentele
justificative
3
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(7) Pentru programele naionale de sntate finanate prin transferuri din bugetul
Ministerului Sntii în bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate, sumele necesare se asigur lunar de ctre Ministerul Sntii, în limita
fondurilor aprobate prin legea bugetului de stat, la solicitarea fundamentat a
Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
ART. 7
(1) Pentru programele naionale de sntate curative decontarea
medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale i altele
asemenea pentru unitile de specialitate aflate în contract cu casele de asigurri
de sntate se realizeaz lunar, din fondurile aprobate cu aceast destinaie.
(2) Decontarea serviciilor de supleere renal pentru furnizorii de dializ aflai
în contract cu casele de asigurri de sntate, precum i pentru furnizorii privai
de servicii de dializ aflai în contract cu Casa Naional de Asigurri de
Sntate se realizeaz lunar de casele de asigurri de sntate, respectiv de Casa
Naional de Asigurri de Sntate, din fondurile aprobate cu aceast destinaie,
cu condiia raportrii datelor de ctre furnizori la Registrul renal român.
ART. 8
(1) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale i
altele asemenea se asigur, în condiiile legii, prin farmaciile unitilor sanitare
nominalizate s deruleze programele naionale de sntate curative respective
i/sau prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate, dup caz.
(2) Unitile sanitare cu paturi care deruleaz programele naionale de sntate
curative sunt nominalizate de coordonatorii naionali prevzui la alin. (4) al art.
3 din prezentele norme.
ART. 9
Unitile sanitare care deruleaz programe, prevzute în prezentul ordin,
raporteaz caselor de asigurri de sntate indicatorii specifici pe baza evidenei
tehnico-operative, în format electronic i pe suport hârtie, conform machetelor
de raportare aprobate prin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate.
ART. 10
Casele de asigurri de sntate raporteaz Casei Naionale de Asigurri de
Sntate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) i anual, sumele
contractate, sumele utilizate potrivit destinaiei acestora i indicatorii specifici
conform machetelor aprobate, prevzute la art. 9.
ART. 11
Modificarea structurii, sumelor i indicatorilor specifici pentru evaluarea i
monitorizarea programelor, pe parcursul derulrii acestora, se aprob prin ordin
al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, cu avizul Ministerului
Sntii.
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ART. 12
În vederea derulrii în bune condiii a programelor naionale de sntate
curative, în urma evalurilor trimestriale ale indicatorilor specifici i în funcie
de realizarea obiectivelor i activitilor propuse, se stabilete modul de alocare
a resurselor rmase neutilizate.
ART. 13
Sumele alocate programelor naionale de sntate sunt aprobate anual prin legea
bugetului de stat potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 14
Sumele aferente programelor naionale de sntate curative sunt cuprinse în
contractele negociate i încheiate, distinct, între casele de asigurri de sntate i
unitile sanitare/farmaciile cu circuit deschis prin care se deruleaz programele,
între Casa Naional de Asigurri de Sntate i furnizorii privai de servicii de
dializ, autorizai de Ministerul Sntii pentru servicii de hemodializ:
hemodializ convenional sau hemodiafiltrare intermitent on-line i pentru
servicii de dializ peritoneal: continu sau automat, dup caz.
ART. 15
(1) Contractele încheiate între casele de asigurri de sntate i unitile
sanitare prin care se deruleaz programele naionale de sntate curative se
realizeaz dup modelul de contract prevzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.
(2) Reprezentantul legal al unitii sanitare încheie contract pentru derularea
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative cu casa de asigurri
de sntate în a crei raz administrativ-teritorial îi are sediul sau cu Casa
Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i
Autoritii Judectoreti, Unitile sanitare din reeaua aprrii, ordinii publice,
siguranei naionale i autoritii judectoreti încheie contracte pentru derularea
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative numai cu Casa
Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i
Autoritii Judectoreti, avându-se în vedere la contractare i decontare
asiguraii, indiferent de casa de asigurri de sntate la care sunt luai în
eviden.
(3) Contractele încheiate între casele de asigurri de sntate i farmaciile cu
circuit deschis, selectate în condiiile prevzute în Contractul-cadru privind
condiiile acordrii asistenei medicale în cadrul sistemului de asigurri sociale
de sntate, aprobat conform legii, prin care se deruleaz programele naionale
de sntate curative se realizeaz dup modelul de contract prevzut în anexa nr.
2 la prezentele norme.
(4) Contractele încheiate între casele de asigurri de sntate i furnizorii prin
care se deruleaz Programul naional de diabet zaharat [dozarea hemoglobinei
glicozilate (Hb A1c)] se realizeaz dup modelul de contract prevzut în anexa
nr. 3 la prezentele norme.
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ART. 16
Contractele încheiate între Casa Naional de Asigurri de Sntate i
furnizorii privai de servicii de dializ - hemodializ convenional,
hemodiafiltrare intermitent on-line, dializ peritoneal continu, dializ
peritoneal automat, autorizai i evaluai în condiiile legii, precum i între
casele de asigurri de sntate i unitile sanitare publice se realizeaz în limita
numrului de bolnavi prevzut în Programul naional de supleere a funciei
renale la bolnavii cu insuficien renal cronic i a fondurilor, aprobate pentru
anii 2013 i 2014 cu aceast destinaie. În situaia în care o unitate sanitar este
inclus în program pe parcursul derulrii acestuia, contractul cu Casa Naional
de Asigurri de Sntate se poate încheia prin preluarea bolnavilor existeni în
program de la alte uniti sanitare sau, dup caz, prin includerea în program a
unor bolnavi noi, cu încadrarea în numrul de bolnavi aprobat pentru respectivul
program.
ART. 17
(1) Refuzul caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de
Sntate de a încheia contracte cu furnizorii, denunarea unilateral a
contractului, precum i rspunsurile la cererile i la sesizrile furnizorilor se vor
face în scris i motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile.
(2) Litigiile legate de încheierea, derularea i încetarea contractelor dintre
furnizori i casele de asigurri de sntate/Casa Naional de Asigurri de
Sntate se soluioneaz de ctre Comisia de arbitraj care funcioneaz pe lâng
Casa Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor
legale în vigoare, sau, de ctre instanele de judecat, dup caz.
(3) În cazul în care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de
sntate/Casa Naional de Asigurri de Sntate a încetat din motive imputabile
furnizorilor, casele de asigurri de sntate/Casa Naional de Asigurri de
Sntate nu vor/va mai intra în relaii contractuale cu furnizorii respectivi pân
la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data încetrii
contractului.
(4) În cazul în care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de
sntate/Casa Naional de Asigurri de Sntate se modific prin excluderea
din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrat/înregistrate în
contractul încheiat cu casa de asigurri de sntate/Casa Naional de Asigurri
de Sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la furnizorii
respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurri de sntate/Casa
Naional de Asigurri de Sntate nu vor/va accepta înregistrarea în nici un alt
contract a persoanei/persoanelor respective pân la urmtorul termen de
contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data modificrii contractului.
(5) Dup reluarea relaiei contractuale, în cazul în care contractul înceteaz/se
modific, din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevzute la alin.
(4) casele de asigurri de sntate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevzute la
6
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alin. (4) în contractele încheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru
aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea
contractului.
ART. 18
Sumele aferente programelor sunt prevzute în bugetul Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate, la capitolul 66.05 "Sntate", titlul 20 "Bunuri i
servicii".
ART. 19
Sumele alocate programelor sunt cuprinse în bugetele de venituri i cheltuieli
aprobate ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate, caselor de asigurri de
sntate i, respectiv, ale unitilor de specialitate prin care acestea se deruleaz
i se utilizeaz potrivit destinaiilor stabilite.
ART. 20
Sumele aferente medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis se
cuprind în bugetele de venituri i cheltuieli ale caselor de asigurri de sntate i
distinct în contractele de furnizare de medicamente/materiale sanitare specifice,
încheiate între acestea i farmaciile cu circuit deschis.
CAPITOLUL II
ACHIZIIA MEDICAMENTELOR, MATERIALELOR SANITARE,
DISPOZITIVELOR MEDICALE I ALTELE ASEMENEA SPECIFICE
PROGRAMELOR NAIONALE DE SNTATE CURATIVE
ART. 21
(1) Lista denumirilor comune internaionale (DCI) corespunztoare
medicamentelor de care beneficiaz asiguraii inclui în programele naionale de
sntate curative în tratamentul ambulatoriu i spitalicesc este aprobat prin
Hotrârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând
denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care
beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie
medical, în sistemul de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Lista denumirilor comerciale i a preurilor de decontare a medicamentelor
care se acord bolnavilor cuprini în cadrul programelor naionale de sntate,
corespunztoare denumirilor comune internaionale (DCI) cuprinse în seciunea
C2 a sublistei C din anexa la Hotrârea Guvernului nr. 720/2008 pentru
aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaionale corespunztoare
medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal,
pe baz de prescripie medical în sistemul asigurrilor sociale de sntate, cu
modificrile i completrile ulterioare se aprob prin ordin al ministrului
sntii, la propunerea Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
(3) Din list se exclud medicamentele din CANAMED pentru care deintorul
autorizaiei de punere pe pia nu face dovada c sunt îndeplinite prevederile art.
7
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792 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sntii, cu
modificrile i completrile ulterioare, respectiv obligaia de asigurare a unor
stocuri adecvate i continue de medicamente; pentru medicamentele care dau
preul de decontare deintorul autorizaiei de punere pe pia trebuie s asigure
minimum 50% din necesarul de medicamente din cadrul unui DCI, pe fiecare
form farmaceutic i concentraie. Pentru medicamentele autorizate, nou intrate
pe pia care au pre i au fost listate în CANAMED, deintorul autorizaiei de
punere pe pia este obligat s asigure medicamentul pe pia de la data avizrii
preului în cantiti suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale
pacienilor.
(4) În situaia în care se constat c deintorul autorizaiei de punere pe pia nu
a asigurat prezena medicamentelor pe pia, conform prevederilor legale,
medicamentele se exclud din lista preurilor de decontare, în termen de
maximum 30 de zile de la data comunicrii constatrii lipsei medicamentelor de
pe pia, de ctre instituiile abilitate, precum i la sesizarea Ageniei Naionale a
Medicamentelor i Dispozitivelor Medicale.
(5) Lista materialelor sanitare de care beneficiaz asiguraii inclui în
programele naionale de sntate curative este aprobat prin ordin al ministrului
sntii.
ART. 22
Pentru programele naionale de sntate curative achiziia medicamentelor,
materialelor sanitare, dispozitivelor medicale i altele asemenea eliberate
bolnavilor pe perioada spitalizrii se face, în condiiile legii, de ctre unitile
sanitare care deruleaz programele respective, la preul de achiziie, care pentru
medicamente nu poate depi preul de decontare aprobat prin ordin al
ministrului sntii, în condiiile legii.
ART. 23
Pentru programele naionale de sntate curative medicamentele, materialele
sanitare, dispozitivele medicale i altele asemenea necesare pentru tratamentul în
ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit închis aparinând unitilor
sanitare prin care se deruleaz programul, se achiziioneaz de ctre acestea, la
preul de achiziie, care pentru medicamente nu poate depi preul de decontare
aprobat prin ordin al ministrului sntii, în condiiile legii
CAPITOLUL III
DECONTAREA MEDICAMENTELOR I/SAU A MATERIALELOR
SANITARE
SPECIFICE
PROGRAMELOR
NAIONALE
DE
SNTATE CURATIVE
ART. 24
(1) Casele de asigurri de sntate/Casa Naional de Asigurri de Sntate
deconteaz contravaloarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor
medicale i altora asemenea, precum i a serviciilor de supleere renal acordate
8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 175 bis/29.III.2013

în cadrul programelor naionale de sntate curative, conform contractelor
încheiate cu furnizorii.
(2) Decontarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale
i altele asemenea acordate în cadrul programelor se realizeaz lunar de ctre
casele de asigurri de sntate, din fondurile aprobate cu aceast destinaie, în
limita sumelor disponibile, în ordine cronologic, pân la 60 de zile
calendaristice de la data depunerii facturilor în vederea decontrii de ctre casa
de asigurri de sntate i acordrii vizei de „bun de plat”. Durata maxima de
verificare a facturilor nu poate depi 30 de zile de la data depunerii acestora.
(3) În vederea decontrii contravalorii medicamentelor specifice acordate în
cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu
circuit închis, prescripiile/filele de condic se depun la casele de asigurri de
sntate împreun cu borderoul centralizator i rapoartele de gestiune ale
farmaciei cu circuit închis.
(4) În vederea decontrii contravalorii testelor de automonitorizare a
bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratai eliberate prin farmaciile cu circuit
deschis, prescripiile medicale se depun la casele de asigurri de sntate
împreun cu borderoul centralizator i facturi distincte: pentru medicamente
specifice (insulin, insulin i ADO, dup caz) i pentru teste de
automonitorizare.
ART. 25
(1) Decontarea serviciilor de hemodializ convenional, hemodiafiltrare
intermitent on-line, dializ peritoneal continu i dializ peritoneal automat
în sistem ambulatoriu, furnizate de unitile sanitare care deruleaz Programul
naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic,
cuprinse în capitolul VIII, pct. 11, se realizeaz în conformitate cu prevederile
Ordinului preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 698/2010
pentru aprobarea Normelor privind condiiile i modalitatea de decontare a
serviciilor de dializ, contractate de Casa Naional de Asigurri de
Sntate/casele de asigurri de sntate, dup caz, cu furnizorii de servicii de
dializ, autorizai i evaluai în condiiile legii, cu modificrile i completrile
ulterioare, la un tarif de 472 lei pentru edina de hemodializ convenional, la
un tarif/edin de hemodiafiltrare intermitent on-line de 536 lei, la tariful de
50.800 lei/an pentru un bolnav cu dializ peritoneal continu i la tariful de
63.500 lei/an pentru un bolnav cu dializ peritoneal automat.
(2) Tarifele se vor actualiza în funcie de cursul valutar lei/euro utilizat în
alctuirea bugetului de stat, începând cu anul 2014, în limita bugetului
disponibil.
(3) La regularizarea trimestrial tariful pentru bolnavul cu dializ peritoneal
continu se poate modifica, în funcie de ponderea relativ a acestei metode de
tratament, în limita bugetului aprobat, dup cum urmeaz:
a) dac raportul: numrul de bolnavi cu dializ peritoneal continu/(numrul
de bolnavi cu dializ peritoneal continu + numrul de bolnavi cu hemodializ
9
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convenional) este < 20%, tariful pentru dializ peritoneal continu/an este de
50.800 lei
b) dac raportul: numrul de bolnavi cu dializ peritoneal continu/(numrul
de bolnavi cu dializ peritoneal continu + numrul de bolnavi cu hemodializ
convenional) este 20% - 24,9%, tariful pentru dializ peritoneal continu/an
este de 54.000 lei
c) dac raportul: numrul de bolnavi cu dializ peritoneal continu/(numrul
de bolnavi cu dializ peritoneal continu + numrul de bolnavi cu hemodializ
convenional) este >/= 25%, tariful pentru dializ peritoneal continu/an este
de 56.400 lei.
Dac pe durata derulrii contractului ponderea numrului de bolnavi cu
dializ peritoneal scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu
dializ peritoneal continu se va ajusta lunar, corespunztor serviciilor
realizate.
(4) Includerea bolnavilor noi în program se realizeaz cu încadrarea în
numrul de bolnavi prevzut i în bugetul aprobat pentru Programul naional de
supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic.
Contractarea cu furnizorii publici i privai de servicii de hemodializ i
dializ peritoneal, autorizai i evaluai în condiiile legii, se realizeaz pe baza
modelului de contract încheiat de Casa Naional de Asigurri de Sntate cu
furnizorii privai de servicii de dializ, aprobat prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate i adaptat corespunztor, dup caz.
ART. 26
Unitile sanitare prin care se deruleaz programe în baza contractelor
încheiate cu casele de asigurri de sntate prezint acestora, în primele 10 zile
lucrtoare ale lunii urmtoare, indicatorii specifici programelor realizai în luna
anterioar i documente justificative cu privire la sumele achitate, conform
copiei ordinului de plat (cu tampila trezoreriei) cu care s-a achitat
contravaloarea facturii pentru medicamente i/sau materiale sanitare specifice
aprovizionate pentru luna precedent, cererea justificativ, însoit de copia de
pe factura emis de furnizor pentru medicamentele i/sau materialele sanitare
specifice aprovizionrii pentru luna în curs, precum i prescripiile
medicale/filele de condic în baza crora s-au eliberat medicamentele specifice
pentru tratamentul în ambulatoriu.
ART. 27
Casele de asigurri de sntate vor analiza i valida, în termen de maximum
30 de zile calendaristice de la primire, situaiile prezentate de unitile sanitare i
gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziie anterior, precum i stocurile
cantitativ-valorice i vor deconta lunar, în limita sumei prevzute în contract i a
fondurilor disponibile cu aceast destinaie, în ordine cronologic, pân la 60 de
zile calendaristice de la data depunerii facturilor în vederea decontrii,
contravaloarea facturilor prezentate în copie de unitatea prestatoare de servicii
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medicale pentru medicamentele i/sau materialele sanitare specifice
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative.
ART. 28
Neprezentarea documentelor prevzute la art. 26 de ctre unitile sanitare
atrage prelungirea termenului de decontare pân la termenul urmtor prezentrii
documentelor.
ART. 29
(1) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale i altele
asemenea, care se asigur pacienilor i bolnavilor cuprini în cadrul
programelor naionale de sntate curative, prin farmaciile cu circuit deschis
aflate în relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, se elibereaz i se
deconteaz la nivelul preului de decontare aprobat prin ordin al ministrului
sntii, în condiiile legii, fr a încasa contribuie personal pentru acest pre
de la asigurai.
(2) În cazul în care preul cu amnuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea
terapeutic al medicamentului prescris este mai mare decât preul de decontare,
farmaciile cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu casele de asigurri
de sntate pot încasa de la asigurai, numai cu acordul i la solicitarea acestora,
diferena de pre rezultat dintre preul de vânzare cu amnuntul al
medicamentului prescris i preul de decontare al acestuia. În acest sens farmacia
trebuie s obin acordul informat i scris al asiguratului/primitorului pe versoul
prescripiei.
CAPITOLUL IV
PRESCRIEREA I ELIBERAREA MEDICAMENTELOR I A
MATERIALELOR SANITARE SPECIFICE DECONTATE ÎN CADRUL
PROGRAMELOR NAIONALE DE SNTATE CURATIVE
ART. 30
(1) Medicamentele/materialele sanitare se acord bolnavilor cuprini în
programele naionale de sntate curative în tratamentul ambulatoriu, pe baz de
prescripie medical eliberat de medicii care sunt în relaii contractuale cu
casele de asigurri de sntate. Pentru prescrierea medicamentelor materialele
sanitare care se acord în tratamentul ambulatoriu bolnavilor cuprini în
programele naionale de sntate curative se utilizeaz numai prescripia
medical electronic on-line i în cazuri justificate, prescripia medical
electronic off-line .
În cadrul programelor naionale de sntate curative, prescrierea preparatelor
stupefiante i psihotrope se realizeaz conform reglementrilor Legii nr.
339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope, cu modificrile i completrile ulterioare, iar
formularul de prescripie medical cu regim special este considerat prescripie
medical off-line.
11
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Prescripia medical cu regim special este utilizat pentru preparatele
stupefiante i psihotrope i îi pstreaz regimul de prescripie medical cu
regim special.
Pentru prescripiile medicale electronice off-line, în cazul în care o
modificare este absolut necesar, aceast meniune va fi semnat i parafat de
ctre persoana care a completat iniial datele, pe toate formularele.
(2) Prescripia medical electronic on-line i off-line este un formular utilizat
în sistemul de asigurri sociale de sntate pentru prescrierea medicamentelor cu
i fr contribuie personal, precum i a medicamentelor/materialelor sanitare
ce se acord bolnavilor cuprini în cadrul programelor naionale de sntate
curative în tratamentul ambulatoriu.
Prescripia medical electronic on-line i off-line are dou componente:
componenta care se completeaz de ctre medicul prescriptor i o component
care se completeaz de farmacist, denumite în continuare component prescriere
i component eliberare.
Seria i numrul prescripiei medicale electronice on-line i off-line sunt
unice i sunt generate automat prin sistemul de prescriere electronic de la
nivelul caselor de asigurri de sntate i sunt atribuite fiecrui furnizor de
servicii medicale/medic, care are contract/convenie pentru prescriere de
medicamente/materiale sanitare în cadrul programelor naionale de sntate
curative.
(3) Casele de asigurri de sntate organizeaz evidena prescripiilor
medicale electronice on-line i off-line pe fiecare program/subprogram,
respectiv pe fiecare medic prescriptor.
(4) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaia în care medicul
prescriptor are semntur electronic extins, acesta listeaz un exemplar al
prescripiei medicale (component prescriere) care poart confirmarea
semnturii electronice extinse i îl înmâneaz asiguratului pentru depunerea la
farmacie i poate lista un alt exemplar al prescripiei electronice (componenta
prescriere) care rmâne la medicul prescriptor pentru evidena proprie.
(5) Farmacia la care se prezint asiguratul sau persoana care ridic
medicamentele în numele asiguratului listeaz un exemplar al prescripiei
electronice on-line (componenta eliberare) - ce conine confirmarea semnturii
electronice a farmacistului, care se depune la casa de asigurri de sntate
împreun cu prescripia medical (componenta prescriere), factura i borderoul
centralizator în vederea decontrii. Exemplarul listat de farmacie (componenta
eliberare) va fi semnat inclusiv de ctre asigurat/persoana care ridic
medicamentele în numele acestuia. În cazul eliberrii medicamentelor prescrise
de mai mult de o farmacie, prescripia medical (componenta prescriere) se
depune la casa de asigurri de sntate numai de prima farmacie care a eliberat
medicamente.
(6) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaia în care medicul
prescriptor nu are semntur electronic extins, acesta listeaz obligatoriu dou
12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 175 bis/29.III.2013

exemplare pe suport hârtie (componenta prescriere), pe care le semneaz,
parafeaz i tampileaz, din care un exemplar rmâne la medicul prescriptor
pentru evidena proprie i un exemplar îl înmâneaz asiguratului pentru a se
depune de ctre acesta la farmacie. Farmacia listeaz pe suport hârtie prescripia
medical electronic (componenta eliberare), cu confirmarea semnturii
electronice a farmacistului, care se semneaz i de asigurat sau de persoana care
ridic medicamentele, pe care împreun cu prescripia medical (componenta
prescriere) o ataeaz la factura i borderoul centralizator care se depun la casa
de asigurri de sntate în vederea decontrii. Farmacia îi poate pstra o copie
dup prescripia medical electronic (componenta prescriere).
(7) În cazul prescrierii electronice off-line medicul prescriptor listeaz
obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripiei medicale electronice
(componenta prescriere), pe care le semneaz, parafeaz i tampileaz, dintre
care un exemplar îl pstreaz pentru evidena proprie i dou exemplare le
înmâneaz asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listeaz pe
suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnturii electronice a
farmacistului, care se semneaz i de asigurat sau persoana care ridic
medicamentele, pe care farmacia o ataeaz, alturi de un exemplar al
prescripiei (componenta prescriere) depuse de asigurat, la factura i borderoul
centralizator care se înainteaz la casa de asigurri de sntate în vederea
decontrii.
(8) Medicamentele cuprinse în prescripiile medicale electronice care nu
conin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevzute în formularul
de prescripie medical cu regim special, respectiv în formularul de prescripie
medical electronic, nu se elibereaz de ctre farmacii i nu se deconteaz de
casele de asigurri de sntate.
(9) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se
denumirea comun internaional (DCI), iar în cazuri justificate medical în fia
medical a pacientului, precum i în cazul produselor biologice, prescrierea se
face pe denumire comercial, cu precizarea pe prescripie i a denumirii comune
internaionale corespunztoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe
denumirea comercial, justificarea medical va avea în vedere efectele
secundare sau ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiai DCI i
pentru care medicul prescriptor a întocmit fi de farmacovigilen pe care a
înaintat-o Ageniei Naionale a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale.
Prescrierea medicamentelor cu aprobarea comisiilor de experi de la nivelul
Casei Naionale de Asigurri de Sntate se realizeaz în baza referatului de
justificare prevzut în anexa nr. 4.
(10)
Prescripiile
medicale
pe
baza
crora
se
elibereaz
medicamentele/materiale sanitare pentru tratamentul ambulatoriu în cadrul
programelor naionale de sntate curative constituie documente financiarcontabile, pe baza crora se întocmesc borderourile centralizatoare.
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(11) Primitorul semneaz de primirea medicamentelor pe prescripia
medical, pe care se menioneaz numele, prenumele, seria i numrul actului de
identitate, codul numeric personal (CNP)/codul unic de asigurare/numrul
cardului european/numrul paaportului corespunztoare acestuia i data
eliberrii medicamentelor.
(12) Pentru prescripia medical electronic on-line i off-line, în care
medicul prescriptor are sau nu are semntur electronic extins, în situaia în
care primitorul renun la anumite DCI-uri/medicamente cuprinse în prescripie,
farmacistul va completa componenta eliberare din prescripie numai cu
medicamentele eliberate i va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul
semneaz cu precizarea poziiei/poziiilor din componenta prescriere a
medicamentelor la care renun i care se depune de farmacia la casa de
asigurri de sntate. În aceast situaie medicamentele neeliberate nu pot fi
eliberate de nici o alt farmacie.
(13) Pentru prescripia electronic on-line în care medicul prescriptor are
semntur electronic extins, pentru DCI-urile/medicamentele neeliberate de
farmacie i la care asiguratul nu renun, i care pot fi eliberate de alte farmacii,
farmacia care a eliberat medicamentele va lista un exemplar, (componenta
eliberare), cu DCI-urile/medicamentele eliberate, care va fi înmânat asiguratului
pentru a se prezenta la alt farmacie.
(14) Pentru prescripia medical electronic off-line sau on-line în care
medicul prescriptor nu are semntur electronic, prescripia se poate elibera de
ctre o singur farmacie.
(15) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale i
altele asemenea, necesare derulrii unor programe naionale de sntate curative,
nominalizate la capitolul VIII, se elibereaz prin farmaciile cu circuit închis ale
unitilor sanitare nominalizate.
(16) Medicamentele care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor cu scleroz multipl, hemofilie, talasemie unele boli rare, boli
endocrine, precum i pentru tratamentul substitutiv cu metadon cuprini în
programele naionale de sntate curative, se elibereaz prin farmaciile cu circuit
închis aparinând unitilor sanitare prin care se deruleaz aceste programe, pe
baz de prescripie medical electronic/condic medical.
(17) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor
cu diabet zaharat, pentru tratamentul strii posttransplant al pacienilor
transplantai i pentru tratamentul pacienilor cu unele boli rare (mucoviscidoz,
scleroz lateral amiotrofic, epidermoliz buloas i sindromul Prader Willi) se
elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis.
(18) Medicamentele specifice care se acord pe perioada spitalizrii
bolnavilor inclui în Programul naional de oncologie se elibereaz prin
farmaciile cu circuit închis ale unitilor sanitare; achiziionarea acestora se
realizeaz de ctre unitatea sanitar, cu respectarea legislaiei în domeniul
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achiziiei publice, la preul de achiziie, care în cazul medicamentelor nu poate
depi preul de decontare aprobat în condiiile legii.
(19) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu
afeciuni oncologice inclui în Programul naional de oncologie se prescriu, i se
elibereaz dup cum urmeaz:
a) prescrierea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu
administrare intramuscular/subcutanat se face pe prescripie medical
distinct, pentru fiecare tip de administrare; în cazul medicamentelor cu
administrare subcutanat, prescrierea se face pentru o perioad de maximum o
lun calendaristic;
b) pentru medicamentele oncologice cu administrare oral se întocmesc
prescripii medicale distincte; pentru medicamentele corespunztoare DCI-ului
Imatinibum, prescrierea se va face pe denumire comercial cu menionarea în
prescripie i a denumirii comune internaionale;
c) eliberarea se realizeaz astfel:
c1) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu casele
de asigurri de sntate, pentru formele farmaceutice cu administrare oral,
precum i pentru factorii de cretere leucocitari care corespund DCI-urilor:
Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund
DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum i Fulvestrantum i
medicamentele de tip imunomodulator care corespund DCI-urilor Interferonum
alfa 2A i Interferonum alfa 2B, Bortezomibum;
c2) prin farmaciile cu circuit închis din structura unitilor sanitare aflate în
relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, pentru formele
farmaceutice cu administrare parenteral.
(20) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu
afeciuni endocrine care corespund DCI-ului Teriparatidum se elibereaz prin
farmaciile cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu casele de asigurri
de sntate.
(21) Pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se vor completa prescripii
medicale distincte: pentru medicamente antidiabetice orale, pentru medicamente
antidiabetice de tipul insulinelor i teste de automonitorizare i pentru
medicamente antidiabetice orale, antidiabetice de tipul insulinelor i teste de
automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici.
(22) Testele de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratai
se elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis i se asigur în baza contractelor
de furnizare de medicamente i a unor materiale sanitare specifice care se acord
pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele programe
naionale de sntate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate, încheiate de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de
medicamente. Prescrierea acestora se face împreun cu prescrierea tratamentului
cu insulin, pe acelai formular de prescripie medical, pe o perioad de
maximum 3 luni. Numrul de teste de automonitorizare este de pân la 100
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teste/lun pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent i pân la 100
teste pentru 3 luni pentru un adult cu diabet zaharat insulinotratat. Farmaciile
sunt obligate s asigure în termen de maximum 48 de ore testele prescrise
pacientului, dac acestea nu exist în farmacie la momentul solicitrii. Decizia
privind prescrierea unui numr mai mic de teste sau de a întrerupe acordarea
testelor aparine medicului prescriptor.
ART. 31
Eliberarea medicamentelor i materialelor sanitare prin farmaciile cu circuit
închis ale unitilor sanitare se face pe baz de prescripie medical
electronic/condic de medicamente, dup caz.
ART.32
Prescrierea i eliberarea medicamentelor antidiabetice, medicamentelor
oncologice specifice i a medicamentelor specifice necesare tratamentului strii
posttransplant în ambulatoriu, nominalizate prin ordin al ministrului sntii
privind aprobarea preului de decontare, se realizeaz astfel:
a) Tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat se iniiaz de ctre
medicul specialist diabetolog sau de ctre medicul cu competen/atestat în
diabet i poate fi continuat pe baza scrisorii medicale de ctre medicii
desemnai. Medicii desemnai sunt medicii specialiti (medicin intern,
medicin de familie), nominalizai de direcia de sntate la propunerea unitii
judeene pentru implementarea Programului naional de diabet zaharat, în
situaia în care exist un deficit de medici diabetologi, sau cu competen în
diabet, nutriie i boli metabolice la nivel judeean. Unitatea judeean este
format din:
- coordonatorul local al programului, medici diabetologi sau cu competen în
diabet, nutriie i boli metabolice aflai în relaie cu casele de asigurri de
sntate;
- responsabilul programului de la nivelul direciei de sntate;
- responsabilul programului de la nivelul casei de asigurri de sntate.
Medicii de familie desemnai în situaia în care exist un deficit de medici
diabetologi sau cu competen în diabet, nutriie i boli metabolice la nivel
judeean pot prescrie în baza scrisorii medicale numai medicamente ADO.
b) Tiazolidindionele i combinaiile acestora, eliberate la pre de decontare, se
aprob de ctre comisia de la nivelul caselor de asigurri de sntate, la
propunerea medicului diabetolog sau a medicului cu competen/atestat în
diabet, conform protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate
ale Ministerului Sntii. Iniierea tratamentului cu tiazolidindione i
combinaiile acestora pentru pacienii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
se face numai cu încadrarea în sumele alocate în acest sens.
c) Eliberarea pompelor de insulin se realizeaz prin centrele metodologice
regionale. Eliberarea dispozitivelor de administrare a insulinei (seringi, penuri i
ace,), precum i instruirea pacientului care îi administreaz insulina privind
tehnica de administrare a insulinei i modalitatea de utilizare a seringii sau
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penului (unghiul sub care se introduce acul, rotaia locurilor de injectare,
adâncimea injeciei etc.) se fac de ctre medicul diabetolog sau cu
competen/atestat. Informarea i instruirea pacienilor se vor face particularizat
pentru fiecare tip de pen utilizat, în funcie de insulina uman specific
prescris. Recuperarea dispozitivelor de administrare a insulinei se face prin
cabinetele prin care acestea s-au distribuit i care vor respecta regulile de
colectare i distrugere a deeurilor de aceast natur.
d) Pentru tratamentul strii posttransplant în ambulatoriu, medicul specialist
din centrele acreditate pentru activitatea de transplant i nominalizate prin ordin
al ministrului sntii care are în eviden i monitorizeaz pacienii
transplantai elibereaz scrisoare medical ctre medicul prescriptor aflat în
relaie contractual cu casa de asigurri de sntate la care pacientul se afl în
eviden. În situaia prescrierii tratamentului cu medicamente imunosupresoare,
atât pentru bolnavii în status posttransplant aflai în tratament cu medicamente
de referin imunosupresoare, cât i pentru bolnavii nou-transplantai, în
scrisoarea medical se consemneaz, în mod obligatoriu, denumirea comun
internaional a medicamentului, denumirea comercial a acestuia, doza de
administrare recomandat, forma de prezentare i perioada de valabilitate a
prescrierii medicale. Scrisoarea medical are valabilitate pe o perioad maxim
de 6 luni calendaristice.
În situaia în care valoarea prescripiei medicale este mai mare de 3.000 lei pe
lun, aceasta se elibereaz în farmacie numai dac are aprobarea efului
centrului acreditat.
Pentru
urmtoarele
DCI-uri:
VORICONAZOLUM
i
VALGANCICLOVIRUM, precum i în cazul iniierii sau, dup caz, meninerii
tratamentului cu medicamente imunosupresoare de referin pentru prevenirea
rejetului de gref, prescrierea i eliberarea medicamentelor se fac numai cu
aprobarea Ageniei Naionale de Transplant. Referatul de aprobare se
completeaz de ctre medicul specialist din centrele acreditate, care îl transmite
spre aprobare efului centrului i, dup caz, Ageniei Naionale de Transplant. În
termen de dou zile acetia trimit un exemplar al referatului medicului care l-a
transmis. Cellalt exemplar se înainteaz casei de asigurri de sntate în
vederea analizrii i validrii prescripiei medicale în vederea decontrii. Pe baza
referatului aprobat de comisie, medicul va întocmi prescripia medical, cu
obligativitatea menionrii perioadei pentru care a fcut prescrierea, perioad
care poate fi de pân la maximum 90/91/92 de zile, dup caz, i o înmâneaz,
împreun cu referatul, asiguratului. Acesta îl pstreaz pe toat perioada de
valabilitate a referatului, pe care îl prezint farmaciei în vederea eliberrii
medicamentelor.
Pentru bolnavii în status posttransplant aflai în tratament cu medicamente de
referin imunosupresoare substituia cu medicamente generice se realizeaz
numai la recomandarea medicilor specialiti din centrele acreditate pentru

17

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 175 bis/29.III.2013

activitatea de transplant i în condiiile monitorizrii terapeutice a
imunosupresiei, în mod similar cazurilor nou-transplantate.
În situaia realizrii substituiei medicamentelor de referin imunosupresoare
cu medicamente generice imunosupresoare fie din iniiativa medicilor specialiti
din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie a farmacitilor, se
menine tratamentul imunosupresor de substituie pentru a se evita riscurile de
rejet al grefelor transplantate.
e) Pentru tratamentul bolnavilor cu afeciuni oncologice iniierea i
continuarea tratamentului se fac de ctre medicul oncolog sau hematolog, dup
caz.
f) În cadrul Programului naional de oncologie, pentru urmtoarele DCI-uri:
ERLOTINIBUM,
IMATINIBUM,
TRASTUZUMABUM,
BEVACIZUMABUM,
FLUDARABINUM,
RITUXIMABUM,
BORTEZOMIBUM,
ALEMTUZUMABUM,
CETUXIMABUM,
SUNITINIBUM, SORAFENIBUM, DASATINIBUM, PEMETREXEDUM
iniierea i continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la
nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate, iar pentru urmtoarele DCIuri:
PEGFILGRASTIMUM,
INTERFERONUM
ALFA
2b
i
INTERFERONUM ALFA 2a iniierea i continuarea tratamentului se fac numai
cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de sntate, în baza
documentelor i referatului de aprobare transmis ctre acestea de ctre medicul
prescriptor.
g) Medicamentele prevzute la lit. f), pentru care iniierea i continuarea
tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naionale
de Asigurri de Sntate, respectiv a comisiei de la nivelul casei de asigurri de
sntate, se elibereaz la nivelul farmaciilor cu circuit închis ale unitilor
sanitare/farmaciilor cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate. Pentru medicamentele oncologice specifice care se
elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis, medicul prescriptor întocmete
prescripia medical cu obligativitatea menionrii perioadei pentru care a fcut
prescrierea, pe care o înmâneaz bolnavului împreun cu copia referatului
aprobat; pentru eliberarea acestora bolnavul prezint farmaciei cu circuit deschis
prescripia medical i copia referatului. Pacientul pstreaz copia referatului de
aprobare pe toat perioada de valabilitate a acestuia. Pentru asigurarea
continuitii i eficienei tratamentului, bolnavul va rmâne în evidena
medicului care a iniiat schema de tratament pe toat perioada efecturii
acesteia. În cazuri justificate, în care bolnavul se adreseaz unui alt medic
oncolog sau hematolog decât cel care a întocmit referatul, medic aflat în relaie
contractual cu o cas de asigurri de sntate, bolnavul se poate transfera
numai cu aprobarea casei de asigurri de sntate cu care medicul respectiv se
afl în relaie contractual.
h) comisia de la nivelul casei de asigurri de sntate care aprob iniierea i
continuarea tratamentului cu medicamentele prevzute la lit. f) este format din:
18
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un reprezentant al direciei de sntate public, un reprezentant al casei de
asigurri de sntate i medicul coordonator al programului.
i) Pentru urmtoarele DCI-uri: INTERFERONUM BETA 1a,
INTERFERONUM
BETA
1b,
GLATIRAMER
ACETAT,
NATALIZUMABUM, iniierea tratamentului bolnavilor cu scleroz multipl se
face numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de
Sntate.
j) Pentru DCI-ul DEFERASIROXUM din Programul naional de diagnostic i
tratament pentru boli rare, iniierea i continuarea tratamentului se fac numai cu
aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
k) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, respectiv materialele
sanitare sunt de pân la 30, respectiv 31 de zile, dup caz, cu excepia
medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu
afeciuni oncologice, cu scleroz multipl, hipertensiune arterial pulmonar i
pentru stri posttransplant, respectiv a materialelor sanitare specifice
tratamentului bolnavilor cu epidermoliz buloas cuprini în programele
naionale de sntate curative pentru care perioada poate fi de pân la 90/91/92
de zile, dup caz. Pentru bolnavii cu afeciuni oncologice i bolnavii cu scleroz
multipl, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea
bolnavului la momentul prescrierii i prognosticul bolii.
CAPITOLUL V
RESPONSABILITILE/OBLIGAIILE
SPECIFICE
ÎN
DERULAREA PROGRAMELOR NAIONALE DE SNTATE
CURATIVE
ART. 33
Unitile sanitare prin care se deruleaz programe naionale de sntate
curative au urmtoarele responsabiliti:
a) rspund de utilizarea fondurilor primite potrivit destinaiei aprobate;
b) dispun msurile necesare în vederea asigurrii realizrii obiectivelor
programului;
c) rspund de organizarea, monitorizarea i buna desfurare a activitilor
medicale din cadrul programelor de sntate;
d) organizeaz evidena bolnavilor care beneficiaz de medicamente i/sau de
materiale sanitare specifice prescrise i eliberate în cadrul programelor, precum
i de servicii de supleere renal, dup caz, prin înregistrarea la nivel de pacient,
în format electronic, a urmtorului set minim de date: CNP bolnav, diagnostic
specific concordant cu programul, medicul curant (cod paraf), medicamentele
eliberate, cantitatea i valoarea de decontat, conform schemei terapeutice
prescrise, cu respectarea protocoalelor;
e) rspund de raportarea corect i la timp a datelor ctre casele de asigurri
de sntate;
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f) transmit caselor de asigurri de sntate raportri lunare, trimestriale
(cumulat de la începutul anului) i anuale, în primele 10 zile lucrtoare ale lunii
urmtoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând
indicatorii fizici i de eficien, precum i valoarea medicamentelor i a
materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea
serviciilor de supleere renal, corespunztoare programelor finanate din bugetul
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
g) transmit caselor de asigurri de sntate prescripiile medicale în baza
crora s-au eliberat medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu,
însoite de borderourile centralizatoare distincte;
h) indicatorii de eficien reprezint costul mediu/bolnav tratat i se
calculeaz ca raport între valoarea medicamentelor i/sau a materialelor sanitare
specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor i numrul de bolnavi
beneficiari în cadrul fiecrui program, iar pentru serviciile de supleere renal, ca
raport între cheltuielile pentru serviciile de supleere renal i numrul de bolnavi
dializai;
i) rspund de modul de organizare a contabilitii, a evidenelor tehnicooperative, de utilizarea sumelor potrivit destinaiilor aprobate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, precum i de exactitatea i realitatea datelor
raportate caselor de asigurri de sntate;
j) rspund de gestionarea eficient a mijloacelor materiale i bneti i de
organizarea evidenelor contabile a cheltuielilor pentru fiecare program i pe
paragrafele i subdiviziunile clasificaiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat,
cât i în execuie.
ART. 34
Pentru nerespectarea responsabilitilor în derularea programelor naionale de
sntate curative se vor aplica sanciuni similare sanciunilor prevzute în
Contractul-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale în cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate, aprobat conform legii pentru
serviciile medicale.
ART. 35
(1) Casele de asigurri de sntate, prin direciile i structurile implicate în
derularea programelor naionale de sntate, au urmtoarele responsabiliti:
a) rspund de asigurarea, urmrirea i controlul utilizrii fondurilor alocate
pentru derularea programelor;
b) realizeaz analiza i monitorizarea derulrii programelor prin indicatorii
fizici i de eficien realizai transmii de unitile sanitare;
c) realizeaz validarea facturilor depuse în vederea decontrii, în termen de 30
de zile de la depunerea documentelor justificative;
d) raporteaz Casei Naionale de Asigurri de Sntate, lunar, trimestrial
(cumulat de la începutul anului) i anual, în primele 15 zile lucrtoare ale lunii
urmtoare perioadei pentru care se face raportarea, sumele alocate de acestea
pentru fiecare program naional de sntate curativ, sumele utilizate de unitile
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sanitare i farmaciile cu circuit deschis care deruleaz programe, precum i
indicatorii fizici i de eficien realizai, conform machetelor prevzute la art. 9;
e) evalueaz i fundamenteaz, în raport cu numrul de pacieni eligibili,
fondurile necesare pentru asigurarea tratamentului cu medicamentele care sunt
aprobate la nivelul comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de
Sntate i de la nivelul caselor de asigurri de sntate;
f) analizeaz i valideaz prescripiile medicale eliberate în farmaciile cu
circuit deschis în cadrul programelor, în vederea decontrii, pe baza referatelor
de aprobare aflate în evidena caselor de asigurri de sntate;
g) monitorizeaz consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu
circuit deschis în cadrul programelor, cu evidene distincte pentru DCI-urile
aprobate prin comisii, în limita fondurilor stabilite cu aceast destinaie i
comunicate comisiilor de experi;
h) analizeaz i valideaz în vederea decontrii investigaiilor medicale
paraclinice efectuate i raportate în cadrul programelor/subprogramelor
naionale de sntate de ctre furnizorii de servicii medicale paraclinice;
i) controleaz trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate i analizeaz
indicatorii prezentai;
j) realizeaz controlul încruciat al dozrilor hemoglobinei glicozilate
efectuate bolnavilor cu diabet zaharat i raportate în cadrul Programului naional
de diabet zaharat, cu aceleai investigaii efectuate i decontate pentru aceti
bolnavi din fondurile alocate pentru alte tipuri de asisten medical;
k) repartizeaz unitilor sanitare fondurile destinate derulrii programelor
naionale de sntate curative în funcie de indicatorii fizici i de eficien
realizai comparativ cu cei prevzui, precum i de stocurile existente.
(2) În relaiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurri
de sntate au i urmtoarele obligaii:
a) s încheie contracte de furnizare de medicamente i de materiale sanitare
specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui
în unele programe naionale de sntate curative numai cu furnizorii de
medicamente autorizai i evaluai conform reglementrilor legale în vigoare i
s fac publice, în termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data încheierii
contractelor, prin afiare pe pagina web, lista acestora i valoarea orientativ de
contract pentru informarea asigurailor; s actualizeze pe perioada derulrii
contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de
sntate, modificrile intervenite în lista acestora i a valorii orientative de
contract, în termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data încheierii actelor
adiionale;
b) s urmreasc lunar evoluia consumului de medicamente i de materiale
sanitare specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor
inclui în unele programe naionale de sntate curative, comparativ cu fondul
alocat cu aceast destinaie, luând msurile ce se impun.
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ART. 36
Casa Naional de Asigurri de Sntate, prin direciile de specialitate, are
urmtoarele responsabiliti:
a) rspunde de asigurarea, urmrirea, evidenierea i controlul utilizrii
fondurilor alocate pentru derularea programelor;
b) realizeaz monitorizarea derulrii subprogramelor prin indicatorii fizici i
de eficien realizai;
c) trimestrial i anual, întocmete un raport de analiz comparativ a
indicatorilor prevzui fa de cei realizai;
d) raporteaz Ministerului Sntii modul de utilizare a sumelor transferate
din bugetul acestuia în bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate;
e) transmite trimestrial, anual i ori de câte ori este nevoie, structurii din cadrul
Ministerului Sntii cu atribuii în elaborarea i coordonarea programelor
naionale de sntate indicatorii fizici i de eficien ai programelor naionale de
sntate curative, precum i analiza modului în care acestea sunt derulate;
f) colaboreaz cu comisiile de experi de la nivel naional, precum i cu
coordonatorii naionali desemnai prin ordin al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, pentru implementarea programelor naionale de sntate
curative;
ART. 37
(1) În relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate pentru eliberarea
medicamentelor i materialelor sanitare specifice unor programe naionale de
sntate, respectiv Programul naional de diabet zaharat, Programul naional de
oncologie, Programul naional de diagnostic i tratament pentru boli rare
(mucoviscidoz, scleroz lateral amiotrofic, epidermoliz buloas, Sindromul
Prader-Willi) i Programul naional de transplant de organe, esuturi i celule de
origine uman (tratamentul strii posttransplant), furnizorii de medicamente
evaluai, i aflai în relaie contractual cu casele de asigurri de sntate pentru
furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal, au obligaiile
prevzute în Contractul-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale în
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, precum i urmtoarele
obligaii:
a) s se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunztoare DCI-urilor
prevzute în lista C - seciunea C2 din Hotrârea Guvernului nr. 720/2008
pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaionale
corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr
contribuie personal, pe baz de prescripie medical, în sistemul de asigurri
sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare, cu prioritate cu
medicamentele al cror pre pe unitatea terapeutic este mai mic sau egal cu
preul de decontare; s asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale
aceleiai denumiri comune internaionale (DCI), cu prioritate la preurile cele
mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; s se
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aprovizioneze, la cererea scris a asiguratului i înregistrat la furnizor, în
maximum 48 de ore, cu medicamentele i materiale sanitare specifice care se
acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele programe
naionale de sntate cu scop curativ, dac acestea nu exist la momentul
solicitrii în farmacie;
b) s verifice dac au fost respectate condiiile prevzute în normele tehnice
de realizare a programelor naionale de sntate curative cu privire la eliberarea
prescripiilor medicale pentru materialele sanitare specifice care se acord pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele programe naionale de
sntate curative;
c) s transmit caselor de asigurri de sntate datele solicitate, utilizând
Platforma Informatic din asigurrile de sntate. În situaia în care se utilizeaz
un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu Sistemele
informatice Platforma Informatic din asigurrile de sntate, caz în care
furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea în procesul de transmitere a
datelor. Începând cu data implementrii sistemului de raportare în timp real,
acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluai pentru îndeplinirea
acestei obligaii;
d) s întocmeasc i s prezinte caselor de asigurri de sntate documentele
necesare în vederea decontrii medicamentelor i a materialelor sanitare
specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui
în unele programe naionale de sntate curative - factur, borderoucentralizator, prescripii medicale, cu înscrierea numrului de ordine al bonului
fiscal i a datei de emitere a acestora, pe baza crora au fost eliberate
medicamentele i materialele sanitare specifice care se acord pentru tratamentul
în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele programe naionale de sntate
curative; sumele prevzute în factur pentru medicamentele i materialele
sanitare din documentele justificative însoitoare, prezentate caselor de asigurri
de sntate de furnizorii de medicamente în vederea decontrii acestora, trebuie
s corespund cu datele raportate;
e) s respecte modul de eliberare a medicamentelor i modul de eliberare a
materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu
al bolnavilor inclui în unele programe naionale de sntate curative, în
condiiile reglementrilor legale în vigoare;
f) s transmit zilnic caselor de asigurri de sntate, în format electronic,
situaia medicamentelor i materialelor sanitare eliberate conform formularelor
de raportare aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate;
g) s elibereze medicamente, materiale sanitare, la nivelul preului de
decontare aprobat prin ordin al ministrului sntii.
(2) În relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de
servicii medicale paraclinice pentru unele programe/subprograme naionale de
sntate curative evaluai, selectai i aflai în relaie contractual cu casele de
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asigurri de sntate pentru furnizare de servicii medicale în asistena medical
de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile paraclinice au obligaiile
prevzute în Contractul-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale în
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, precum i urmtoarele
obligaii:
a) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii
medicale paraclinice în cadrul unor programe naionale de sntate i ale
asiguratului referitoare la actul medical;
b) s efectueze investigaiile medicale paraclinice,respectiv dozarea
hemoglobinei glicozilate numai în baza biletului de trimitere, care este formular
cu regim special utilizat în sistemul asigurrilor sociale de sntate, cu condiia
ca medicul diabetolog care a eliberat biletul de trimitere s se afle în relaie
contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate cu care se afl în relaie
contractual furnizorul de servicii medicale paraclinice;
c) s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice pentru dozarea
hemoglobinei glicozilate la bolnavi cu diabet zaharat, medicului care a fcut
recomandarea (transmiterea rezultatelor se poate face i prin intermediul
asiguratului);
d) s transmit lunar, odat cu raportarea, în vederea decontrii serviciilor
medicale paraclinice efectuate conform contractului, un borderou centralizator
cuprinzând evidena biletelor de trimitere/deciziilor de aprobare aferente
serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document
justificativ care însoete factura;
e) s utilizeze Platforma Informatic din asigurrile de sntate. În situaia în
care se utilizeaz un alt sistem informatic acesta trebuie s fie compatibil cu
Platforma Informatic din asigurrile de sntate, caz în care furnizorii sunt
obligai s asigure confidenialitatea în procesul de transmitere a datelor.
CAPITOLUL VI
CONTROLUL DERULRII PROGRAMELOR NAIONALE DE
SNTATE
ART. 38
(1) Furnizorii au obligaia de a pune la dispoziia organelor de control ale
caselor de asigurri de sntate toate documentele justificative care atest
furnizarea serviciilor efectuate i raportate în relaia contractual cu casele de
asigurri de sntate, respectiv toate documentele justificative privind sumele
decontate din fond.
(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control toate
documentele justificative care atest furnizarea serviciilor raportate în relaia
contractual cu casele de asigurri de sntate, respectiv toate documentele
justificative privind sumele decontate din fond, conform solicitrii scrise a
organelor de control în ceea ce privete documentele i termenele de punere la
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dispoziie a acestora, se sancioneaz conform legii i poate conduce la rezilierea
de plin drept a contractului de furnizare de servicii.
(3) Controlul indicatorilor din programele naionale de sntate curative va
urmri, în principal, urmtoarele obiective:
a) încadrarea în bugetul aprobat, precum i modul în care fondurile alocate au
fost utilizate potrivit destinaiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse
în programul respectiv;
b) respectarea de ctre persoanele implicate a responsabilitilor legate de
derularea programelor de sntate;
c) realitatea indicatorilor raportai;
d) acurateea i validarea datelor colectate i raportate;
e) eventuale disfuncionaliti în derularea programelor.
ART. 39
În urma fiecrui control se va întocmi un raport de control care va fi
comunicat entitii controlate, în vederea implementrii eventualelor msuri
dispuse, urmând ca în termen de 30 de zile calendaristice, aceasta s comunice
modul de implementare a msurilor. În cazul în care casa de asigurri de
sntate identific probleme ce nu pot fi soluionate la nivel local, acestea vor fi
transmise spre soluionare Direciei Control i Monitorizare din cadrul Casei
Naionale de Asigurri de Sntate.
ART. 40
Pentru anul 2013, respectiv 2014 controlul anual se va efectua pân la data
de 15 februarie 2014, respectiv 15 februarie 2015.
CAPITOLUL VII
BUGETUL
ALOCAT
PROGRAMELOR
NAIONALE
SNTATE CURATIVE APROBATE PENTRU ANUL 2013

DE

Creditelebugetaresideangajamentaferenteprogramelornationaledesanatatecurative
peanul2013






miilei

Sumeprimite
Credite
debugetul
Creditede
bugetarean FNUASSprin
Denumireprogramenationaledesanatate
angajament
curative
2013,dincare transferuride
an2013
:
laMinisterul
Sanatatii
Programulnationaldeprevenire,
supravegheresicontrolalinfectieiHIV

60.000,00

201.700,00

137.609,00

Programulnationaldeprevenire,
supravegheresicontrolaltuberculozei

3.200,00

7.940,00

7.915,00
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Programulnationaldeoncologie
Subprogramuldemonitorizareactivaa
terapiilorspecificeoncologice
Programulnationaldediabetzaharat

1.059.869,14

1.341.792,14 

2.531,00

8.471,00 

769.476,86

940.216,86

3.885,00

Programulnationaldetransplantde
organe,tesuturisiceluledeorigineumana

60.000,00

65.000,00

40.698,00

Programulnaionaldetratamentpentru
bolirare*)

68.417,00

225.872,00

150.263,00

Programulnaionaldetratamentalbolilor
neurologice
Programulnaionaldetratamental
hemofilieiitalasemiei

105.000,00 



36.350,00 



Programulnationaldetratamental
surditatiiprinprotezeauditiveimplantabile
(implantcohlearsiprotezeauditive)

6.349,00

7.900,00

Programulnationaldeboliendocrine

4.500,00

4.500,00 

39.800,00

39.800,00 

900,00

900,00 

Programulnationaldeortopedie
Programulnationaldeterapieintensivaa
insuficienteihepatice
Programulnaionaldedepistareprecoce
activacanceruluidecoluterin

18.179,00

18.179,00

Programulnaionaldebolicardiovasculare

57.853,00

57.853,00 

Programulnationaldesanatatemintala

1.400,00

1.400,00 

Programnaionaldediagnosticitratament
cuajutorulaparaturiideînaltperforman,
dincare:

9.733,00

9.733,00 

Subprogramulderadiologieintervenional

8.559,00

8.559,00 

Subprogramuldediagnosticitratamental
epilepsieirezistentelatratamentul
medicamentos

510,00

510,00 

Subprogramuldetratamentalhidrocefaliei
congenitalesaudobânditelacopil

484,00

484,00 

Subprogramuldetratamentaldureriineuropate
prinimplantdeneurostimulatormedular

180,00

180,00 

687.132,00

687.132,00 

Programulnationaldesupleereafunctiei
renalelabolnaviicuinsuficientarenala
cronica
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Totalprogramenationaledesanatate
curative
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2.990.690,00
3.618.389,00
364.580,00
*)Increditelebugetareinsumade225.872miileisuntcuprinsesicreditelebugetare
aferenteProgramuluinaionaldetratamentalbolilorneurologicesiProgramuluinaional
detratamentalhemofilieiitalasemiei

CAPITOLUL VIII
STRUCTURA PROGRAMELOR NAIONALE DE SNTATE
CURATIVE APROBATE PENTRU ANII 2013 i 2014 FINANATE DIN
BUGETUL FONDULUI NAIONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE
DE SNTATE
Programul naional de boli cardiovasculare:
Obiective:
Tratamentul bolnavilor cu afeciuni cardiovasculare prin:
a) proceduri de cardiologie intervenional;
b) proceduri de chirurgie cardiovascular;
c) proceduri de chirurgie vascular;
Activiti:
a) tratamentul pacienilor cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare
percutan în raport cu profilul clinic i aspectul morfofuncional;
b) tratamentul pacienilor cu aritmii rezistente la tratament convenional prin
proceduri de electrofiziologie;
c) tratamentul pacienilor cu bradiaritmii severe prin implantare de
stimulatoare cardiace de diverse tipuri, în raport cu profilul clinic i
electrofiziologic al aritmiei i cu starea clinic a pacientului;
d) tratamentul pacienilor cu aritmii ventriculare maligne rezistente la
tratamentul convenional prin implantarea de defibrilatoare interne;
e) tratamentul pacienilor cu insuficien cardiac, durat crescut a
complexului QRS pe electrocardiogram i fracie de ejecie < 35% prin
implantarea de dispozitive de resincronizare cardiac;
f) tratamentul pacienilor cu patologie cardiovascular i indicaie chirurgical
prin proceduri de chirurgie cardiovascular;
g) tratamentul pacienilor cu patologie vascular i indicaie chirurgical prin
proceduri de chirurgie vascular;
Criterii de eligibilitate:
a) pentru proceduri de dilatare percutan a stenozelor arteriale: pacieni cu
stenoze arteriale severe cu indicaie de dilatare percutan;
b) pentru proceduri de electrofiziologie: pacieni cu aritmii rezistente la
tratamentul convenional;
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c) pentru implantare de stimulatoare cardiace: pacieni cu bradiaritmii severe,
cu indicaii de implantare de stimulatoare cardiace;
d) pentru implantare de defibrilatoare interne: pacieni cu aritmii ventriculare
maligne rezistente la tratament convenional;
e) pentru implantarea de dispozitive de resincronizare cardiac: pacieni cu
insuficien cardiac, durat crescut a complexului QRS pe electrocardiogram
i fracie de ejecie < 35%;
f) pentru proceduri de chirurgie cardiovascular: pacieni cu boli
cardiovasculare cu indicaie chirurgical fr contraindicaii majore;
g) pentru proceduri de chirurgie vascular: pacieni cu afeciuni vasculare cu
indicaie chirurgical fr contraindicaii majore.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
a) numrul de bolnavi tratai prin proceduri de dilatare percutan/an: 3.400;
b) numrul de bolnavi tratai prin proceduri terapeutice de
electrofiziologie/an: 300;
c) numrul de bolnavi tratai prin implantare de stimulatoare cardiace/an:
2.523;
d) numrul de bolnavi tratai prin implantare de defibrilatoare interne/an: 80;
e) numrul de bolnavi tratai prin implantarea de stimulatoare de
resincronizare cardiac/an: 80;
f) numrul de bolnavi (aduli) tratai prin intervenii de chirurgie
cardiovascular/an: 3.989;
g) numrul de bolnavi (copii) tratai prin intervenii de chirurgie
cardiovascular/an: 434;
h) numrul de bolnavi tratai prin intervenii de chirurgie vascular/an: 1.763.
2) Indicatori de eficien:
a) cost mediu/bolnav tratat prin dilatare percutan/an: 3.157,47lei
b) cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an:
5.500 lei;
c) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac/an: 2.600 lei;
d) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern/an: 27.000
lei;
e) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare
cardiac/an: 12.000 lei;
f) cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenii de chirurgie
cardiovascular/an: 6.899,97 lei;
g) cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenii de chirurgie
cardiovascular/an: 6.900,92 lei;
h) cost mediu/bolnav tratat prin intervenii de chirurgie vascular/an: 3.000
lei.
Natura cheltuielilor subprogramului:
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a) cheltuieli pentru materiale sanitare specifice tratamentului prin procedeele
specifice.
Uniti care deruleaz subprogramul:
1) proceduri de dilatare percutan a stenozelor arteriale:
a) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C. C. Iliescu"
Bucureti;
b) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
c) Spitalul Clinic de Urgen Bucureti;
d) Centrul Clinic de Urgen de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureti;
e) Spitalul Clinic de Urgen "Sf. Ioan" Bucureti;
f) Spitalul Clinic de Urgen "Elias";
g) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara;
i) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca;
j) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iai;
k) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca;
l) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Oradea;
m) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Braov;
n) Spitalul de Urgen "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";
o) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
p) Clinicile ICCO Braov;
q) Spitalul Judeean de Urgen Baia Mare;
r) Spitalul Judeean de Urgen Ploieti.
2) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor:
a) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
Bucureti;
b) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
c) Spitalul Clinic de Urgen Bucureti;
d) Centrul Clinic de Urgen de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureti;
e) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara;
g) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iai;
i) Centrul de cardiologie Craiova;
j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
k) Spitalul Clinic Colentina Bucureti.
3) implantare de stimulatoare cardiace:
a) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
Bucureti;
b) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
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c) Spitalul Clinic de Urgen Bucureti;
d) Centrul Clinic de Urgen de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureti;
e) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara;
g) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iai;
i) Centrul de cardiologie Craiova;
j) Spitalul Clinic de Urgen "Sf. Ioan" Bucureti;
k) Spitalul Clinic "Colentina" Bucureti;
l) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
m) Spitalul Judeean de Urgen Baia Mare;
n) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Sibiu;
o) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Constana;
p) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Arad;
q) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Braov;
r) Spitalul de Urgen "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";
s) clinicile ICCO Braov;
) Spitalul Judeean de Urgen Ploieti.
4) implantare de defibrilatoare interne:
a) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
Bucureti;
b) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
c) Spitalul Clinic de Urgen Bucureti;
d) Centrul Clinic de Urgen de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureti;
e) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara;
g) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iai;
i) Centrul de cardiologie Craiova;
j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
k) Spitalul Judeean de Urgen Baia Mare;
l) Spitalul de Urgen "Prof. Dr. Agrippa Ionescu".
5) resincronizare cardiac în insuficiena cardiac sever:
a) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
Bucureti;
b) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
c) Spitalul Clinic de Urgen Bucureti;
d) Centrul Clinic de Urgen de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureti;
e) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara;
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g) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iai;
i) Centrul de cardiologie Craiova.
6) proceduri de chirurgie cardiovascular aduli:
a) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
Bucureti;
b) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca;
c) Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara;
d) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure - Centrul pentru boli
cardiovasculare i transplant;
e) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iai;
f) Spitalul Clinic de Urgen Bucureti;
g) Centrul Clinic de Urgen de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureti;
h) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
i) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Constana;
j) Spitalul de Urgen "Dr. Agrippa Ionescu".
7) proceduri de chirurgie cardiovascular copii:
a) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca;
b) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure - Centrul pentru boli
cardiovasculare i transplant;
c) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iai;
d) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "M.S. Curie".
8) proceduri de chirurgie vascular:
a) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
Bucureti;
b) Centrul Clinic de Urgen de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureti;
c) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
d) Spitalul Clinic de Urgen "Sf. Pantelimon" Bucureti;
e) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca;
f) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca - Secia clinic de
chirurgie vascular;
g) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iai;
i) Spitalul Clinic Judeean de Urgen "Sf. Spiridon" Iai;
j) Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara;
k) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Sibiu;
l) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Constana;
m) Spitalul Judeean de Urgen Braov;
n) Spitalul Judeean de Urgen "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;
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o) Spitalul de Urgen "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";
p) Spitalul Judeean de Urgen Baia Mare;
q) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara
r) Spitalul Universitar de Urgen Elias .
Programul naional de oncologie
Activiti:
- asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afeciuni oncologice:
citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de cretere i inhibitori de
osteoclaste în spital i în ambulatoriu.
Criterii de eligibilitate:
1) includerea în subprogram: dup stabilirea diagnosticului de boal
neoplazic i stadializarea extensiei tumorale, conform procedurilor
recomandate de ghidurile i tratatele naionale i internaionale recunoscute;
2) excluderea din subprogram: dup epuizarea dozelor de citostatice
recomandate sau a timpului de acordare a tratamentului sau la solicitarea
bolnavului, dup caz;
3) reincluderea în subprogram: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii
stabilizate, când pacientul necesit reinstituirea tratamentului antineoplazic.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- numr de bolnavi tratai: 99.000;
2) indicatori de eficien:
- cost mediu/bolnav tratat/an: 10.237,61 lei.
Natura cheltuielilor programului:
a) cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori,
hormoni, factori de cretere, inhibitori de osteoclaste).
Uniti care deruleaz programul:
a) Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureti;
b) Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricu" Cluj-Napoca;
c) Institutul Regional de Oncologie Iai;
d) Institutul Regional de Oncologie Timioara;
e) uniti sanitare care au în structur secii, compartimente, ambulatorii de
specialitate sau cabinete medicale, inclusiv uniti sanitare crora le sunt
arondate ambulatorii/cabinete medicale de specialitate, dup caz, ce au în
competen tratarea bolnavilor pentru afeciuni oncologice i oncohematologice;
f) uniti sanitare aparinând ministerelor cu reea sanitar proprie;
g) farmacii cu circuit deschis.
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Programul naional de tratament al surditii prin proteze auditive
implantabile (implant cohlear i proteze auditive)
Activiti:
- reabilitarea auditiv prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i
proteze auditive)
Criteriile de eligibilitate:
a) copii cu diagnostic cert de surditate;
b) aduli cu diagnostic cert de surditate.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- numr de implanturi cohleare: 61;
- numr de proteze auditive BAHA: 10;
- numr de proteze auditive VIBRANT: 6;
2) indicatori de eficien:
- cost mediu/implant cohlear: 95.819,67 lei;
- cost mediu/protez auditiv BAHA: 24.000 lei;
- cost mediu/protez auditiv VIBRANT: 44.000 lei.
Natura cheltuielilor subprogramului:
- cheltuieli cu materiale specifice: implante cohleare i proteze auditive implantabile.
Uniti care deruleaz subprogramul:
a) Institutul de Fonoaudiologie i Chirurgie Funcional O.R.L. "Prof. dr.
Dorin Hociot";
b) Spitalul Clinic Colea Bucureti;
c) Spitalul Clinic Municipal Timioara;
d) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca;
e) Spitalul Clinic de Recuperare Iai;
f) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
g) Spitalul Clinic Judeean de Urgen "Sf. Spiridon" Iai;
h) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "M. Curie".
Programul naional de diabet zaharat
Activiti:
1) evaluarea periodic a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea
hemoglobinei glicozilate (HbA1c);
2) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat: insulin i ADO;
3) asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în
vederea automonitorizrii persoanelor cu diabet zaharat insulinotratai.
4) asigurarea accesului la pompe de insulin i materiale consumabile pentru
acestea pentru cazurile stabilite de coordonatorii naionali.
Criterii de eligibilitate:
1) activitatea 1): bolnavi cu diabet zaharat, la recomandarea medicului de
specialitate diabet, nutriie i boli metabolice;
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2) activitatea 2):
a) pentru bolnavi beneficiari de insulin:
a.1) bolnavi cu diabet zaharat tip 1;
a.2) bolnavi cu diabet zaharat tip 2, care necesit tratament (temporar sau pe o
durat nedefinit) cu insulin:
- atunci când, sub tratamentul maximal cu ADO i respectarea riguroas a
dietei, hemoglobina A1c depete 7,5% (fac excepie cazurile în care sperana
de via este redus);
- când tratamentul cu ADO este contraindicat;
- intervenie chirurgical;
- infecii acute;
- infecii cronice (de exemplu, TBC pulmonar);
- evenimente cardiovasculare acute (infarct miocardic angoroinstabil, AVC);
- alte situaii (intoleran digestiv, stres);
- bolnave cu diabet gestaional.
b) pentru bolnavii beneficiari de medicamente ADO:
b.1) lipsa echilibrrii la nivelul intelor propuse exclusiv prin tratament
nefarmacologic;
b.2) bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia a jeun > 180 mg/dl
i/sau HbA1c >/= 8,0%.
3) activitatea 3: bolnavii cu diabet zaharat insulinotratai, la recomandarea
medicului de specialitate diabet, nutriie i boli metabolice i a medicului cu
competen/atestat:
a) insulinoterapie în prize multiple sau cu insulinoterapie convenional;
b) autoajustarea zilnic a dozelor de insulin în funcie de automonitorizare.
Decizia de a întrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii
inclui în Programul naional de diabet zaharat aparine în integralitate
medicului de specialitate diabet zaharat, nutriie i boli metabolice i poate fi
adoptat în urmtoarele condiii:
a) lipsa de aderen la programul de monitorizare i control medical de
specialitate;
b) terapia cu infuzie continu cu insulin, nu îi dovedete eficacitatea.
4) activitatea 4: bolnavii cu diabet zaharat care pot beneficia de pompe de
insulin:
a) Bolnavi aflai în tratament permanent cu insulin:
a1) copii cu diabet zaharat tip I, la care nu se poate realiza controlul glicemic
prin insulinoterapie intensiv corect aplicat;
a2) aduli cu diabet zaharat tip 1 peste vârsta de 18 ani la care nu se poate
realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensiv corect aplicat.
b) Bolnavi aflai în tratament temporar cu insulin:
b1) gravide cu diabet zaharat tip I;
b2) diabet zaharat gestaional sau gravide cu diabet zaharat i insulinoterapie,
la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensiv;
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b3) orice tip de diabet zaharat, cu labilitate glicemic, care nu poate fi
controlat prin insulinoterapie intensiv
c) Criterii de decizie a pacientului:
c1) motivaie;
c2) aderen la programul de monitorizare i control (autoîngrijire,
automonitorizare i autoajustarea dozelor de insulin);
c3) capacitate i abiliti de utilizare a pompei;
c4) suport familial.
Decizia privind întreruperea utilizrii unei pompe de insulin de ctre un
bolnav aparine în exclusivitate medicului diabetolog i poate fi luat în
urmtoarele condiii:
a) lipsa de aderen sau aderen necorespunztoare a bolnavului la programul
de monitorizare i control medical de specialitate pe parcursul utilizrii pompei;
b) terapia cu infuzie continu cu insulin, nu îi dovedete eficacitatea.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea hemoglobinei
glicozilate: 50.000;
b) numr de bolnavi cu diabet zaharat tratai: 674.383
c) numr bolnavi automonitorizai: 135.751, din care:
c.1) numr copii cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizai: 2.751;
c.2) numr aduli cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizai:
133.000;
d) numr pompe de insulin i seturi de consumabile aferente acestora
achiziionate la nivel naional: 200;
e) numr seturi de consumabile pentru pompele de insulin: 297;
2) indicatori de eficien:
a) cost/dozare de hemoglobin glicozilat: 20 lei;
b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.000 lei;
c) cost mediu/copil cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizat/an:
1.440,20 lei, (100 teste/lun);
d) cost mediu/adult cu diabet zaharat insulinodependent/an: 480 lei (100
teste/3 luni).
e) cost mediu/pomp de insulin (pomp + consumabile): 8.115 lei;
f) cost mediu/seturi consumabile pentru pompa de insulin/bolnav/an:
7.616,16 lei;
Natura cheltuielilor programului:
a) cheltuieli pentru medicamente: insulin i antidiabetice orale;
b) cheltuieli pentru materiale sanitare: teste de automonitorizare
c) cheltuieli pentru efectuarea HbA1c.
d) cheltuieli pentru pompe de insulin i materiale consumabile pentru acestea
Uniti care deruleaz programul:
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a) Institutul Naional de Diabet, Nutriie i Boli Metabolice "Prof. dr. N.
Paulescu" Bucureti;
b) uniti sanitare cu secii/compartimente de profil, cabinete medicale de
specialitate autorizate i evaluate în condiiile legii, aflate în relaie contractual
cu casele de asigurri de sntate;
c) uniti sanitare aparinând ministerelor cu reea sanitar proprie;
d) furnizori de servicii medicale paraclinice aflai în relaie contractual cu
casa de asigurri pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în
ambulatoriu, pe baza contractelor încheiate în acest sens. Decontarea
hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face în funcie de serviciile realizate, în
limita sumelor aprobate cu aceast destinaie la nivelul caselor de asigurri de
sntate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se
face de ctre medicii diabetologi, dar nu mai mult de 2 dozri/bolnav/an.
Valabilitatea recomandrii este de maximum 90, respectiv 92 de zile
calendaristice, dup caz.
e) farmacii cu circuit deschis.
f) pentru pompe de insulin i materiale consumabile pentru acestea:
f.1) Institutul Naional de Diabet, Nutriie i Boli Metabolice "Prof. Dr. N.
Paulescu'' Bucureti;
f.2) centre i uniti sanitare cu secii/compartimente de profil, cabinete medicale
de specialitate autorizate i evaluate în condiiile legii;
Program naional de tratament al bolilor neurologice
Activiti:
asigurarea, prin farmaciile cu circuit închis, a tratamentului cu interferonum
beta 1a, interferonum beta 1b, glatiramer acetat, natalizumabum pentru
bolnavii cu scleroz multipl;
Criterii de eligibilitate:
1) Scleroz multipl:
a) vor fi inclui bolnavii:
a.1) cu form recurent-remisiv i scor EDSS </= 5,5 (Avonex, Rebif,
Betaferon, Extavia, Copaxone);
a.2) cu sindrom clinic izolat (CIS) cu imagistic sugestiv pentru scleroz
multipl (IRM cerebral i/sau medular) i excluderea cu certitudine a unui alt
diagnostic etiologic (Avonex, Betaferon, Extavia, Copaxone);
a.3) cu form secundar progresiv i scor EDSS </= 6,5 (Betaferon, Extavia);
a.4) cu form progresiv cu recderi i scor EDSS </= 5,5 (Betaferon,
Extavia, Rebif);
a.5) care nu au rspuns unei cure complete i adecvate de beta-interferon
(indiferent de forma farmaceutic) sau glatiramer-acetat; pacienii trebuie s fi
avut cel puin o recidiv în anul precedent în timp ce se aflau în tratament i s
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aib cel puin 9 leziuni hiperintense T2 la IRM cranian sau cel puin 1 leziune
evideniat cu gadoliniu (Tysabri);
a.6) cu forma recurent-remisiv sever, cu evoluie rapid, definit prin 2 sau
mai multe recidive care produc invaliditate într-un an i cu 1 sau mai multe
leziuni evideniate cu gadoliniu la IRM cranian sau o cretere semnificativ a
încrcrii leziunilor T2 comparativ cu un examen IRM anterior recent (Tysabri).
b) vor fi exclui bolnavii:
b.1) cu reacii adverse greu de suportat;
b.2) cu imobilizare definitiv (scor EDSS 8);
b.3) care refuz tratamentul;
b.4) femei gravide sau care alpteaz;
b.5) apariia unor afeciuni hematologice grave, hepatice grave sau alte boli
asociate grave care ar putea fi influenate negativ de tratamentul specific
sclerozei multiple.
c) criterii de schimbare a tratamentului cu un alt medicament
imunomodulator:
c.1) agravarea constant a strii clinice sub tratament;
c.2) apariia de reacii secundare severe sau greu de tolerat sub tratament;
c.3) scderea complianei bolnavului sub un anumit tratament
imunomodulator;
c.4) schimbarea formei clinice evolutive sub un anumit tratament
imunomodulator;
c.5) apariia tulburrilor depresive la pacieni tratai cu interferon (pot fi tratai
cu Copaxone);
c.6) scderea eficienei clinice sub tratament cu un imunomodulator de linia I
(Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia, Copaxone) i cel puin 2 recderi în ultimul
an necesit iniierea tratamentului cu Tysabri (cu respectarea riguroas a
indicaiilor, contraindicaiilor, metodologiei de iniiere i monitorizare
specifice).
Eliberarea medicamentelor specifice se face în baza prescripiilor medicale
conform Registrului de tratament al bolnavilor cu scleroz multipl.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numr de bolnavi cu scleroz multipl tratai: 2.500;
2) indicatori de eficien:
a) cost mediu/bolnav cu scleroz multipl tratat/an: 42.000 lei;
Natura cheltuielilor programului:
- cheltuieli pentru medicamente specifice.
Uniti care deruleaz subprogramul:
a) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti - Clinica de neurologie;
b) Spitalul Clinic Militar Central de Urgen "Dr. Carol Davila" Bucureti Clinica de neurologie;
c) Spitalul Clinic Colentina - Clinica de neurologie;
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d) Spitalul Clinic Universitar Elias - Clinica de neurologie;
e) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
f) Spitalul Clinic de Recuperare Iai;
g) Spitalul de Urgen "Prof. Agrippa Ionescu" - Clinica de neurologie;
h) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timi - Clinica de neurologie;
i) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj - Clinica de neurologie;
j) Institutul Clinic Fundeni - Clinica de neurologie;
k) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", Bucureti.
Program naional de tratament al hemofiliei i talasemiei
Activiti:
- asigurarea, în spital i în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a
medicamentelor specifice prevenia i tratamentul accidentelor hemoragice ale
bolnavilor cu hemofilie i tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu
talasemie;
Criterii de eligibilitate:
1) Hemofilia:
a) bolnavi cu hemofilie i boala von Willebrand, pentru tratamentul
accidentelor hemoragice i urgen;
b) bolnavi cu form sever de boal, având vârste cuprinse între 1 - 18 ani,
pentru tratamentul profilactic al accidentelor hemoragice;
c) bolnavi cu hemofilie cu anchiloze care necesit intervenie ortopedic i
recuperare postoperatorie;
d) bolnavi cu intervenii chirurgicale.
2) Talasemie major:
a) bolnavi politransfuzai (> 20 transfuzii/an);
b) bolnavi cu hemosideroz secundar transfuziei.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numr de bolnavi cu hemofilie fr intervenie chirurgical major: 1.100;
b) numr de bolnavi cu hemofilie care necesit intervenii chirurgicale majore
pentru artropatii invalidante: 30;
c) numr de bolnavi cu talasemie: 200;
2) indicatori de eficien:
a) cost mediu/bolnav cu hemofilie fr intervenie chirurgical major/an:
25.000 lei;
b) cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenie chirurgical major/an:
45.000 lei;
c) cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 37.500 lei;
Natura cheltuielilor programului:
- cheltuieli pentru medicamente specifice
Uniti care deruleaz subprogramul:
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a) Institutul Naional de Hematologie Transfuzional "Prof. Dr. C.T. Nicolau"
Bucureti;
b) Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;
c) Institutul pentru Ocrotirea Mamei i Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu"
Bucureti;
d) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Louis urcanu" Timioara;
e) Spitalul Clinic Colea;
f) uniti sanitare cu secii sau compartimente de pediatrie i hematologie;
g) uniti sanitare aparinând ministerelor cu reea sanitar proprie.
Programul naional de tratament pentru boli rare
Activiti:
1) asigurarea, în spital i în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a
medicamentelor specifice pentru:
a) tratamentul bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune:
forme cronice (polineuropatie cronic inflamatorie demielinizant, neuropatie
motorie multifocal cu bloc de conducere, neuropatie demielinizant
paraproteinic, sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie,
scleroz multipl - forme cu recderi i remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita
Rasmussen) i forme acute - urgene neurologice (poliradiculonevrite acute,
sindrom Guillan-Barre, miastenia - crize miastenice);
b) tratamentul bolnavilor cu osteogenez imperfect;
c) tratamentul bolnavilor cu boala Fabry;
d) tratamentul bolnavilor cu boala Pompe;
e) tratamentul bolnavilor cu tirozinemie;
f) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoz tip II (sindromul Hunter);
g) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoz tip I (sindromul Hurler);
h) tratamentul bolnavilor cu afibrinogenemie congenital;
i) tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficien primar.
2) asigurarea, în spital, a tratamentului specific pentru bolnavii cu HTAP;
3) asigurarea, în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit deschis a
medicamentelor specifice pentru:
a) tratamentul bolnavilor cu scleroz lateral amiotrofic;
b) tratamentul bolnavilor cu mucoviscidoz;
c) tratamentul bolnavilor cu epidermoliz buloas;
d) tratamentul bolnavilor cu Sindrom Prader Willi.
4) asigurarea, în spital i în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis a
materialelor sanitare pentru tratamentul bolnavilor cu epidermoliz buloas.
Criterii de eligibilitate:
1) Boli neurologice degenerative/inflamator-imune:
a) bolnavi cu diagnostic cert de boli neurologice degenerative/inflamatorimune: forme cronice (polineuropatie cronic inflamatorie demielinizant,
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neuropatie motorie multifocal cu bloc de conducere, neuropatie demielinizant
paraproteinic, sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie,
scleroz multipl - forme cu recderi i remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita
Rasmussen);
b) bolnavi cu diagnostic cert de boli neurologice degenerative/inflamatorimune: forme acute - urgene neurologice (poliradiculonevrite acute, sindrom
Guillan-Barre, miastenia - crize miastenice.
2) Scleroz lateral amiotrofic:
a) bolnavi cu diagnostic cert de scleroz lateral amiotrofic
3) Osteogenez imperfect:
a) bolnavii cu diagnostic cert de osteogenez imperfect (diagnostic clinic,
paraclinic i genetic).
4) Boala Fabry:
a) bolnavii cu diagnostic cert de boala Fabry.
5) Boala Pompe:
a) bolnavii cu diagnostic cert de boala Pompe.
6) Tirozinemie:
a) bolnavi cu diagnostic cert de tirozinemie.
7) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoz tip II (sindromul
Hunter);
8) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoz tip I (sindromul Hurler);
9) bolnavii cu diagnostic cert de afibrinogenemie congenital;
10) bolnavii cu diagnostic cert de sindrom de imunodeficien primar.
11) Hipertensiune arterial pulmonar:
a) bolnavi diagnosticai conform criteriilor stabilite de Societatea European
de Cardiologie, în baza investigaiilor paraclinice de specialitate, cu urmtoarele
forme de HTAP:
a.1) idiopatic/familial,
a.2) asociat cu colagenoze (sclerodermie, lupus eritematos diseminat,
poliartrita reumatoid, boala mixt de esut conjunctiv, sindrom Sjogren);
a.3) asociat cu defecte cardiace cu unt stânga-dreapta de tipul defect septal
ventricular, defect septal atrial, canal arterial persistent cât i forma sever de
evoluie a acestora ctre sindrom Eisenmenger;
a.4) de cauz tromboembolic fr indicaie de tromboendarterectomie sau cu
HTAP persistent dup tromendarterectomie.
b) criterii de eligibilitate pentru copii:
b.1) grupa de vârst 0 - 18 ani;
b.2) malformaii cardiace congenitale cu shunt stânga-dreapta care evolueaz
spre hipertensiune arterial pulmonar cu rezistene pulmonare vasculare
crescute, reactive la testul vasodilatator;
b.3) sindrom Eisenmenger;
b.4) malformaiile cardiace congenitale complexe de tip ventricul unic i
anastomozele cavopulmonare, cu creterea presiunii în circulaia pulmonar;
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b.5) HTAP idiopatic.
c) criterii de eligibilitate pentru aduli:
c.1) HTAP idiopatic/familial;
c.2) HTAP asociat cu colagenoze;
c.3) HTAP asociat cu defecte cardiace cu shunt stânga-dreapta de tipul
defect septal ventricular (DSV), defect septal atrial (DSA), canal arterial
persistent (PCA).
d) condiii suplimentare obligatorii:
d.1) pacieni cu HTAP aflai în clasa funcional II - IV NYHA;
d.2) pacienii la care cateterismul cardiac drept evideniaz o PAPm > 35
mmHg i PAPs > 50 mmHg;
d.3) pacienii a cror distan la testul de mers de 6 minute efectuat iniial este
mai mic de 450 metri. La pacienii cu test de mers de sub 150 (foarte severi)
sau imposibil de realizat (comorbiditi), testul de mers nu va putea fi folosit ca
parametru de eficien;
d.4) includerea în Registrul Naional al pacienilor cu HTAP.
12) Mucoviscidoz:
a) bolnavii cu diagnostic cert de mucoviscidoz.
13) Epidermoliz buloas:
a) bolnavii cu diagnostic cert de epidermoliz buloas (diagnostic clinic,
examen histopatologic);
14) Sindromul Prader Willi
a) bolnavii cu diagnostic cert de Sindrom Prader Willi.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme
cronice: 105;
b) numr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme
acute - urgene neurologice: 171;
c) numr de bolnavi cu scleroz lateral amiotrofic: 390;
d) numr de bolnavi cu osteogenez imperfect: 20;
e) numr de bolnavi cu boala Fabry: 6;
f) numr de bolnavi cu boala Pompe: 2;
g) numr de bolnavi cu tirozinemie: 3;
h) numr de bolnavi cu mucopolizaharidoz tip II (sindromul Hunter): 8;
i) numr de bolnavi cu mucopolizaharidoz tip I (sindromul Hurler): 3;
j) numr de bolnavi cu afibrinogenemie congenital: 1;
k) numr de bolnavi cu sindrom de imunodeficien primar: 36;
l) numr de bolnavi cu HTAP tratai: 300;
m) numr de bolnavi cu mucoviscidoz (aduli): 55;
n) numr de bolnavi cu mucoviscidoz (copii): 290;
o) numr de bolnavi cu epidermoliz buloas: 83;
p) numr de bolnavi cu sindromul Prader Willi: 13;
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2) indicatori de eficien:
a) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune,
forme cronice: 43.304,76 lei;
b) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune,
forme acute - urgene neurologice: 22.099,42 lei;
c) cost mediu/bolnav cu scleroz lateral amiotrofic: 7.100 lei;
d) cost mediu/bolnav cu osteogenez imperfect: 700 lei;
e) cost mediu/bolnav cu boal Fabry: 800.000 lei*);
f) cost mediu/bolnav cu boal Pompe: 1.175.000 lei*);
g) cost mediu/bolnav cu tirozinemie: 130.000 lei;
h) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoz tip II (sindromul Hunter):
1.700.000 lei*);
i) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoz tip I (sindromul Hurler):
1.113.000 lei*);
j) cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenital: 45.000 lei;
k) cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficien primar: 61.000 lei*);
l) cost mediu/bolnav HTAP/an: 57.500 lei;
m) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoz (aduli): 38.690,91 lei;
n) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoz (copii): 32.700 lei;
o) cost mediu/bolnav cu epidermoliz buloas: 17.036,14 lei;
p) cost mediu/bolnav cu boala Prader Willi: 24.076,92 lei.
*) Costul prevzut la lit. e), f), h), i) i k) reprezint costul mediu/bolnav la
nivel naional, iar repartizarea sumelor se realizeaz pentru fiecare bolnav în
funcie de doza necesar recomandat individual.
Natura cheltuielilor programului:
- cheltuieli pentru medicamente specifice
- materiale sanitare pentru bolnavii cu epidermoliz buloas (pansamente
neaderent atraumatice, bandaje de prindere, fixare a compreselor: autoadezive,
elastice, bandaje ajuttoare tubulare, perforate).
Uniti care deruleaz subprogramul:
1) boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme cronice:
Secii/compartimente de specialitate neurologie din:
a) Institutul Naional de Neurologie i Boli Neurovasculare Bucureti;
b) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
c) Institutul Clinic Fundeni;
d) Spitalul Clinic Colentina;
e) Spitalul Clinic de Urgen "Prof. Dr. N. Oblu" Iai;
f) Spitalul de Recuperare Iai;
g) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara;
h) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca;
i) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
j) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" - Clinica neurologie
pediatric;
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k) Spitalul de Urgen "Prof. dr. Agripa Ionescu";
l) Spitalul Universitar de Urgen Militar Central "Dr. Carol Davila"
Bucureti;
m) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Oradea.
n) Spitalul Universitar de Urgen Elias
2) boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme acute - urgene
neurologice:
Secii/compartimente de specialitate neurologie din:
a) Institutul Naional de Neurologie i Boli Neurovasculare Bucureti;
b) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
c) Institutul Clinic Fundeni Bucureti;
d) Spitalul Clinic Colentina;
e) Spitalul Clinic de Urgen "Prof. Dr. N. Oblu" Iai;
f) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara;
g) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca;
h) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
i) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" - Clinica neurologie
pediatric;
j) Spitalul Universitar de Urgen Militar Central "Dr. Carol Davila"
Bucureti.
k) Spitalul Universitar de Urgen Elias
3) scleroz lateral amiotrofic:
a) farmacii cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate.
4) osteogeneza imperfect:
a) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Grigore Alexandrescu", Bucureti;
b) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "M.S. Curie", Bucureti.
5) boala Fabry:
a) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj - Secia clinic de nefrologie i
dializ;
b) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Sf. Maria" Iai - Clinica IV
pediatrie;
c) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Constana - Secia hematologie-interne;
d) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti - Secia clinic neurologie;
e) Spitalul Judeean de Urgen Focani.
6) boala Pompe:
a) Spitalul Judeean de Urgen Ialomia.
b) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Constana
7) tirozinemia:
a) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Sf. Ioan" - Galai;
b) Spitalul de Pediatrie Piteti.
c) Spitalul Municipal Caracal
8) mucopolizaharidoz tip II (sindromul Hunter):
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a) Spitalul Judeean de Urgen "Dr. Constantin Opri" Baia Mare - secia de
pediatrie;
b) Spitalul Municipal Caritas - Roiorii de Vede;
c) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Arad - secia de pediatrie;
d) Spitalul Judeean de Urgen Mavromati Botoani;
e) Spitalul Clinic de Copii Braov;
f) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Louis urcanu" Timioara;
g) Spitalul Judeean de Urgen Sf. Gheorghe;
h) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu-Mure;
9) mucopolizaharidoz tip I (sindromul Hurler):
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei i Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu"
Bucureti;
b) Spitalul Clinic Municipal „DR. G. Curteanu” Oradea
10) afibrinogenemie congenital:
a) Spitalul Judeean de Urgen Bacu;
11) sindrom de imunodeficien primar:
a) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian
Fodor" Cluj-Napoca;
b) Spitalul Judeean de Urgen "Dr. Constantin Opri" Baia Mare;
c) Spitalul Judeean Bacu;
d) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Braov;
e) Spitalul Clinic Judeean de Urgen "Sf. Spiridon" Iai;
f) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
g) Spitalul Judeean de Urgen Deva;
h) Spitalul Judeean de Urgen Satu Mare;
i) Spitalul Judeean de Urgen Zalu;
j) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Sibiu;
k) Spitalul Clinic Municipal de Urgen Timioara;
l) Spitalul Clinic de Urgen Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureti;
m) Spitalul Clinic de Urgen Arad;
n) Spitalul Judeean de Urgen Târgu Jiu;
o) Spitalul Judeean de Urgen Buzu.
p) Spital Clinic de Copii Braov
12) Mucoviscidoza:
a) farmacii cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate.
13) Epidermoliza buloas:
a) medicamente: farmacii cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu
casele de asigurri de sntate;
b) materiale sanitare:
b1) Spitalul Clinic Colentina;
b2) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Craiova;
b3) Spitalul Clinic Judeean de Urgen "Sf. Spiridon" Iai;
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b4) Spitalul Clinic Municipal de Urgen Timioara;
b5) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj;
b6) Spitalul Clinic Judeean Mure.
14) Hipertensiune arterial pulmonar:
a) pentru copii:
a 1) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure - Centrul pentru boli
cardiovasculare i transplant;
a 2) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca;
a 3) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Louis urcanu" Timioara;
a 4) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
Bucureti;
b) pentru aduli:
b 1) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureti;
b 2) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C.
Iliescu";
b 3) Spitalul Clinic de Pneumologie Iai;
b 4) Spitalul de Boli Infecioase i Pneumologie "Victor Babe" Timioara;
b 5) Institutul Inimii de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae
Stncioiu" Cluj-Napoca.
15) Sindromul Prader Willi.
a) farmacii cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate.
Programul naional de sntate mintal
Activiti:
a) asigurarea tratamentului de substituie cu agoniti i antagoniti de opiacee
pentru persoane cu toxicodependen;
b) testarea metaboliilor stupefiantelor în urin în vederea introducerii în
tratament i pentru monitorizarea tratamentului;
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numr de bolnavi în tratament substitutiv: 500
b) numr de teste pentru depistarea prezenei drogurilor în urina bolnavilor:
15.000;
2) indicatori de eficien:
a) cost tratament de substituie cu metadon/pacient/an: 2.200 lei;
b) cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urin: 20 lei;
Uniti care deruleaz subprogramul:
a) Activitile prevzute la lit. a) i b) sunt derulate de:
a.1) Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola;
a.2) Spitalul de Psihiatrie i pentru Msuri de Siguran Jebel;
45

47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 175 bis/29.III.2013

a.3) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca - Secia clinic
psihiatrie III acui - Compartiment toxicomanie;
a.4) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii Cluj-Napoca - Secia toxicomanie
copii;
a.5) Spitalul Clinic de Urgen Floreasca Bucureti - Secia ATI II
toxicologie;
a.6) Spitalul Clinic de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureti - Secia
toxicologie;
a.7) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Al. Obregia" Bucureti;
a.8) Centrul de evaluare i tratament al toxicodependenilor tineri "Sfântul
Stelian" Bucureti.
NOT:
*) Implementarea activitilor din cadrul Programului naional de sntate
mintal se realizeaz cu respectarea metodologiei elaborate de ctre Centrul
Naional de Sntate Mintal i Lupt Antidrog, cu avizul Comisiei de psihiatrie
i psihiatrie pediatric a Ministerului Sntii.
Programul naional de boli endocrine
Activiti:
- asigurarea în spital i în ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru
tratamentul osteoporozei i al guei prin tireomegalie datorat carenei de iod i
proliferrii maligne.
Criterii de eligibilitate:
1. pentru bolnavii cu osteoporoz:
- diagnostic prin absorbiometrie dual cu raze X (DEXA), dup urmtoarele
criterii:
Semnificaia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Alfacalcidol
______________________________________________________________________________

|Parametrul |Alendronat |Alendronat |Teriparatid| A
| Raloxifen |Calcitonina|
|msurat
|Risedronat |Risedronat |
|
|
|
|
|
|Ibandronat |Ibandronat |
|
|
|
|
|
|Zolendronat|Zolendronat|
|
|
|
|
|
|Strontiu
|Strontiu
|
|
|
|
|
|___________|___________|___________|___________|______|___________|___________|
|Scor T (DS)|< -2,0
|< -2,7
|< -3,0
|< -2,5|< -2,5
|< -2,5
|
|DEXA
|
|
|
|
|
|
|
|___________|___________|___________|___________|______|___________|___________|
|Fracturi
|+
|
|+ minim o |
|
|fractur
|
|fragilitate|
|
|fractur
|
|
|vertebral |
|
|
|
|vertebral |
|
|dureroas |
|
|
|
|sever
|
|
|
|
|___________|___________|___________|___________|______|___________|___________|
|Alte
|Criterii
|
|
|
|nu
|
|
|condiii
|OMS
|
|
|
|tolereaz |
|
|
|FRAX
|
|
|
|bifosfonai|
|
|___________|___________|___________|___________|______|___________|___________|
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2. pentru bolnavii cu gu prin tireomegalie datorat carenei de iod:
- diagnosticul guei cu/fr complicaii, pacient din zona dovedit/cunoscut
cu deficit geoclimatic de iod;
3. pentru bolnavii cu gu prin tireomegalie datorat proliferrii maligne:
- confirmare de proliferare malign a tiroidei prin puncie biopsie tiroidian
cu ac subire sau examen histopatologic (postintervenie chirurgical tiroidian).
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici: numr de bolnavi tratai: 16.050, din care:
a) 7.426 cu osteoporoz;
b) 7.699 cu gu prin tireomegalie cauzat de carena de iod;
c) 925 cu gu prin tireomegalie cauzat de proliferarea malign;
2) indicatori de eficien:
a) cost mediu/bolnav cu osteoporoz tratat/an: 420,15 lei;
b) cost mediu/bolnav cu gu prin tireomegalie cauzat de carena de iod/an:
59,75lei;
c) cost mediu/bolnav cu gu prin tireomegalie cauzat de proliferarea
malign/an: 994,59 lei.
Natura cheltuielilor programului:
- cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului osteoporozei i
tratamentului pentru gu prin tireomegalie, datorat carenei de iod sau
proliferrii maligne.
Uniti care deruleaz programul:
a) Institutul Naional de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureti;
b) Spitalul Clinic de Urgen Elias Bucureti;
c) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj;
d) Spitalul Clinic Judeean de Urgen "Sfântul Spiridon" Iai;
e) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara;
f) Spitalul Clinic Judeean Mure;
g) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Sibiu;
h) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Braov;
i) Spitalul Judeean de Urgen Piteti;
j) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Craiova;
k) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Arad;
l) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Constana;
m) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Oradea;
n) Spitalul Judeean de Urgen Piatra Neam;
o) Spitalul Judeean de Urgen Râmnicu Vâlcea;
p) Spitalul Judeean de Urgen "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava;
q) Spitalul Judeean de Urgen Sfântu Gheorghe;
r) Spitalul Judeean de Urgen Târgovite;
s) Spitalul Judeean de Urgen Târgu Jiu;
t) Spitalul Judeean de Urgen Zalu;
u) Spitalul Judeean de Urgen Brila;
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v) Spitalul Judeean de Urgen "Sf. Apostol Andrei" Galai;
w) Spitalul Judeean de Urgen Baia Mare;
x) Spitalul Judeean de Urgen "Mavromati" Botoani;
y) Spitalul Judeean de Urgen Bistria-Nsud;
z) Spitalul Judeean de Urgen Bacu;
aa) Spitalul Municipal Câmpulung Muscel;
ab) Spitalul de Cardiologie Covasna;
ac) Spitalul Judeean de Urgen Deva;
ad) Spitalul Judeean de Urgen Ploieti;
ae) Spitalul Judeean de Urgen Miercurea Ciuc
af) Spitalul Judeean de Urgen Tulcea.
ag) farmacii cu circuit deschis pentru medicamentele corespunztoare DCIului Teriparatidum
Programul naional de ortopedie
Activiti:
- asigurarea cu materiale sanitare specifice pentru tratamentul prin
endoprotezare al bolnavilor cu afeciuni articulare, asigurarea endoprotezelor
articulare tumorale specifice tratamentului bolnavilor cu pierderi osoase
importante epifizo-metafizare de cauz tumoral sau netumoral, pentru
tratamentul prin implant segmentar de coloan al pacienilor cu diformiti de
coloan i pentru tratamentul prin chirurgie spinal pentru bolnavii cu patologie
tumoral degenerativ sau traumatic.
Criterii de eligibilitate:
1. Tratamentul prin endoprotezare:
- pacieni tineri cu poliartrit reumatoid sau spondilit anchilopoietic cu
pierderea articulaiilor periferice;
- pacieni tineri cu sechele posttraumatice ori dup artrite specifice sau
nespecifice;
- pacienii vârstei a treia care sufer de maladii degenerative invalidante;
- pacieni în etate care fac fracturi de col femural, extremitatea superioar a
humerusului sau cot.
2. Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de
cauz tumoral sau netumoral prin endoprotezare articular tumoral:
- copii cu tumori osoase primitiv maligne;
- adolesceni cu tumori osoase primitiv maligne;
- aduli tineri cu tumori osoase primitiv maligne, cu recidive dup tumori
benigne agresive sau alte cauze care au dus la pierderi osoase importante;
- aduli în plin activitate cu tumori maligne primitiv osoase sau tumori
maligne secundare, cu recidive dup tumori benigne agresive, dup revizii de
endoproteze articulare primare cu distrucii osoase importante sau alte cauze
care au provocat distrucii osoase importante.
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Fiecare caz la care se indic tratamentul pierderilor osoase importante
epifizometafizare de cauz tumoral sau netumoral prin endoprotezare
articular tumoral se aprob de ctre o comisie constituit din:
- medicul ef al seciei de specialitate în care este internat bolnavul,
- preedintele Comisiei de ortopedie i traumatologie,
- 2 medici efi de clinic de specialitate (prin rotaie),
- un medic de specialitate oncologie, pentru cazurile tumorale.
3. Tratamentul prin instrumentaie segmentar de coloan:
- pacieni tineri cu diformiti grave de coloan: scolioze, cifoze, cifoscolioze
idiopatice sau congenitale, cu afectarea capacitii respiratorii i funciei
cardiovasculare.
4. Tratamentul prin chirurgie spinal:
- pacieni cu patologie degenerativ sau traumatic asociat cu risc major de
invaliditate neurologic grav i permanent.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numr bolnavi cu afeciuni articulare endoprotezai: 10.139;
b) numr bolnavi cu endoprotezare articular tumoral: 34;
c) numr bolnavi aduli cu implant segmentar: 500;
d) numr bolnavi copii cu implant segmentar: 60;
e) numr bolnavi tratai prin chirurgie spinal: 1.000;
2) indicatori de eficien:
a) cost mediu/bolnav endoprotezat: 3.596,02 lei;
b) cost mediu/bolnav cu endoprotezare articular tumoral: 50.000 lei;
c) cost mediu/adult cu implant segmentar de coloan: 1.580 lei;
d) cost mediu/copil cu implant segmentar de coloan: 5.500 lei;
e) cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie spinal: 520 lei.
Natura cheltuielilor programului:
- cheltuieli materiale sanitare specifice: endoproteze articulare primare i de
revizie, ciment aferent implantrii, elemente de ranforsare cotil i metafizodiafizar femur, endoproteze articulare tumorale, instrumentaie segmentar de
coloan, sisteme de sintez i reconstrucie vertebral/discal (ace i ciment
pentru vertebroplastie, truse kifoplastie, cuti intercorporeale (cervicale,
toracale, lombare), uruburi transpediculare, uruburi transarticulare, sisteme de
sintez pe cale anterioar sau anterolateral, substitueni osoi).
Uniti care deruleaz programul:
1. Tratamentul prin endoprotezare:
a) uniti sanitare cu secii sau compartimente de profil raportoare/înscrise la
RNE;
b) uniti sanitare aparinând ministerelor cu reea sanitar proprie.
2. Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de
cauz tumoral sau netumoral prin endoprotezare articular tumoral:
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a) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie i TBC Osteoarticular "Foior"
Bucureti;
b) Spitalul Clinic de Urgen pentru copii "M. S. Curie" Bucureti;
c) Spitalul Clinic de Urgen Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureti;
d) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca;
e) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Louis urcanu" Timioara;
f) Spitalul Clinic Judeean Mure;
g) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Sfânta Maria'' Iai
h) Spitalul Clinic Colentina
3. Tratamentul prin implant segmentar de coloan:
a) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie i TBC Osteoarticular "Foior"
Bucureti;
b) Spitalul Clinic Colentina;
c) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
d) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureti;
e) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "M. S. Curie" Bucureti;
f) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca;
g) Spitalul Clinic de Recuperare Iai;
h) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara;
i) Spitalul Clinic de Urgen "Sf. Pantelimon" Bucureti;
j) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure;
k) Spitalul Clinic de Copii "Sf. Maria" Iai;
l) Spitalul Clinic Colentina.
4. Tratamentul prin chirurgie spinal:
a) Spitalul Clinic de Urgen "Bagdasar-Arseni" Bucureti;
b) Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi;
c) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca;
d) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara;
e) Spitalul Clinic Colentina.
Programul naional de transplant de organe, esuturi i celule de origine
uman
Activiti:
- asigurarea medicamentelor specifice necesare tratamentului în ambulatoriu
al strii posttransplant pentru pacienii transplantai;
- asigurarea medicamentelor specifice (imunoglobulin antihepatitic B)
pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienii cu transplant hepatic.
Criterii de eligibilitate:
a) bolnavi crora li s-a efectuat transplant i necesit tratament posttransplant;
b) bolnavi cu transplant hepatic infectai cu VHB.
Indicatori de evaluare:
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1) indicatori fizici:
a) numr de bolnavi tratai pentru stare posttransplant: 2.600;
b) numr de bolnavi cu transplant hepatic tratai pentru recidiva hepatitei
cronice: 160;
2) indicatori de eficien:
a) cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 20.923 lei;
b) cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei
cronice: 35.000 lei.
Natura cheltuielilor programului:
a) cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului strii posttransplant;
b) cheltuieli pentru medicamente specifice (imunoglobulin antihepatitic B)
tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienii cu transplant hepatic.
Uniti care deruleaz programul:
1. Tratamentul în ambulatoriu al strii posttransplant pentru pacienii
transplantai:
- farmacii cu circuit deschis, aflate în relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate.
2. Tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienii cu transplant hepatic:
- Institutul Clinic Fundeni.
Programul naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu
insuficien renal cronic
Activiti:
- asigurarea serviciilor de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale
sanitare specifice, investigaii medicale paraclinice specifice, transportul
nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor,
transportul lunar al medicamentelor i materialelor sanitare specifice dializei
peritoneale la domiciliul pacienilor.
Criterii de eligibilitate:
- bolnavi cu insuficien renal cronic în stadiul uremic, care necesit
tratament substitutiv renal (FG < 15 mL/min/1,73 mp).
Hemodiafiltrarea intermitent on-line este indicat urmtoarelor categorii de
bolnavi:
a) bolnavi la care intele de eficien a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie
< 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;
b) bolnavi tineri cu anse mari de supravieuire prin dializ, dar cu anse mici
de transplant renal;
c) bolnavi cu polineuropatie "uremic" în ciuda tratamentului eficient prin
hemodializ convenional;
d) bolnavi cu comorbiditi cardiovasculare sau cu diabet zaharat.
Dializa peritoneal automat este indicat urmtoarelor categorii de bolnavi
dializai peritoneal:
51

53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 175 bis/29.III.2013

a) bolnavi la care intele de eficien a dializei peritoneale continue
ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinin 60 l/sptmân ori ultrafiltrat
< 1.000 ml/24 ore sau absent sau negativ dup un schimb de 4 ore cu dextroz
4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;
b) copii precolari la care hemodializa i dializa peritoneal continu
ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic i cu multiple
posibile accidente i complicaii;
c) bolnavi cu hernii sau eventraii abdominale, care nu suport presiunea
intraabdominal crescut din DPCA;
d) bolnavi dializai care pot i vor s urmeze studiile colare i universitare;
e) bolnavi dializai care pot i vor s presteze activitate profesional;
f) bolnavi cu dizabiliti care nu îi pot efectua schimburile manuale de dializ
peritoneal continu ambulatorie i la care familia sau asistena la domiciliu
poate efectua conectarea i deconectarea de la aparatul de dializ peritoneal
automat.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numrul total de bolnavi tratai prin dializ: 10.761, din care:
a.1) 9.796 prin hemodializ, din care:
- hemodializ convenional: 9.233;
- hemodiafiltrare intermitent on-line: 563;
a.2) 965 prin dializ peritoneal, din care:
- dializ peritoneal continu: 912;
- dializ peritoneal automat: 53;
2) indicatori de eficien:
a) cost/edin de hemodializ convenional: 472 lei;
b) cost/edin de hemodiafiltrare intermitent on-line: 536 lei;
c) cost mediu/bolnav tratat prin dializ peritoneal continu/lun: 4.233,33
lei;
d) cost mediu/bolnav tratat prin dializ peritoneal automat/lun: 5.291,67
lei.
Natura cheltuielilor subprogramului:
a) cheltuieli pentru servicii de supleere renal, inclusiv medicamente specifice
[ageni stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier,
heparine fracionate sau nefracionate, chelatori ai fosfailor (sevelamerum),
agoniti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol),
calcimimetice (cinacalcet)], materiale sanitare specifice, investigaii de
laborator, precum i transportul nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la
i la domiciliul pacienilor, transportul lunar al medicamentelor i materialelor
sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienilor.
Uniti care deruleaz programul:
a) unitile sanitare publice cu structuri de profil;
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b) uniti sanitare private autorizate de Ministerul Sntii i evaluate în
condiiile legii;
c) uniti sanitare aparinând ministerelor cu reea sanitar proprie care au
structuri de profil.
Programul naional de terapie intensiv a insuficienei hepatice
Activiti:
- asigurarea în spital a materialelor sanitare specifice epurrii extrahepatice.
Criterii de eligibilitate:
- pacieni cu insuficien hepatic de etiologie viral, toxicmedicamentoas,
metabolic (Boala Wilson), cu encefalopatie hepatic, tulburri de coagulare
majore, pregtirea unor pacieni în pretransplant de ficat sau a celor ce necesit
retransplant de ficat.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- numr de pacieni tratai prin epurare extrahepatic: 45.
2) indicatori de eficien:
- cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatic/an: 20.000 lei.
Natura cheltuielilor programului:
- cheltuieli pentru materiale sanitare specifice epurrii extrahepatice.
Uniti care deruleaz programul:
a) Institutul Clinic Fundeni;
b) Institutul Naional de Boli Infecioase, Prof. Dr. Matei Bal;
c) Spitalul Clinic C.I. Parhon Iai;
d) Spitalul Clinic de Copii Cluj Napoca - Clinica Pediatrie II - Nefrologie.
Programul naional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de
înalt performan
Structura:
Subprogramul de radiologie intervenional
Activiti:
a) Terapia afeciunilor cerebrovasculare;
b) Tratamentul Gamma-Knife al malformaiilor vasculare cerebrale i al
tumorilor vasculare profunde inabordabile chirurgical sau cu risc crescut de
mortalitate sau morbiditate neurologic grav postoperator;
c) Implantarea dispozitivelor de stimulare profund la pacienii cu maladie
Parkinson;
d) Terapia afeciunilor vasculare periferice;
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e) Terapia unor afeciuni ale coloanei vertebrale;
f) Terapia unor afeciuni oncologice;
g) Terapia hemoragiilor acute sau cronice post-traumatice sau asociate unor
afeciuni sau unor intervenii terapeutice;
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numr pacieni cu afeciuni cerebrovasculare tratai: 350;
b) numr de tratamente Gamma-Knife: 100;
c) numr de stimulatoare cerebrale implantabile: 10;
d) numr de pompe implantabile: 6;
e) numr pacieni cu afeciuni vasculare periferice tratai: 500;
f) numr pacieni cu afeciuni ale coloanei vertebrale tratai: 300;
g) numr pacieni cu afeciuni oncologice tratai: 350;
h) numr pacieni cu hemoragii acute sau cronice tratai: 250;
2) indicatori de eficien:
a) cost mediu/pacient cu afeciuni cerebrovasculare tratat: 8.200 lei
b) cost mediu/tratament Gamma-Knife: 19.000 lei;
c) cost mediu/stimulator cerebral: 75.000 lei;
d) cost mediu/pomp implantabil: 45.000 lei;
e) cost mediu/pacient cu afeciuni vasculare periferice tratat: 3.250 lei;
f) cost mediu/pacient cu afeciuni ale coloanei vertebrale tratat: 1.366,67 lei;
g) cost mediu/pacient cu afeciuni oncologice tratat: 1.125,71 lei;
h) cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice tratat: 1.360 lei;
Natura cheltuielilor:
Dispozitive medicale si materiale sanitare specifice
Uniti care deruleaz subprogramul:
a) Spitalul Clinic de Urgen "Bagdasar-Arseni" Bucureti (activitile: a, b, c,
e)
b) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti (activitile: a, c, d, e, f, g);
c) Spitalul Clinic de Urgen Bucureti (activitile: a, d, f, g);
d) Spitalul Clinic Judeean de Urgen "Sf. Spiridon" Iai (activitile: d, f, g);
e) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu Mure (activitile: a, d, e, f, g);
f) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Craiova (activitile: a, d, e, f, g);
g) Spitalul Clinic de Urgen "Prof. Dr. N. Oblu" Iai (activitatea a);
h) Institutul de Urgen pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
Bucureti (activitatea d);
i) Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara (activitile: a, d);
j) Clinica de Angiografie i Terapie Endovascular Hemodinamic Bucureti
[activitile: a), d), e), f), g)];
k) Institutul Regional de Oncologie Iai [activitatea f)].
l) Spitalul Judeean de Urgen „Sf. Ioan cel Nou” Suceava (activitile a, d, f,
g);
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l) Spital Clinic de Urgen „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”(activitile a, e, f, g,
h)
Subprogramul de diagnostic i tratament al epilepsiei rezistente la
tratamentul medicamentos
Obiective:
a) Tratamentul microchirurgical al pacienilor cu epilepsie rezistent la
tratament medicamentos
b) Tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin
implantarea unui stimulator al nervului vag
Activiti:
a) Selecia pacienilor pe baza datelor obinute prin monitorizarea
electroencefalografic de lung durat
b) Examenul imagistic prin rezonan magnetic nativ i cu substan de
contrast, completat cu evaluarea strii psihice, comportamentale ce apreciaz
capacitatea i rezerva funcional cerebral
c) Realizarea procedurilor microchirurgicale neurochirurgicale: monitorizare
intraoperatorie prin electrocorticografie, aplicare de electrozi subdurali pe
suprafaa cortexului sau în profunzimea parenchimului cerebral, rezecia
focarului epiteptogen, ghidarea rezeciei chirurgicale prin intermediul
neuronavigaiei
d) Folosirea tehnicilor reconstructive în vederea reconstructio ad integrum a
pacienilor neurochirurgicali
e) Tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin
implantarea unui stimulator al nervului vag
Criterii de eligibilitate:
Pacieni (copii i adulii cu vârsta cuprins între 8 - 45 ani) diagnosticai cu
epilepsie focal farmacorezistent care accept riscurile interveniei
neurochirurgicale pe baza consimmântului informat i care nu prezint boli
asociate severe (insuficiene de organ, neoplazii progresive) care cresc riscurile
interveniei sau minimalizeaz beneficiile
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
a) numr pacieni cu epilepsie rezistent la tratament medicamentos tratai
prin proceduri microchirurgicale: 10;
b) numr pacieni cu epilepsie rezistent la tratament medicamentos tratai
prin implant de stimulator al nervului vag: 5.
2) indicatori de eficien:
a) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistent la tratament medicamentos tratat
prin proceduri microchirurgicale: 22.500 lei;
b) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistent la tratament medicamentos cu
implant de stimulator al nervului vag: 57.000 lei.
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Natura cheltuielilor:
- dispozitive medicale: electrozi pentru monitorizarea intraoperatorie EEG i a
potenialelor evocate de unic utilizare, canule, conectori, cadru tripod - FHC,
catetere pentru drenaj ventricular extern sau intern al LCR, valve i microvalve
pentru drenaj LCR, microsenzori pentru monitorizarea presiunii intracraniene,
truse pentru monitorizare arterial intraoperatorie, truse de cateterizare venoas
central, truse pentru traheostomie percutan, stimulatoare ale nervului vag
implantabile;
- materiale sanitare: material steril pentru craniotomie, graft dural,
hemostatice cerebrale biorezorbabile, ciment steril pentru cranioplastie, material
steril rezorbabil pentru cranioplastie, filme i substane de developare pentru
imagistica intraoperatorie, substane de contrast pentru sistemele imagistice
folosite intraoperator.
Uniti care deruleaz subprogramul:
a) Spitalul Universitar de Urgen Bucureti;
b) Spitalul Clinic de Urgen "Bagdasar-Arseni" Bucureti.
Subprogram de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la
copil
Activiti:
Asigurarea tratamentului bolnavilor cu hidrocefalie congenital sau dobândit
prin implantarea sistemelor de drenaj ventriculo-peritoneal
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- numr copii cu hidrocefalie congenital sau dobândit tratai: 380;
2) indicatori de eficien:
- cost mediu/copil cu hidrocefalie congenital sau dobândit tratat: 1.273,68
lei;
Natura cheltuielilor:
- dispozitive medicale si materiale sanitare specifice
Uniti care deruleaz subprogramul:
Spitalul Clinic de Urgen Bagdasar – Arseni Bucureti;
Spitalul clinic de urgenta pentru copii Marie Curie Bucureti;
Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca – Secia Clinic
Neurochirurgie;
Spitalul Clinic de Pediatrie Iai;
Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara – Secia Neurochirurgie;
Spitalul Clinic Judeean de Urgen Târgu-Mure – Secia Neurochirurgie;
Spitalul Clinic Judeean de Urgen Constana – Secia Neurochirurgie.
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Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de
neurostimulator medular
Activiti:
Tratamentul durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular
Criterii de eligibilitate:
- bolnavi cu sindrom postlaminectomie
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- numr de bolnavi tratai prin implant neuromodular: 4
2) indicatori de eficien:
- cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodular: 45.000 lei;
Natura cheltuielilor:
- dispozitive medicale si materiale sanitare specifice.
Uniti care deruleaz subprogramul:
Spitalul Universitar de Urgen Bucureti.
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ANEXA nr. 1 la Normele tehnice
CONTRACT
pentru finanarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor
naionale de sntate curative în anii 2013 i 2014
I. Prile contractante
Casa de Asigurri de Sntate ............................., cu sediul în
municipiul/oraul ....................., str. ................... nr. ......, judeul/sectorul
......................., telefon/fax ......................., reprezentat prin preedinte-director
general .........................,
i
Unitatea sanitar ........................, cu sediul în ............................., str.
.................... nr. ...., telefon ..............., fax ............, reprezentat prin
......................, având actul de înfiinare/organizare nr. ................., Autorizaia
sanitar de funcionare/Raportul de inspecie eliberat de Direcia de sntate
public prin care se confirm îndeplinirea condiiilor igienico-sanitare prevzute
de Legea nr. .............., Dovada de evaluare nr. .........., codul fiscal ............... i
contul nr. ......................., deschis la Trezoreria Statului sau cont nr.
....................... deschis la Banca .................., dovada asigurrii de rspundere
civil în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât i pentru personalul medicosanitar angajat valabil pe toat durata Contractului nr. ................... .
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul
prezentului
contract
îl
constituie
finanarea
programului/subprogramului din cadrul programelor naionale de sntate
curative
...........................................................................
(se specific fiecare program/subprogram)

pentru asigurarea medicamentelor i/sau a materialelor sanitare specifice
...........................................................................
(se completeaz, dup caz, în funcie de program/subprogram)

necesare în terapia în spital/în spital i ambulatoriu, conform Hotrârii
Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naionale de sntate
pentru anii 2013 i 2014 i Ordinului preedintelui Casei Naionale de Asigurri
de Sntate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor naionale de sntate curative pentru anii 2013 i 2014.
III. Durata contractului
ART. 2
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pân la data de 31
decembrie 2014.
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ART. 3
Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul prilor, în situaia
prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotrârii Guvernului nr. 124/2013.
IV. Obligaiile prilor
ART. 4
Obligaiile casei de asigurri de sntate sunt:
a) s încheie contracte numai cu furnizorii autorizai i evaluai, aflai în
relaie contractual cu casele de asigurri de sntate pentru furnizare de servicii
spitaliceti, în condiiile legii, i s fac publice în termen de maximum 10 zile
lucrtoare de la data încheierii contractelor, prin afiare pe pagina web i la
sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora, pentru informarea
asigurailor, precum i valoarea de contract a fiecruia, în cazul contractelor care
au prevzut o sum ca valoare de contract, distinct pe fiecare
program/subprogram naional de sntate curativ i s actualizeze permanent
aceast list în funcie de modificrile aprute, în termen de maximum 5 zile
lucrtoare de la data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor, la termenele prevzute în contract, pe baza
facturii însoite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât i
în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de
Sntate, contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare conform
Normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate curative
pentru anii 2013 i 2014, aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. 190/2013 în limita valorii de contract;
c) s informeze furnizorii cu privire la condiiile de contractare pentru
finanarea programelor/subprogramelor naionale de sntate curative suportate
din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, precum i cu
privire la eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor
noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de
sntate;
d) s informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative i cu privire la orice
intenie de schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii
web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele
normative;
e) s efectueze prin structurile de specialitate i, dup caz, cu participarea
Casei Naionale de Asigurri de Sntate controlul derulrii
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative, respectiv
respectarea obligaiilor contractuale de ctre furnizorii cu care se afl în relaie
contractual, conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor
naionale de sntate curative pentru anii 2013 i 2014, aprobate prin Ordinul
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190//2013;
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f) s înmâneze furnizorilor, la momentul finalizrii controlului, proceseleverbale de constatare sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare
întocmite în termen de maximum o zi lucrtoare de la data prezentrii în vederea
efecturii controlului; în cazul în care controlul este efectuat de ctre Casa
Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea
privind msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de
sntate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii
raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate la casa de
asigurri de sntate;
g) s recupereze de la furnizorii care deruleaz programe/subprograme
naionale de sntate
curative sumele reprezentând contravaloarea
medicamentelor/materialelor sanitare, în situaia în care nu au fost îndeplinite
condiiile pentru ca asiguraii s beneficieze de acestea, precum i sumele
reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare expirate;
h) s trimit spre soluionare organelor abilitate situaiile în care constat
neconformitatea documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror
corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria rspundere.
ART. 5
Obligaiile unitii sanitare sunt:
1. s utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram naional
de sntate curativ, potrivit destinaiei acestora;
2. s dispun msuri pentru asigurarea realizrii obiectivelor
programului/subprogramului naional de sntate curativ i pentru gestionarea
eficient a mijloacelor materiale i bneti;
3. s organizeze evidena cheltuielilor pe fiecare program/subprogram i pe
subdiviziunile clasificaiei bugetare atât în prevederi, cât i în execuie;
4. s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, inclusiv
prescrierea i eliberarea medicamentelor/materialelor sanitare din cadrul
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
5. s asigure bolnavilor tratamentul adecvat i eficient, cu respectarea
condiiilor privind modalitile de prescriere i eliberare a medicamentelor,
conform prevederilor legale în vigoare;
6. s achiziioneze, în condiiile legii, medicamente/materiale sanitare specifice
în baza necesarului stabilit, inând cont de nevoile reale, consumurile realizate i
de stocurile cantitativ-valorice, în condiiile legii la nivelul preului de achiziie,
care pentru medicamente nu poate depi preul de decontare; în cazul
produselor biologice, achiziionarea se face pe denumire comercial;
7. s monitorizeze consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu
circuit închis în cadrul programelor/subprogramelor naionale de sntate
curative, cu evidene distincte, inclusiv pentru denumirile comune internaionale
(DCI) aprobate prin comisiile de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de
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Sntate i de la nivelul caselor de asigurri de sntate, în limita fondurilor
stabilite cu aceast destinaie;
8. s asigure acordarea serviciilor medicale i tratamentul specific afeciunilor
cuprinse în programele naionale de sntate curative asigurailor fr nicio
discriminare;
9. s transmit casei de asigurri de sntate în primele 10 zile lucrtoare ale
lunii urmtoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportri
lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, i anuale privind sumele
utilizate pe fiecare program, indicatorii realizai, precum i evidena nominal în
baza codurilor numerice personale, pentru bolnavii tratai în cadrul
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative ; indicatorii de
eficien reprezint costul mediu/bolnav tratat i se calculeaz ca raport între
valoarea medicamentelor i/sau a materialelor sanitare specifice consumate
pentru tratamentul bolnavilor i numrul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecrui
program, iar pentru serviciile de supleere renal, ca raport între cheltuielile
pentru serviciile de supleere renal i numrul de bolnavi dializai;
10. s depun lunar la casa de asigurri de sntate, în vederea validrii i
decontrii contravalorii facturii/facturilor, documentele justificative, atât pe
suport hârtie, cât i în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naional
de Asigurri de Sntate, în limita sumei prevzute în contract i a sumelor
disponibile cu aceast destinaie;
11. s transmit caselor de asigurri de sntate prescripiile medicale în baza
crora s-au eliberat medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu,
însoite de borderourile centralizatoare distincte;
12. s organizeze evidena electronic a bolnavilor care beneficiaz de
medicamentele i/sau materialele sanitare specifice, precum i de servicii de
supleere renal, dup caz, în cadrul programelor/subprogramelor naionale de
sntate curative pe baza setului minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific
concordant cu programul, medicul curant (cod paraf), medicamentele eliberate,
cantitatea i valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu
respectarea protocoalelor;
13. s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la
asigurai, precum i intimitatea i demnitatea acestora;
14.
s
informeze
asiguraii
cu
privire
la
derularea
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative ;
15. s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a
furnizorului; alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizai în actele
normative în vigoare;
16. s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre
condiiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii
medicale, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificrii, i
s îndeplineasc în permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor;
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17. s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la
sistemul asigurrilor sociale de sntate, inclusiv la derularea
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative ;
18. s asigure numai utilizarea formularului de prescripie medical
electronic pentru medicamentele ce se elibereaz în cadrul programelor
naionale de sntate curative aferente tratamentului ambulatoriu; s asigure
utilizarea formularului de prescripie medical care este formular cu regim
special, unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i
psihotrope; s furnizeze tratamentul adecvat i s prescrie medicamentele
corespunztoare denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrâre a
Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile i efectele
terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie;
19. s respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor
aferente denumirilor comune internaionale conform dispoziiilor legale;
20. s utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care
acesta va fi pus în funciune;
21. s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. În situaia în
care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu
sistemele informatice din platforma din asigurrile de sntate, caz în care
furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea în procesul de transmitere a
datelor;
22. s solicite începând cu data implementrii cardului naional de asigurri
sociale de sntate acest document titularilor în vederea acordrii
medicamentelor/materialelor sanitare;
23. s raporteze consumul de medicamente/materiale sanitare ce se elibereaz
în cadrul programelor naionale de sntate curative conform prevederilor legale
în vigoare;
24. s introduc în sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice
prescrise off-line pân în ultima zi a lunii în care s-a fcut prescrierea off-line
sau cel târziu pân la data prevzut în contractul de furnizare de servicii
medicale pentru raportarea lunar a activitii realizate;
25. în situaia în care nu a fost îndeplinit obligaia prevzut la pct. 24
furnizorii de servicii medicale aflai în relaie contractual cu casele de asigurri
de sntate pentru derularea programelor naionale de sntate curative au
obligaia s introduc în sistemul informatic toate prescripiile medicale
prescrise off-line pân cel târziu în ultima zi a fiecrui trimestru în care s-a fcut
prescrierea off-line.
26. s publice pe site-ul propriu bugetul de venituri i cheltuieli aprobat pentru
fiecare dintre programele naionale de sntate curative pe care le deruleaz,
precum i execuia înregistrat trimestrial i anual.
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V. Valoarea contractului
ART. 6
1. Sumele se angajeaz anual în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului
de stat.
2. Pentru anul 2013 valoarea contractului (se detaliaz fiecare
program/subprogram) este:
1. .................................. lei;
2. .................................. lei;
3. .................................. lei;
VI. Finanarea programelor/subprogramelor naionale de sntate curative
ART. 7
Unitatea sanitar prezint în primele 10 zile lucrtoare ale lunii curente
decontul pentru luna precedent, cuprinzând numrul de bolnavi tratai, valoarea
medicamentelor i materialelor sanitare consumate pentru tratamentul
bolnavilor, costul mediu pe bolnav, sumele achitate conform ordinului de plat
(cu tampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru
medicamentele i/sau materialele sanitare specifice procurate în luna precedent,
precum i cererea justificativ, însoit de copia facturii emise de furnizor pentru
medicamentele i/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna în curs.
ART. 8
(1) Casa de asigurri de sntate analizeaz indicatorii prezentai prin decont,
gradul i modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziie anterior, precum i
stocurile cantitativ-valorice, în termen de maximum 3 zile lucrtoare de la primire.
(2) Validarea facturilor depuse în vederea decontrii se realizeaz în termen
de 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative.
(3) Decontarea contravalorii facturii prezentate în copie de unitatea sanitar
pentru medicamentele i/sau materialele sanitare specifice achiziionate, în
condiiile legii, se realizeaz lunar în limita sumei prevzute în contract i a
fondurilor disponibile cu aceast destinaie, în ordine cronologic, pân la 60 de
zile calendaristice de la data depunerii facturilor în vederea decontrii de ctre
casa de asigurri de sntate.
VII. Rspunderea contractual
ART. 9
Unitatea sanitar are urmtoarele obligaii:
1. prin medicii coordonatori:
a) rspunde de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor
pentru medicamentele i/sau materialele sanitare specifice;
b) rspunde de organizarea evidenei electronice a bolnavilor care beneficiaz
de medicamentele i/sau materialele sanitare specifice, prescrise în cadrul
programelor/subprogramelor, pe baza setului minim de date: CNP bolnav,
diagnostic specific concordant cu subprogramul, medicul curant (cod paraf),
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medicamentele eliberate, cantitatea i valoarea de decontat, conform schemei
terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
c) dispune msurile necesare aplicrii metodologiei de program/subprogram,
în vederea asigurrii îndeplinirii obiectivelor prevzute în acesta;
d) rspunde de organizarea, monitorizarea i de buna desfurare a
activitilor medicale din cadrul programului/subprogramului;
e) rspunde de raportarea la timp a datelor ctre casa de asigurri de sntate,
precum i de realitatea i exactitatea acestora;
2. prin contabilul-ef al unitii sanitare rspunde de modul de organizare a
evidenelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaiilor
aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare, de exactitatea i realitatea
datelor raportate lunar;
3. solicit începând cu data implementrii cardului naional de asigurri
sociale de sntate acest document titularilor în vederea acordrii
medicamentelor/materialelor sanitare.
ART. 10
Casa de asigurri de sntate controleaz trimestrial modul de utilizare a
fondurilor alocate i analizeaz indicatorii prezentai.
ART. 11
(1) Nerespectarea oricreia dintre obligaiile furnizorului prevzute la art. 5,
cu excepia obligaiilor prevzute la pct. 23, 24 i 25, atrage aplicarea unor
sanciuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaii, dup cum urmeaz:
a1. la prima constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui
procent de 1% la valoarea de contract aferent lunii respective;
a2. la a doua constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui
procent de 3% la valoarea de contract aferent lunii respective;
a3. la a treia constatare i la urmtoarele constatri dup aceasta, reinerea
unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract
aferent lunii respective;
a4. nerespectarea de ctre unitile sanitare cu paturi a obligaiei prevzute la
art. 5 pct. 23 atrage aplicarea unor sanciuni, dup cum urmeaz:
a4.1) reinerea unei sume calculate dup încheierea fiecrei luni, prin
aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lun neraportat în cadrul fiecrui
trimestru, la valoarea de contract aferent lunii respective;
a4.2) reinerea unei sume calculate dup încheierea fiecrui trimestru prin
aplicarea unui procent suplimentar de 7% fa de procentul prevzut la lit. a4.1),
pentru fiecare lun neraportat în cadrul trimestrului respectiv, la valoarea de
contract aferent lunii respective;
a5. nerespectarea de ctre unitile sanitare cu paturi a obligaiei prevzute la
art. 5 pct. 24 atrage aplicarea urmtoarei sanciuni:
- avertisment - pentru fiecare lun pentru care se constat nerespectarea
obligaiei.
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a6. pentru nerespectarea de ctre unitile sanitare cu paturi a obligaiei
prevzute la art. 5 pct. 25, se reine o sum egal cu contravaloarea prescripiilor
medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui
trimestru.
(2) Reinerea sumelor conform prevederilor alin. (1) se face din prima plat
care urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care sunt în relaie contractual cu
casele de asigurri de sntate. În situaia în care sumele prevzute la alin. (1)
lit. a6 depesc prima plat, recuperarea sumelor se realizeaz prin plat direct
sau executare silit, în condiiile legii.
(3) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. (1) se face prin plat
direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt în relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate pentru derularea programelor
naionale de asigurri de sntate în tratamentul ambulatoriu.
(4) Pentru cazurile prevzute la alin. a5 i a6 casa de asigurri de sntate ine
evidena distinct pe fiecare program/subprogram naional de sntate curativ i
pe fiecare medic prescriptor.
(5) Pentru situaiile prevzute la alin. (1), casa de asigurri de sntate ine
evidena distinct pe fiecare furnizor.
(6) Casa de asigurri de sntate, prin Casa Naional de Asigurri de
Sntate, anun Ministerul Sntii, respectiv ministerele i instituiile cu reea
sanitar proprie, odat cu prima constatare, despre situaiile prevzute la alin.
(1).
(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurri de sntate în condiiile
prevederilor de la alin. (1) se utilizeaz conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 12
(1) Contractul se modific în sensul suspendrii printr-o notificare scris a
casei de asigurri de sntate, în urmtoarele situaii:
a) una sau mai multe secii nu mai îndeplinesc condiiile de asigurare a
serviciilor medicale, respectiv nu mai pot asigura tratamentul specific bolnavilor
inclui în cadrul programelor/subprogramelor naionale de sntate curative;
suspendarea se face pân la îndeplinirea condiiilor obligatorii pentru reluarea
activitii;
b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul seciei/seciilor care
deruleaz programe/subprograme naionale de sntate curative a autorizaiei
sanitare de funcionare sau a documentului similar; suspendarea se face pân la
obinerea noii autorizaii sanitare de funcionare sau a documentului similar;
c) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice
competente, pân la încetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni,
sau pân la data ajungerii la termen a contractului;
d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective, pe baz de documente
justificative prezentate casei de asigurri de sntate;
e) suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceti,
încheiat cu casa de asigurri de sntate, altul decât cel încheiat pentru
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finanarea programelor naionale de sntate curative; suspendarea contractului
pentru finanarea programelor naionale de sntate curative opereaz pe
perioada suspendrii contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceti.
(2) În cazul reorganizrii unitilor sanitare cu paturi, prin desfiinarea lor i
înfiinarea concomitent a unor noi uniti sanitare cu paturi distincte, cu
personalitate juridic, contractele pentru finanarea de medicamente i/sau
materiale sanitare specifice care se acord în cadrul unor programe/subprograme
din cadrul programului naional de sanatate curativ, încheiate cu casele de
asigurri de sntate i aflate în derulare, se preiau de drept de ctre noile uniti
sanitare înfiinate, corespunztor drepturilor i obligaiilor aferente noilor
structuri.
VIII. Soluionarea litigiilor
ART. 13
Litigiile aprute pe anii derulrii contractului se soluioneaz de pri pe cale
amiabil. În situaia în care prile nu ajung la o înelegere, acestea se vor adresa
Comisiei de arbitraj sau instanelor judectoreti competente, dup caz.
IX. Clauze speciale
ART. 14
Sumele înscrise în prezentul contract sunt cuprinse în fondurile aprobate pe
anul 2013.
ART. 15
Se pot încheia acte adiionale la prezentul contract în situaia în care se aprob
modificri în volumul i în structura programului/subprogramului, pe parcursul
derulrii acestuia.
ART. 16
Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz
declarat nul s fie înlocuit printr-o alt clauz care s corespund cât mai
bine cu putin spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale.
Dac pe durata derulrii prezentului contract expir termenul de valabilitate a
autorizaiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate
de nulitate, cu condiia reînnoirii autorizaiei sanitare pentru toat durata de
valabilitate a contractului.
X. Fora major
ART. 17
Orice împuternicire independent de voina prilor, intervenit dup data
semnrii prezentului contract i care împiedic executarea acestuia, este
considerat for major i exonereaz de rspundere partea care o invoc. Sunt
considerate for major, în sensul acestei clauze, împrejurri ca: rzboi,
revoluie, cutremur, mari inundaii, embargo.
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ART. 18
Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte în termen de 5
zile de la data apariiei respectivului caz de for major i, de asemenea, de la
încetarea acestui caz.
ART. 19
Dac nu se procedeaz la anunarea în termenele prevzute mai sus a începerii
i încetrii cazului de for major, partea care îl invoc suport toate daunele
provocate celeilalte pri prin neanunarea la termen.
ART. 20
În cazul în care împrejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului
contract se prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere
rezoluiunea contractului.
XI. Dispoziii finale
ART. 21
Orice modificare poate fi fcut numai cu acordul scris al ambelor pri.
ART. 22
În condiiile apariiei unor noi acte normative în materie, care intr în vigoare
pe durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se
vor completa în mod corespunztor.
Prezentul contract s-a încheiat astzi, ................, în dou exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare parte, i se completeaz conform normelor legale în
vigoare.
Casa de Asigurri de Sntate
.............................

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

Preedinte-director
general,
.............................

Manager,
......................................

Director executiv
Direcia management i economic,
................................

Director financiar-contabil,
..................................

Director executiv
Direcia relaii contractuale,
...............................

Director medical,
.............................

Medic-ef,
............................

Directorul pentru cercetare-dezvoltare,
...............................

Avizat juridic, contencios
................................

67

69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 175 bis/29.III.2013

ANEXA nr. 2 la Normele tehnice

CONTRACT
de furnizare de medicamente i a unor materiale sanitare specifice care se
acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele
programe naionale de sntate curative, în cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate
I. Prile contractante:
Casa de Asigurri de Sntate ..........................., cu sediul în
municipiul/oraul ......................, str. ...................... nr. ..., judeul/sectorul
......................, telefon/fax ...................., reprezentat prin preedinte-director
general .............................,
i
Societatea comercial farmaceutic ..........................., reprezentat prin
..............................
Farmaciile care funcioneaz în structura unor uniti sanitare din
ambulatoriul de specialitate aparinând ministerelor i instituiilor din domeniul
aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti
...................................., reprezentat prin ....................,
având
sediul
în
municipiul/oraul
.......................................,
str.
............................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeul/sectorul ....................,
telefon .......... fax ........ e-mail ..................., i punctul de lucru în comuna
.........................., str. ................................ nr. .....,
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de medicamente i a unor
materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor inclui în unele programe naionale de sntate curative, conform
reglementrilor legale în vigoare.
III. Furnizarea medicamentelor i a unor materiale sanitare specifice
care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în
unele programe naionale de sntate curative
ART. 2
Furnizarea medicamentelor i a unor materiale sanitare specifice care se
acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele programe
naionale de sntate curative se face cu respectarea reglementrilor legale în
vigoare privind sublista C - seciunea C2 din anexa la Hotrârea Guvernului nr.
720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaionale
corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr
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contribuie personal, pe baz de prescripie medical, în sistemul de asigurri
sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare, reglementrilor
Hotrârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naionale de
sntate pentru anii 2013 si 2014, precum i a reglementrilor Ordinului
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190//2013 pentru
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate
curative pentru anii 2013 i 2014;
ART. 3
Furnizarea medicamentelor i materialelor sanitare se va desfura prin
intermediul urmtoarelor farmacii aflate în structura societii comerciale:
1. .......................... din ....................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ...,
sectorul/judeul ..............., telefon/fax ..................., cu Autorizaia de funcionare
nr. ................../............., eliberat de ......................, dovada de evaluare în
sistemul asigurrilor sociale de sntate nr. ....../........, farmacist ......................;
2. ................... din .................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ...,
sectorul/judeul ............................, telefon/fax ..................., cu Autorizaia de
funcionare nr. ................./.............., eliberat de ......................, dovada de
evaluare în sistemul asigurrilor sociale de sntate nr. ....../........., farmacist
......................;
3. .................... din .................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ...,
sectorul/judeul ..............., telefon/fax ..................., cu Autorizaia de funcionare
nr. ................../............., eliberat de ......................, dovada de evaluare în
sistemul asigurrilor sociale de sntate nr. ..../.........., farmacist ...................... .
NOT:
Se vor meniona i oficinele locale de distribuie cu informaiile solicitate
anterior.
IV. Durata contractului:
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pân la data de 31
decembrie 2014.
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul prilor în situaia
prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotrârii Guvernului nr. 124/2013;
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 6
Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s încheie contracte numai cu furnizorii autorizai i evaluai, aflai în
relaie contractual cu casele de asigurri de sntate pentru furnizare de
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medicamente cu i fr contribuie personal pentru tratamentul ambulatoriu, în
condiiile legii, i s fac publice în termen de maximum 10 zile lucrtoare de la
data încheierii contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de
asigurri de sntate, lista nominal a acestora, pentru informarea asigurailor,
precum i valoarea de contract a fiecruia, în cazul contractelor care au
prevzut o sum ca valoare de contract, distinct pe fiecare program/subprogram
naional de sntate curativ i s actualizeze permanent aceast list în funcie de
modificrile aprute, în termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii
acestora, conform legii;
b) s deconteze, la termenele prevzute în contract, pe baza facturii însoite de
documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât i în format
electronic, în formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate,
contravaloarea medicamentelor i materialelor sanitare conform normelor
tehnice de realizare a programelor naionale de sntate curative pentru anii
2013 i 2014, aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri
de Sntate nr. 190//2013, în limita fondurilor aprobate;
c) s informeze furnizorii cu privire la condiiile de contractare pentru
finanarea programelor/subprogramelor de sntate din cadrul programului
naional cu scop curativ suportate din bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, precum i cu privire la eventualele modificri ale
acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin publicare
pe pagina web a caselor de asigurri de sntate;
d) s informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea
programelor/subprogramelor de sntate i cu privire la orice intenie de
schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei
de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele comunicate oficial de
ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s efectueze prin structurile de specialitate i, dup caz, cu participarea
Casei Naionale de Asigurri de Sntate controlul derulrii
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative , respectiv
respectarea obligaiilor contractuale de ctre furnizorii cu care se afl în relaie
contractual, conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor
naionale de sntate pentru anii 2013 i 2014, aprobate prin Ordinul
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190//2013;
f) s înmâneze furnizorilor, la momentul finalizrii controlului, proceseleverbale de constatare sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare
întocmite în termen de maximum o zi lucrtoare de la data prezentrii în vederea
efecturii controlului; în cazul în care controlul este efectuat de ctre Casa
Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea
privind msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de
sntate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii
raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate la casa de
asigurri de sntate;
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g) s recupereze de la furnizorii care deruleaz programe/subprograme
naionale
de
sntate
sumele
reprezentând
contravaloarea
medicamentelor/materialelor sanitare, în situaia în care nu au fost îndeplinite
condiiile pentru ca asiguraii s beneficieze de acestea, precum i sumele
reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare expirate;
h) s trimit spre soluionare organelor abilitate situaiile în care constat
neconformitatea documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror
corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria rspundere.
B. Obligaiile furnizorilor de medicamente
ART. 7
Furnizorii de medicamente au urmtoarele obligaii:
1. s se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunztoare
denumirilor comune internaionale (DCI) prevzute în sublista C - seciunea C2
din anexa la Hotrârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu prioritate cu medicamentele al cror pre pe unitatea terapeutic
este mai mic sau egal cu preul de decontare, fr a încasa contribuie personal
pentru acest pre de la asigurai;
2. s asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiai DCI, cu
prioritate la preurile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale
medicamentelor; s se aprovizioneze, la cererea scris a asiguratului i
înregistrat la furnizor, în maximum 48 de ore, cu medicamentele i materiale
sanitare specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor
inclui în unele programe naionale de sntate curative, dac acestea nu exist
la momentul solicitrii în farmacie;
3. s dein documente justificative privind intrrile i ieirile pentru
medicamentele i materialele sanitare eliberate în baza prescripiilor medicale
raportate spre decontare;
4. s verifice prescripiile medicale în ceea ce privete datele obligatorii pe
care acestea trebuie s le cuprind, în vederea eliberrii acestora i a decontrii
de ctre casele de asigurri de sntate a contravalorii medicamentelor i a
materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu
al bolnavilor inclui în unele programe naionale de sntate curative;
5. s verifice dac au fost respectate condiiile prevzute în Ordinul
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190/2013, cu privire
la prescrierea i eliberarea medicamentelor i materialelor sanitare specifice care
se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele
programe naionale de sntate cu scop curativ;
6. s transmit caselor de asigurri de sntate datele solicitate, utilizând
platforma informatic din asigurrile de sntate. În situaia în care se utilizeaz
un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice
din platforma informatic din asigurrile de sntate, caz în care furnizorii sunt
obligai s asigure confidenialitatea în procesul de transmitere a datelor.
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Începând cu data implementrii sistemului de raportare în timp real, acesta va fi
utilizat de furnizorii de medicamente evaluai pentru îndeplinirea acestei
obligaii;
7. s întocmeasc i s prezinte caselor de asigurri de sntate, în condiiile
stabilite în Ordinul preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
190/2013, documentele necesare în vederea decontrii medicamentelor i a
materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu
al bolnavilor inclui în unele programe naionale de sntate curative: factur i
alte documente justificative prevzute în Ordinul preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate nr. 190/2013; sumele prevzute în factur i
medicamentele i materialele sanitare din documentele justificative însoitoare
prezentate caselor de asigurri de sntate de furnizorii de medicamente în
vederea decontrii acestora trebuie s corespund cu datele raportate conform
prevederilor de la pct. 23;
8. s respecte modul de eliberare a medicamentelor i a materialelor sanitare
specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui
în unele programe naionale de sntate curative, în condiiile reglementrilor
legale în vigoare i s nu înlocuiasc un produs biologic original cu biosimilarul,
fr recomandarea medicului;
9. s funcioneze cu personal farmaceutic autorizat, conform legii;
10. s informeze asiguraii cu privire la drepturile i obligaiile ce decurg din
calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum i a materialelor
sanitare specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor
inclui în unele programe naionale de sntate curative, precum i cu privire la
modul de utilizare a acestora, conform prescripiei medicale; s afieze la loc
vizibil materialele informative realizate sub egida Casei Naionale de Asigurri
de Sntate i puse la dispoziie de ctre aceasta;
11. s respecte prevederile Codului deontologic al farmacistului aprobat prin
Decizia Adunrii generale naionale a Colegiului Farmacitilor din România nr.
2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacitilor din România i a
Codului deontologic al farmacistului, în relaiile cu asiguraii;
12. s îi stabileasc programul de funcionare, pe care s îl afieze la loc
vizibil în farmacie, s participe la sistemul organizat pentru asigurarea
continuitii privind furnizarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu, în
zilele de sâmbt, duminic i de srbtori legale, precum i pe timpul nopii, i
s afieze la loc vizibil lista farmaciilor care asigur continuitatea furnizrii de
medicamente, publicat pe pagina web a casei de asigurri de sntate. Acest
program se stabilete în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
13. s elibereze medicamentele din prescripiile medicale asigurailor,
indiferent de casa de asigurri de sntate la care este luat în eviden asiguratul,
în condiiile în care furnizorul de medicamente are contract cu aceeai cas de
asigurri de sntate cu care medicul care a eliberat prescripia medical a
încheiat contract;
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14. s anuleze DCI-urile/medicamentele i/sau materialele sanitare care nu au
fost eliberate, prin tiere cu o linie sau prin înscrierea meniunii "anulat" în faa
primitorului, pe exemplarele prescripiei medicale cu regim special off-line,
nefiind permis eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în
cadrul sumei respective;
15. s nu elibereze medicamentele i materialele sanitare din prescripiile
medicale care i-au încetat valabilitatea;
16. s pstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii i reclamaii;
condica va fi numerotat de farmacie i tampilat de casa/casele de asigurri de
sntate cu care furnizorul se afl în relaie contractual;
17. s asigure prezena unui farmacist în farmacie pe toat durata programului
de lucru declarat i prevzut în contractul încheiat cu casa de asigurri de
sntate;
18. s depun, în luna urmtoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele
i materialele sanitare specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu
al bolnavilor inclui în unele programe naionale de sntate curative,
documentele necesare în vederea decontrii pentru luna respectiv, pân la
termenul prevzut în contract. Pentru medicamentele eliberate, decontarea se
face cu încadrarea în bugetul aprobat la nivelul casei de asigurri de sntate i
afiat de aceasta pe site;
19. s se informeze asupra condiiilor de furnizare a medicamentelor i a
materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu
al bolnavilor inclui în unele programe naionale de sntate curative;
20. s elibereze medicamentele i materialele sanitare care se acord pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele programe naionale de
sntate curative, la nivelul preului de decontare aprobat prin ordin al
ministrului sntii, fr a încasa contribuie personal pentru acest pre de la
asigurai; în cazul în care preul cu amnuntul maximal cu TVA calculat pe
unitatea terapeutic al medicamentului prescris este mai mare decât preul de
decontare, farmaciile cu circuit deschis aflate în relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate pot încasa de la asigurai, numai cu acordul i la solicitarea
acestora, diferena de pre rezultat dintre preul medicamentului prescris i
preul de decontare al acestuia; în acest sens farmacia trebuie s obin acordul
informat i scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripiei;
21. s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la
asigurai, precum i intimitatea i demnitatea acestora;
22. s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre
condiiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de
medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum i de materiale sanitare
specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui
în unele programe naionale de sntate curative în maximum 5 zile
calendaristice de la data producerii modificrii, i s îndeplineasc în
permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor;
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23. s transmit zilnic caselor de asigurri de sntate, în format electronic,
situaia medicamentelor i materialelor sanitare eliberate conform formularelor
de raportare aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate;
24. s nu elibereze prescripiile medicale care nu conin toate datele obligatorii
pe care acestea trebuie s le cuprind, conform prevederilor legale în vigoare;
25. s utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care
acesta va fi pus în funciune;
26. s se afle pe toat perioada de derulare a contractului de furnizare de
medicamente i a unor materiale sanitare specifice care se acord pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele programe naionale de
sntate curative în relaie contractual cu casa de asigurri de sntate pentru
furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal;
27. s respecte dreptul asigurailor de a-i alege farmacia care deruleaz
programele naionale de sntate, conform prevederilor legale în vigoare;
28. s reînnoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de
evaluare a farmaciei i dovada asigurrii de rspundere civil în domeniul
medical pentru furnizor - farmacii/oficine, precum i dovada asigurrii de
rspundere civil în domeniul medical pentru personalul farmaceutic farmacitii i asistenii de farmacie - care îi desfoar activitatea la furnizor
într-o form prevzut de lege i care urmeaz s fie înregistrat în contract i s
funcioneze sub incidena acestuia;
29. s solicite începând cu data implementrii cardului naional de asigurri
sociale de sntate acest document titularilor în vederea acordrii
medicamentelor/materialelor sanitare în cadrul programelor nationale de sntate
curative; medicamentele/materialele sanitare menionate anterior eliberate în alte
condiii nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
30. s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de
sntate toate documentele justificative care atest furnizarea de
medicamente/materiale sanitare eliberate i raportate în relaia contractual cu
casele de asigurri de sntate, respectiv toate documentele justificative privind
sumele decontate din bugetul alocat programelor/subprogramelor naionale de
sntate curative;
31. s publice pe site-ul propriu bugetul de venituri i cheltuieli aprobat pentru
fiecare dintre programele naionale de sntate pe care le deruleaz, precum i
execuia înregistrat trimestrial i anual.
VI. Modaliti de plat
ART. 8
(1) Decontarea medicamentelor i materialelor sanitare care se acord pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele programe naionale de
sntate curative eliberate se face pe baza urmtoarelor acte în original: factur,
borderouri centralizatoare, prescripii medicale, cu înscrierea numrului de
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ordine al bonului fiscal i a datei de emitere a acestora. Pe borderou fiecare
prescripie medical poart un numr curent care trebuie s fie acelai cu
numrul de ordine pe care îl poart prescripia medical. Borderoul va conine i
codul de paraf al medicului, precum i codul numeric personal al asiguratului.
(2) Sumele aprobate la nivelul casei de asigurri de sntate cu aceast
destinaie se repartizeaz stabilindu-se în acest sens o valoare orientativ a
contractului care se defalcheaz pe trimestre i luni.
(3) Valoarea orientativ a contractului pentru eliberarea de medicamente i
materiale sanitare în cadrul programelor naionale de sntate curative este de:
....................... lei
Trimestrul I ...................... lei,
din care:
- luna I ......... lei
- luna II ........ lei
- luna III ....... lei
Trimestrul II ................... lei,
din care:
- luna IV ....... lei
- luna V ........ lei
- luna VI ....... lei
Trimestrul III ................... lei,
din care:
- luna VII ........ lei
- luna VIII ....... lei
- luna IX ......... lei
Trimestrul IV ................... lei,
din care:
- luna X ......... lei
- luna XI ........ lei
- luna XII ....... lei
NOT:
Se specific pentru fiecare program/subprogram de sntate.
ART. 9
(1) Documentele pe baza crora se face decontarea se depun la casele de
asigurri de sntate pân la data de ................ a lunii urmtoare celei pentru
care s-au eliberat medicamentele.
(2) Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i
exactitatea datelor raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
ART. 10
(1) În cazul în care se constat nerespectarea nejustificat a programului de
lucru comunicat la casa de asigurri de sntate i prevzut în contract, se aplic
urmtoarele msuri:
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1. la prima constatare - avertisment;
2. la a doua constatare - diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în
care s-au înregistrat aceste situaii;
3. la a treia constatare - diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în
care s-au înregistrat aceste situaii.
(2) În cazul în care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7
pct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28 i 29, se aplic urmtoarele msuri:
1. la prima constatare - avertisment;
2. la a doua constatare - diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în
care s-au înregistrat aceste situaii;
3. la a treia constatare - diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în
care s-au înregistrat aceste situaii.
(3) Pentru nerespectarea obligaiei de la art. 7 pct. 2 nu se aplic diminuri ale
sumei cuvenite pentru luna în care s-a înregistrat aceast situaie, dac vina nu
este exclusiv a farmaciei, fapt adus la cunotina casei de asigurri de sntate
printr-o declaraie scris.
(4) Reinerea sumei conform alin. (1) i (2) se face din prima plat ce urmeaz
a fi efectuat, pentru furnizorii care sunt în relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate, i se aplic la nivel de farmacie.
(5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) i (2) se face prin plata
direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt în relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate.
(6) Pentru situaiile prevzute la alin. (1), casa de asigurri de sntate ine
evidena distinct pe fiecare furnizor.
(7) Casa de asigurri de sntate, prin Casa Naional de Asigurri de
Sntate, anun Ministerul Sntii, respectiv ministerele i instituiile cu reea
sanitar proprie, odat cu prima constatare, despre situaiile prevzute la alin.
(1).
(8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurri de sntate în condiiile
prevederilor de la art. 10 se utilizeaz conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 11
(1) Decontarea contravalorii medicamentelor i materialelor sanitare specifice
care se elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul unor programe
naionale de sntate curative se face în termen de pân la 60 de zile
calendaristice de la data depunerii facturilor i a acordrii vizei "bun de plat" de
ctre casa de asigurri de sntate, ca urmare a verificrii facturilor i a
borderourilor centralizatoare.
ART. 12
Plata se face în contul nr. ......................................, deschis la Trezoreria
Statului, sau în contul nr. ......................, deschis la Banca ......................
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VII. Rspunderea contractual
ART. 13
Pentru neîndeplinirea obligaiilor contractuale partea în culp datoreaz
daune-interese.
ART. 14
Farmacia este direct rspunztoare de corectitudinea datelor cuprinse în
decont i în actele justificative, iar casele de asigurri de sntate, de legalitatea
plilor.
VIII. Clauz special
ART. 15
(1) Orice împrejurare independent de voina prilor, intervenit dup data
semnrii contractului, i care împiedic executarea acestuia este considerat
for major i exonereaz de rspundere partea care o invoc. Sunt considerate
ca for major, în sensul acestei clauze, împrejurri ca: rzboi, revoluie,
cutremur, marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte în termen
de 5 zile calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for major i s
prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competent din propriul jude,
respectiv municipiul Bucureti, prin care s se certifice realitatea i exactitatea
faptelor i împrejurrilor care au condus la invocarea forei majore i, de
asemenea, de la încetarea acestui caz.
(3) Dac nu procedeaz la anunarea în termenele prevzute mai sus a
începerii i încetrii cazului de for major, partea care îl invoc suport toate
daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea în termen.
(4) În cazul în care împrejurrile care oblig la suspendarea executrii
prezentului contract se prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare
parte poate cere rezilierea contractului.
IX. Rezilierea, încetarea i suspendarea contractului
ART. 16
(1) Prezentul contract de furnizare de medicamente i materiale sanitare
specifice care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui
în unele programe naionale de sntate curative se reziliaz de plin drept printro notificare scris a casei de asigurri de sntate, în termen de maximum 5 zile
calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii
urmtoarelor situaii:
1. dac farmacia nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii contractului pentru furnizarea de
medicamente/materiale sanitare în cadrul unor programe/subprograme naionale
de sntate curative;
2. dac din motive imputabile farmaciei aceasta îi întrerupe activitatea pe o
perioad mai mare de 30 de zile calendaristice;
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3. în cazul expirrii perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de
ctre organele în drept a autorizaiei de funcionare;
4. la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre
organele în drept a dovezii de evaluare a farmaciei;
5. dac farmacia evaluat înlocuiete medicamentele i/sau materialele
sanitare neeliberate din prescripia medical cu orice alte medicamente sau
produse din farmacie;
6. odat cu prima constatare dup aplicarea de 3 ori în cursul unui an a
msurilor prevzute la art. 10 alin. (1); pentru societile comerciale
farmaceutice în cadrul crora funcioneaz mai multe farmacii, odat cu prima
constatare dup aplicarea la nivelul societii a msurilor prevzute la art. 10
alin. (1) de câte 3 ori pe an, pentru nerespectarea programului de lucru de ctre
fiecare farmacie din structura societii farmaceutice; dac la nivelul societii
comerciale se aplic de 3 ori în cursul unui an msurile prevzute la art. 10 alin.
(1), pentru nerespectarea programului de lucru de ctre aceeai farmacie din
structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereaz numai pentru
farmacia la care se înregistreaz aceste situaii i se modific corespunztor
contractul;
7. în cazul nerespectrii termenelor de depunere a facturilor însoite de
borderouri i prescripii medicale privind eliberarea de medicamente i conform
contractului, în vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, pentru
o perioad de dou luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni
într-un an;
8. la a patra constatare a nerespectrii în cursul unui an a oricreia dintre
obligaiile prevzute la art. 7 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 i 29; pentru nerespectarea obligaiei de la
art. 7 pct. 2 nu se reziliaz contractul în situaia în care vina nu este exclusiv a
farmaciei, adus la cunotina casei de asigurri de sntate de ctre aceasta
printr-o declaraie scris;
9. în cazul refuzului furnizorului de medicamente/materiale sanitare de a pune
la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate i
ale caselor de asigurri de sntate actele de eviden financiar-contabil a
sanitare
eliberate
în
cadrul
medicamentelor
i/sau
materialelor
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative conform contractelor
încheiate i documentele justificative privind sumele decontate din bugetul
alocat programelor/subprogramelor naionale de sntate curative, conform
solicitrii scrise a organelor de control în ceea ce privete documentele i
termenele de punere la dispoziie a acestora;
10. eliberarea de medicamente în cadrul programelor/subprogramelor
naionale de sntate curative de ctre farmaciile excluse din contractele
încheiate între societile comerciale farmaceutice i casa de asigurri de
sntate, dup data excluderii acestora din contract.
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(2) Contractul încheiat de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de
medicamente/materiale sanitare (farmacii cu circuit deschis) pentru derularea
programelor naionale de sntate curative se reziliaz de plin drept, ca urmare a
rezilierii contractului de furnizare de medicamente cu i fr contribuie
personal în tratamentul ambulatoriu.
ART. 17
(1) Contractul de furnizare de medicamente i materiale sanitare specifice
care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele
programe naionale de sntate curative înceteaz în urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul îi înceteaz activitatea în raza administrativ-teritorial a casei
de asigurri de sntate cu care se afl în relaie contractual;
a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau
reprofilare a furnizorului, dup caz;
a3) încetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al
furnizorului sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30
de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorete încetarea contractului,
cu indicarea motivului i a temeiului legal.
(2) Contractul încheiat de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de
medicamente/materiale sanitare pentru derularea programelor naionale de
sntate curative înceteaz în condiiile încetrii contractului de furnizare de
medicamente cu i fr contribuie personal în tratamentul ambulatoriu.
ART. 18
Contractul încheiat de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de
medicamente/materiale sanitare (farmacii cu circuit deschis) se suspend la data
la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) suspendarea contractului de furnizare de medicamente/materiale sanitare
încheiat cu casa de asigurri de sntate, altul decât cel încheiat pentru
finanarea programelor naionale de sntate curative; suspendarea contractului
de furnizare de medicamente/materiale sanitare în cadrul programelor naionale
de sntate curative opereaz pe perioada suspendrii contractului de furnizare
de medicamente/materiale sanitare încheiat cu casa de asigurri de sntate;
b) nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 pct. 28, în condiiile în care
furnizorul de medicamente/materiale sanitare face dovada demersurilor
întreprinse pentru actualizarea dovezii de evaluare a farmaciei i dovezii
asigurrii de rspundere civil în domeniul medical; suspendarea opereaz
pentru o perioad de maximum 30 de zile lucrtoare;
c) în cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente,
pân la încetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pân la
data ajungerii la termen a contractului;
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d) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baz de documente
justificative prezentate casei de asigurri de sntate.
ART. 19
(1) Pentru societile comerciale farmaceutice în cadrul crora funcioneaz
mai multe farmacii, condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 16 alin.
(1) pct. 6 - 8 i pentru nerespectarea prevederilor art. 7 pct. 6, 13 i 22, condiiile
de reziliere a contractelor prevzute la art. 16 alin. (1) pct. 8 - pentru
nerespectarea prevederilor art. 7 pct. 18 i condiiile de reziliere a contractelor
prevzute la art. 16 alin. (1) pct. 8 - pentru nerespectarea prevederilor art. 7 pct.
7 i 23 se aplic la nivel de societate; restul condiiilor de reziliere prevzute la
art. 16 se aplic corespunztor pentru fiecare dintre farmaciile la care se
înregistreaz aceste situaii, prin excluderea lor din contract i modificarea
contractului în mod corespunztor. Prevederile art. 17 i 18 referitoare la
condiiile de încetare, respectiv suspendare se aplic societii comerciale
farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distribuie, dup caz.
(2) În situaia în care prin farmaciile excluse din contractele încheiate între
societile comerciale farmaceutice i casa de asigurri de sntate continu s
se elibereze medicamente i/sau materiale sanitare care se acord pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele programe naionale de
sntate curative în cadrul sistemului asigurrilor sociale de sntate, casa de
asigurri de sntate va rezilia contractele încheiate cu societile comerciale
respective pentru toate farmaciile/oficinele locale de distribuie cuprinse în
aceste contracte.
ART. 20
(1) Situaiile prevzute la art. 16 i la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2), a3) i
alin. (1) lit. c) se constat, din oficiu, de ctre casa de asigurri de sntate prin
organele sale abilitate sau la sesizarea oricrei persoane interesate.
(2) Situaiile prevzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1) i alin. (1) lit. d) se
notific casei de asigurri de sntate cu cel puin 30 de zile înaintea datei de la
care se dorete încetarea contractului.
X. Corespondena
ART. 21
(1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se va efectua în
scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, sau la sediul prilor.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca în termen de 3 zile lucrtoare de
la momentul în care intervin modificri ale datelor ce figureaz în prezentul
contract s notifice celeilalte pri contractante schimbarea survenit.
XI. Modificarea contractului
ART. 22
(1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la
iniiativa oricrei pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de
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modificare i a propunerilor de modificare cu cel puin ..... zile înaintea datei de
la care se dorete modificarea.
(2) Modificarea se va face printr-un act adiional semnat de ambele pri.
ART. 23
În condiiile apariiei unor noi acte normative în materie, care intr în vigoare
pe durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se
vor completa în mod corespunztor.
ART. 24
Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz
declarat nul s fie înlocuit printr-o alt clauz care s corespund cât mai
bine cu putin spiritului contractului.
XII. Soluionarea litigiilor
ART. 25
(1) Litigiile legate de încheierea, derularea i încetarea ori alte pretenii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de
soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate dintre furnizori i casele de asigurri de sntate
conform alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de arbitraj care funcioneaz
pe lâng Casa Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform
reglementrilor legale în vigoare, sau de ctre instanele de judecat, dup caz.
XIII. Alte clauze
..................................................................................................
..................................................................................................
Prezentul contract de furnizare de medicamente i materiale sanitare specifice
care se acord pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclui în unele
programe naionale de sntate curative în cadrul sistemului de asigurri de
sntate a fost încheiat astzi, .................., în dou exemplare a câte .................
pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractant.
Casa de Asigurri de Sntate
Preedinte - director general,
..............................

Furnizor de medicamente i
materiale sanitare
Reprezentant legal
........................

Director executiv
Direcia economic,
..............................
Director executiv
Direcia relaii contractuale,
..............................
Vizat juridic, contencios
..............................
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ANEXA 3 la Normele tehnice
CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistena medical de specialitate din ambulatoriu
pentru specialitile paraclinice în cadrul unor programe naionale de
sntate curative
I. Prile contractante
Casa de Asigurri de Sntate .............................., cu sediul în
municipiul/oraul ......................, str. ...................... nr. ........., judeul/sectorul
....................., telefon/fax ........................., reprezentat prin preedinte-director
general ..................................,
i
Laboratorul de investigaii medicale paraclinice organizat conform
Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea
cabinetelor medicale, republicat:
- laboratorul individual ........................................., str. ............................... nr.
...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeul/sectorul ..............., telefon fix/mobil
......................................................., având sediul în municipiul/oraul
.........................., adres de e-mail ........................, fax ......................................,
reprezentat prin medicul titular ....................................................................;
- laboratorul asociat sau grupat ..................................., având sediul în
municipiul/oraul ............................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ....,
et. ...., ap. ...., judeul/sectorul .................., telefon fix/mobil ........................,
adres de e-mail ...................., fax ................., reprezentat prin medicul delegat
............................................;
- societatea civil medical .........................., având sediul în
municipiul/oraul ................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ................, adres de e-mail
..............,
fax
.................,
reprezentat
prin
administratorul
............................................;
Unitatea medico-sanitar cu personalitate juridic înfiinat potrivit
prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu
modificrile
i
completrile
ulterioare,
....................................................................., având sediul în municipiul/oraul
.................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul
..........., telefon fix/mobil ................, adres de e-mail .................., fax
..................., reprezentat prin ............................................;
Unitatea sanitar ambulatorie de specialitate aparinând ministerelor i
instituiilor centrale cu reea sanitar proprie ............................, având sediul în
municipiul/oraul ...................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap.
...., judeul/sectorul ............................, telefon fix/mobil ................, adres de email ........................., fax .............., reprezentat prin ....................................;
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Laboratoare din structura spitalului ...................................., inclusiv cele din
reeaua ministerelor i instituiilor centrale din domeniul aprrii, ordinii
publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti .......................................,
având sediul în municipiul/oraul ..............., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ....,
et. ...., ap. ..., judeul/sectorul ......................................., telefon fix/mobil
.............., adres de e-mail ............, fax ..............., reprezentat prin
......................., în calitate de reprezentant legal al unitii sanitare din care face
parte;
Centrul de diagnostic i tratament/Centrul medical - uniti medicale cu
personalitate juridic ..................................., având sediul în municipiul/oraul
..........................., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil ................, adres de e-mail
............., fax ................., reprezentat prin ................................;
II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în
asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile
paraclinice pentru programul/subprogramul naional de sntate curativ
......................................................................
(se specific fiecare program/subprogram)

conform Hotrârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor
naionale de sntate pentru anii 2013 i 2014i Ordinului preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor
tehnice de realizare a programelor naionale de sntate curative pentru anii
2013 i 2014.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2
Furnizorul din asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru
specialitile paraclinice presteaz asigurailor serviciile medicale cuprinse în
Ordinul preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190/2013,
respectiv:
a) ......................................................................;
b) ..................................................................... .
ART. 3
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru
specialitile paraclinice în cadrul unor programe naionale de sntate curative
se face de ctre urmtorii medici sau biolog, chimist, biochimist:
a) Medic/ sau biolog, chimist, biochimist
Nume: ................................... Prenume: .................................
Specialitatea: ...........................................................................
Codul numeric personal: .........................................................
Codul de paraf al medicului: .................................................
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Program zilnic de activitate .....................................................
b) Medic
Nume: ................................... Prenume: .................................
Specialitatea: ...........................................................................
Codul numeric personal: .........................................................
Codul de paraf al medicului: .................................................
Program zilnic de activitate ....................................................
c) ..............................................................................................
................................................................................................ .
IV. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract este valabil de la data încheierii pân la data de 31
decembrie 2014
ART. 5
Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor în condiiile
prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotrârii Guvernului nr. 124/2013.
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 6
Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s încheie contracte numai cu furnizorii autorizai i evaluai, aflai în
relaie contractual cu casele de asigurri de sntate pentru furnizare de servicii
medicale paraclinice, în condiiile legii, i s fac publice în termen de
maximum 10 zile lucrtoare de la data încheierii contractelor, prin afiare pe
pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora,
pentru informarea asigurailor, precum i valoarea de contract a fiecruia, în
cazul contractelor care au prevzut o sum ca valoare de contract, distinct pe
fiecare program/subprogram naional de sntate curativ i s actualizeze
permanent aceast list în funcie de modificrile aprute, în termen de
maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor, la termenele prevzute în contract, pe baza
facturii însoite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât i
în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de
Sntate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i
validate conform Normelor tehnice de realizare a programelor naionale de
sntate curative pentru anii 2013 i 2014, aprobate prin Ordinul preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190/2013, în limita valorii de
contract;
c) s informeze furnizorii cu privire la condiiile de contractare pentru
finanarea programelor/subprogramelor naionale de sntate curative suportate
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din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, precum i cu
privire la eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor
noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de
sntate;
d) s informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea
programelor/subprogramelor de sntate i cu privire la orice intenie de
schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei
de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele comunicate oficial de
ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s efectueze prin structurile de specialitate i, dup caz, cu participarea
Casei Naionale de Asigurri de Sntate controlul derulrii
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative, respectiv
respectarea obligaiilor contractuale de ctre furnizorii cu care se afl în relaie
contractual, conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor
naionale de sntate pentru anii 2013 i 2014, aprobate prin Ordinul al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190/2013;
f) s înmâneze furnizorilor, la momentul finalizrii controlului, proceseleverbale de constatare sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare
întocmite în termen de maximum o zi lucrtoare de la data prezentrii în vederea
efecturii controlului; în cazul în care controlul este efectuat de ctre Casa
Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea
privind msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de
sntate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii
raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate la casa de
asigurri de sntate;
g) s recupereze de la furnizorii care deruleaz programe/subprograme
naionale de sntate sumele reprezentând contravaloarea investigaiilor
paraclinice, în situaia în care nu au fost îndeplinite condiiile pentru ca
asiguraii s beneficieze de acestea;
h) s trimit spre soluionare organelor abilitate situaiile în care constat
neconformitatea documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror
corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria rspundere.
B. Obligaiile furnizorului de servicii medicale paraclinice
ART. 7
Furnizorul de servicii medicale are urmtoarele obligaii:
1. s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice furnizate
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
2. s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii
medicale paraclinice în cadrul unor programe/subprograme naionale de sntate
i ale asiguratului referitoare la actul medical;
3. s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la
asigurai, precum i intimitatea i demnitatea acestora;
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4. s factureze lunar, în vederea decontrii de ctre casele de asigurri de
sntate, activitatea realizat conform contractului de furnizare de servicii medicale
în cadrul unor programe naionale de sntate; factura este însoit de documentele
justificative privind activitile realizate, atât pe suport hârtie, cât i în format
electronic, în formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate;
5. s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru
urmrirea desfurrii activitii în asistena medical, potrivit machetelor de
raportare a indicatorilor specifici aprobate prin ordin al ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
6. s completeze corect i la zi formularele utilizate în sistemul asigurrilor
sociale de sntate, respectiv cele privind evidenele obligatorii, cele cu regim
special i cele tipizate, inclusiv lunar, trimestrial i anual machetele de raportare
a indicatorilor specifici aprobate prin ordin al ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
7. s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a furnizorului,
conform prevederilor legale în vigoare;
8. s respecte programul de lucru i s îl comunice caselor de asigurri de
sntate, cu avizul direciei de sntate public judeene sau a municipiului
Bucureti pentru repartizarea acestuia pe zile i ore, în baza unui formular al
crui model este cel utilizat în cadrul contractului de servicii medicale în
asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile paraclinice,
program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurri de sntate;
9. s depun la casa de asigurri de sntate, în termen de maximum 30 de
zile de la data semnrii contractului, avizul direciei de sntate public privind
programul de lucru; în situaia în care programul avizat de direcia de sntate
public este diferit fa de cel prevzut în contractul încheiat cu casa de asigurri
de sntate, programul de lucru prevzut în contract se modific în consecin;
10. s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre
condiiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii
medicale în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificrii i s
îndeplineasc în permanen aceste condiii pe durata derulrii contractului;
11. s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la
programele naionale de sntate curative;
12. s asigure serviciile medicale paraclinice ce se acord asigurailor în cadrul
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative fr nicio discriminare;
13. s afieze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri
de sntate cu care se afl în relaie contractual, precum i datele de contact ale
acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin web;
14. s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. În situaia în
care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu cu
sistemele informatice din platforma informatic din asigurrile de sntate, caz
în care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea în procesul de
transmitere a datelor;
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15. s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice:
- pentru dozarea hemoglobinei glicozilate la bolnavi cu diabet zaharat,
medicului care a fcut recomandarea (transmiterea rezultatelor se poate face i
prin intermediul asiguratului);
16. s întocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile,
dac este cazul;
17. s utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care
acesta va fi pus în funciune;
18. s efectueze investigaiile medicale paraclinice, respectiv dozarea
hemoglobinei glicozilate numai în baza biletului de trimitere, care este formular
cu regim special utilizat în sistemul asigurrilor sociale de sntate, cu condiia
ca medicul diabetolog care a eliberat biletul de trimitere s se afle în relaie
contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate cu care se afl în relaie
contractual furnizorul de servicii medicale paraclinice;
19. s verifice biletele de trimitere în ceea ce privete datele obligatorii pe
care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale în vigoare;
20. s utilizeze numai reactivi care au declaraii de conformitate CE emise de
productori i s practice o eviden de gestiune cantitativ-valoric corect i la
zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaii medicale paraclinice analize medicale de laborator;
21. s fac mentenan i s întrein aparatele din laboratoarele de
investigaii medicale paraclinice, conform specificaiilor tehnice, iar controlul
intern i înregistrarea acestuia s se fac conform standardului de calitate SR EN
ISO 15189;
22. s depun la casa de asigurri de sntate cu care încheie contract o
declaraie pe propria rspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de
asigurri de sntate;
23. s întocmeasc evidene distincte i s raporteze distinct serviciile
realizate, conform contractelor încheiate cu fiecare cas de asigurri de sntate,
dup caz;
24. s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de
sntate documentele justificative - facturi, certificate de conformitate UE, fie
tehnice - cu privire la tipul i cantitatea reactivilor achiziionai i care au fost
utilizai pentru investigaiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru
care se efectueaz controlul - investigaii medicale paraclinice raportate conform
contractului încheiat cu casa de asigurri de sntate, precum i pentru orice alte
investigaii efectuate în perioada pentru care se efectueaz controlul;
25. s asigure prezena unui medic specialist în medicin de laborator sau
biolog, chimist, biochimist cu grad de specialitate în fiecare laborator de analize
medicale/punct de lucru, pe toat durata programului de lucru declarat i
prevzut în contractul încheiat cu casa de asigurri de sntate pentru respectivul
laborator/punct de lucru, cu obligaia ca pentru cel puin o norm pe zi, respectiv
de 7 ore, programul laboratorului/punctului de lucru s fie acoperit de
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medic/medici de laborator care îi desfoar într-o form legal profesia la
laboratorul/punctul de lucru respectiv;
26. s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului de
furnizare de servicii medicale avizul de utilizare sau buletinul de verificare
periodic, emise conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatura din
dotare, dup caz;
27. s consemneze în buletinele care cuprind rezultatele dozrilor
hemoglobinei glicozilate efectuate i limitele de normalitate ale acestora;
28. s transmit lunar, odat cu raportarea, documentele necesare în vederea
decontrii prevzute în Normele tehnice de realizare a programelor naionale de
sntate curative pentru anii 2013 i 2014, aprobate prin Ordinul preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190/2013;
29. s solicite începând cu data implementrii cardului naional de asigurri
sociale de sntate acest document titularilor în vederea acordrii serviciilor
medicale; serviciile medicale acordate în alte condiii decât cele menionate
anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
30. s nu încheie contracte cu ali furnizori de servicii medicale paraclinice
pentru efectuarea investigaiilor medicale paraclinice contractate cu casele de
asigurri de sntate;
31. s reînnoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de
evaluare a furnizorului, dovada asigurrii de rspundere civil în domeniul
medical pentru furnizor, dovada asigurrii de rspundere civil în domeniul
medical pentru personalul care îi desfoar activitatea la furnizor.
32. s publice pe site-ul propriu bugetul de venituri i cheltuieli aprobat pentru
fiecare dintre programele naionale de sntate curative pe care le deruleaz,
precum i execuia înregistrat trimestrial i anual.
VI. Modaliti de plat
ART. 8
Modalitatea de plat în asistena medical de specialitate din ambulatoriu este:
Programul naional de diabet zaharat - dozarea hemoglobinei glicozilate
- tarif/dozare hemoglobin glicozilat: 19 lei,
conform Ordinului preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
190/2013.
___________________________________________________________________________
___
|Nr. | Serviciul paraclinic | Tariful | Numrul de
| Total lei
|
|crt. |
| negociat | servicii
| (col. 2 x col. 3)|
|_____|______________________|__________|___________________|__________________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|_____|______________________|__________|___________________|__________________|
| 1. |
|
|
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|__________________|
| 2. |
|
|
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|__________________|
|TOTAL|
|
X
|
X
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|__________________|
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Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevzute în
Ordinul preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 190/2013.
Tariful minim negociat devine tariful la care se contracteaz serviciile
medicale paraclinice cu toi furnizorii.
Suma anual contractat este ....................... lei,
din care:
- Suma aferent trimestrului I ........................ lei,
din care:
- luna I .................. lei
- luna II ................. lei
- luna III ................ lei
- Suma aferent trimestrului II ...................... lei,
din care:
- luna IV ................. lei
- luna V .................. lei
- luna VI ................. lei
- Suma aferent trimestrului III ..................... lei,
din care:
- luna VII ................ lei
- luna VIII ............... lei
- luna IX ................. lei
- Suma aferent trimestrului IV .................... lei,
din care:
- luna X .................. lei
- luna XI ................. lei
- luna XII ................ lei.
Suma contractat pe an se defalcheaz pe trimestre i luni i se regularizeaz
lunar.
ART. 9
Decontarea serviciilor medicale paraclinice în cadrul unor programe naionale
de sntate curative se face lunar, în termen de pân la 60 de zile calendaristice
de la data depunerii facturii i a documentelor justificative care se depun la casa
de asigurri de sntate pân la data de ............. . Toate documentele necesare
decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor raportate, prin
semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 10
Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie
s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
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VIII. Rspunderea contractual
ART. 11
Pentru neîndeplinirea obligaiilor contractuale, partea în culp datoreaz
celeilalte pri daune-interese.
IX. Clauze speciale
ART. 12
(1) Orice împrejurare independent de voina prilor, intervenit dup data
semnrii contractului i care împiedic executarea acestuia, este considerat
for major i exonereaz de rspundere partea care o invoc. Sunt considerate
for major, în sensul acestei clauze, împrejurri ca: rzboi, revoluie, cutremur,
marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte în termen
de 5 zile calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for major i s
prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competent din propriul jude,
respectiv municipiul Bucureti, prin care s se certifice realitatea i exactitatea
faptelor i împrejurrilor care au condus la invocarea forei majore i, de
asemenea, de la încetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la anunarea în
termenele prevzute mai sus a începerii i încetrii cazului de for major,
partea care îl invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin
neanunarea în termen.
(3) În cazul în care împrejurrile care oblig la suspendarea executrii
prezentului contract se prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare
parte poate cere rezoluiunea contractului.
ART. 13
Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe
proprie rspundere i nu atrage nicio obligaie din partea casei de asigurri de
sntate cu care s-a încheiat contractul.
X. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i încetare a contractului
ART. 14
(1) În cazul în care se constat nerespectarea programului de lucru stabilit i
nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7 pct.1, 2,3, 5, 6, 7,8, 9, 11, 12, 13,
14, i 16 se aplic urmatoarele sanciuni:
1. la prima constatare, avertisment scris;
2 la a doua constatare, se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor
paraclinice aferente lunii în care s-au produs aceste situaii.
(2)În cazul în care în derularea contractului se constat c serviciile raportate de
ctre aceti furnizori conform contractului, în vederea decontrii acestora, nu au
fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminueaz cu
10% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au
înregistrat aceste situaii;
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(3) Reinerea sumelor conform alin. (1) i (2) se face din prima plat care
urmeaz a fi efectuat pentru furnizorii care sunt în relaie contractual cu casele
de asigurri de sntate.
(4) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) i (2) casele de asigurri de sntate
in evidena distinct pe fiecare furnizor, dup caz.
(5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) i (2) se face prin plat
direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt în relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate.
(6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurri de sntate în condiiile
alin. (1) i (2) se utilizeaz conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 15
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice în cadrul unor
programe naionale de sntate se reziliaz de plin drept, printr-o notificare
scris a caselor de asigurri de sntate, în termen de maximum 5 zile
calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii
urmtoarelor situaii:
1. dac furnizorul de servicii medicale paraclinice nu începe activitatea în
termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnrii contractului de
furnizare de servicii medicale;
2. dac din motive imputabile furnizorului acesta îi întrerupe activitatea pe o
perioad mai mare de 30 de zile calendaristice;
3. dac se constat expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la
revocarea de ctre organele în drept a autorizaiei sanitare de funcionare sau a
documentului similar, respectiv de la încetarea valabilitii acestora;
4. dac se constat expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la
revocarea de ctre organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;
5. dac se constat nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoite
de documentele justificative privind activitile realizate conform contractului,
în vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor
realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive în cadrul unui trimestru,
respectiv 3 luni într-un an;
6. la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform contractului
în vederea decontrii acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii
acestor servicii;
7. la a treia constatare a nerespectrii a oricreia dintre obligaiile contractuale
prevzute la art. 7 pct. 1, 3, 5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 i 18;
8. în cazul nerespectrii obligaiei prevzute la art. 7 pct. 25 pentru furnizorii
de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru (prin
punct de lucru nu se înelege punct extern de recoltare) în raza administrativteritorial a unei case de asigurri de sntate, pentru care au încheiat contract cu
aceasta, rezilierea contractului opereaz numai pentru laboratorul, respectiv
numai pentru punctul de lucru la care se înregistreaz aceast situaie i se
modific corespunztor contractul;
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9. refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziia
organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate i ale casei de
asigurri de sntate actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate
conform contractelor încheiate i documentele justificative privind sumele
decontate
pentru
serviciile
medicale
paraclinice
în
cadrul
programului/subprogramului naional de sntate curativ;
10.
furnizarea
de
servicii
medicale
paraclinice
în
cadrul
programelor/subprogramelor naionale de sntate de ctre filialele/punctele de
lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale
paraclinice i casa de asigurri de sntate, dup data excluderii acestora din
contract;
11. refuzul furnizorului de a pune la dispoziia organelor de control ale casei
de asigurri de sntate documentele justificative menionate la art. 7 pct. 24;
12. în cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 7 pct. 15, 20, 21, 23, 27,
i 31;
13. odat cu prima constatare dup aplicarea de 3 ori a msurilor prevzute la
art. 14 alin. (1), precum i la prima constatare dup aplicarea msurii de la art.
14 alin. (2); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe
filiale, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înelege punct extern de
recoltare) în raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate,
pentru care au încheiat contract cu aceasta, odat cu prima constatare dup
aplicarea la nivelul furnizorului a msurilor prevzute la art. 14 alin. (1) de câte
3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de ctre fiecare filial,
respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dac la nivelul furnizorului
de servicii medicale paraclinice se aplic de 3 ori în cursul unui an msurile
prevzute la art. 14 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de ctre
aceeai filial sau de ctre acelai punct de lucru din structura sa, la a treia
constatare rezilierea contractului opereaz numai pentru filiala, respectiv numai
pentru punctul de lucru la care se înregistreaz aceste situaii i se modific
corespunztor contractul.
(2) Contractul încheiat de casa de asigurri de sntate cu furnizorii de
servicii medicale paraclinice pentru derularea programelor naionale de sntate
curative se reziliaz de plin drept, ca urmare a rezilierii contractului de furnizare
de servicii medicale în asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru
specialitile paraclinice.
ART. 16
(1) Contractul înceteaz cu data la care a intervenit una dintre situaiile
urmtoare:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul îi înceteaz activitatea în raza administrativ-teritorial a casei
de asigurri de sntate cu care se afl în relaie contractual;
a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau
reprofilare a furnizorului, dup caz;
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a3) încetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al
furnizorului sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30
de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorete încetarea contractului,
cu indicarea motivului i a temeiului legal.
(2) Contractul încheiat de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de
servicii medicale paraclinice, pentru derularea programelor naionale de sntate
curative, înceteaz în condiiile încetrii contractului de furnizare de servicii
medicale în asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru
specialitile paraclinice.
ART. 17
Contractul încheiat de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de servicii
medicale paraclinice se suspend la data la care a intervenit una dintre
urmtoarele situaii:
a) suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice,
încheiat cu casa de asigurri de sntate - altul decât cel încheiat pentru
finanarea programelor naionale de sntate curative; suspendarea opereaz pe
perioada suspendrii contractului de furnizare de servicii medicale, încheiat cu
casa de asigurri de sntate - altul decât cel încheiat pentru finanarea
programelor naionale de sntate cu scop curativ;
b) nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 pct. 31, în condiiile în care
furnizorul de servicii medicale paraclinice face dovada demersurilor întreprinse
pentru actualizarea dovezii de evaluare a furnizorului, actualizarea dovezii
asigurrii de rspundere civil în domeniul medical, precum i a dovezii
asigurrii de rspundere civil în domeniul medical pentru personalul care îi
desfoar activitatea la furnizor; suspendarea opereaz pentru o perioad de
maximum 30 de zile lucrtoare;
c) în cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente,
pân la încetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pân la
data ajungerii la termen a contractului;
d) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baz de documente
justificative prezentate casei de asigurri de sntate.
ART. 18
Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte
de lucru (prin punct de lucru nu se înelege punct extern de recoltare) aflate în
raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate i pentru care
au încheiat contract cu aceasta, condiiile de reziliere a contractelor prevzute la
art. 15 pct. 5 i 11, condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 15 pct. 6
- pentru nerespectarea prevederilor art. 7 pct. 10, condiiile de reziliere a
contractelor prevzute la art. 15 pct. 7 - pentru nerespectarea prevederilor art. 7
pct. 5, 6 i 17 - se aplic la nivel de societate; restul condiiilor de reziliere
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prevzute la art. 15 se aplic corespunztor pentru fiecare dintre
filialele/punctele de lucru la care se înregistreaz aceste situaii, prin excluderea
acestora din contract i modificarea contractului în mod corespunztor.
Prevederile art. 16 i 17 referitoare la condiiile de încetare, respectiv
suspendare, se aplic societii comerciale furnizoare de servicii medicale
paraclinice, respectiv filialelor/punctelor de lucru, dup caz.
ART. 19
(1) Situaiile prevzute la art. 15 i la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a2) i a3)
se constat de casa de asigurri de sntate, din oficiu, prin organele sale
abilitate, sau la sesizarea oricrei persoane interesate.
(2) Situaiile prevzute la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notific casei de
asigurri de sntate cu cel puin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la
care se dorete încetarea contractului.
XI. Corespondena
ART. 20
(1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz în
scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la
sediul prilor.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca în termen de 3 zile lucrtoare
din momentul în care intervin modificri ale datelor ce figureaz în prezentul
contract s notifice celeilalte pri contractante schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului
ART. 21
(1) În condiiile apariiei unor noi acte normative în materie, care intr în
vigoare pe durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor
modifica i se vor completa în mod corespunztor.
(2) Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi
majorat prin acte adiionale, dup caz, în limita fondurilor aprobate
programelor naionale de sntate curative, avându-se în vedere criteriile de
contractare a sumelor iniiale.
ART. 22
Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz
declarat nul s fie înlocuit printr-o alt clauz care s corespund cât mai
mult cu putin spiritului contractului.
ART. 23
Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la
iniiativa oricrei pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de
modificare i a propunerilor de modificare cu cel puin ...... zile înaintea datei de
la care se dorete modificarea. Modificarea se face printr-un act adiional semnat
de ambele pri.
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XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 24
(1) Litigiile legate de încheierea, derularea i încetarea ori alte pretenii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de
soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate între furnizori i casele de asigurri de sntate
conform alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de arbitraj care funcioneaz
pe lâng Casa Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform
reglementrilor legale în vigoare, sau de ctre instanele de judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
...............................................................................................
...............................................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale paraclinice în cadrul
unor programe naionale de sntate finanate a fost încheiat azi ........, în dou
exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractant.
Casa de Asigurri de Sntate
paraclinice
Preedinte-director general,
............................

Furnizor

de

servicii

medicale

Reprezentant legal,
.....................

Director executiv
Direcia economic,
..............................
Director executiv
Direcia relaii contractuale,
..............................
Vizat juridic, contencios
..............................
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ANEXA 4 la Normele tehnice
Spitalul ..............................
Secia/Ambulatoriul ...................
Ctre:
....................................*)
În atenia
Comisiei de aprobare a .........
REFERAT DE JUSTIFICARE
Subsemnatul(a)
dr.
......................................................,
în
calitate
de
medic
curant,
specialist
în
..................................,
solicit aprobarea iniierii tratamentului pentru pacientul
...........................................................................
..,
(nume i prenume, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|)
aflat
în
evidena
Casei
de
Asigurri
de
Sntate
........................... .
Pacientul
se
afl
în
evidena
noastr
cu
diagnosticul
....................
din anul ........., având în prezent urmtoarea terapie de fond:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Motive medicale
..........................................................
..........................................................................
..........................................................................
Data .................
Medic curant,
.....................
(semntura i parafa)

Aprobat comisie,
.......................
(semntura i tampila)

-----------*) Dup caz: Casa Naional de Asigurri de Sntate, casa de asigurri de
sntate, Agenia Naional de Transplant, centre acreditate pentru activitate de
transplant.
---------------
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