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Nr. 27 / 19.02.2016 
 
 

Observat ii s i propuneri privind proiectul de Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a 
serviciilor medicale, medicamentelor, şi dispozitivelor medicale, afişat pe siteul www.cnas.ro, 
secţiunea Transparenţa  decizionala , î n data de 11.02.2016  

Identificare Articol în 
forma actuală 

Propunere de modificare (adăugare) Motivare 

Anexa 1, Reguli de 
validare asistență 
medicală primară 

 Se adaugă: 
Cod: SPC0129  

Persoana este internata in spital la data efectuarii 
serviciului, cu exceptia primei si ultimei zile, si nu 
prezinta adeverinta eliberata de spital dupa modelul 
din Anexa 22c. 

Fără această atenționare, medicul la care 
se prezintă pacientul nu poate cunoaște 
statusul de internat al acestuia și nici 
faptul că este necesară adeverința 
conform anexei 22C. De asemenea, 
această atenționare la validarea serviciilor 
este prezentă sub aceeași formă în cadrul 
Anexei 1, Reguli de validare seervicii 
medicale ambulatoriu de specialitate clinic 
din Proiectul de ordin dezbătut. 

 Se adaugă: 
Cod: SPC0130 

Serviciul prevenție acordat înainte de 1 an la persoane 
cu vârsta mai mare de 39 ani. 

 

 Se adaugă: 
Cod: SPC0131 

Serviciul prevenție acordat înainte de 1 an la persoane 
cu vârsta între 18 și 39 ani și risc înalt. 
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 Se adaugă: 
Cod: SPC0132 

Serviciul prevenție acordat înainte de 3 an la persoane 
cu vârsta între 18 și 39 ani și risc scăzut. 

 

 Se adaugă: 
Cod: SPC0133 

Persoana nu are adeverință de asigurat (înlocuire card) 
valabilă la data serviciului. 

 

În cazul în care din motive religioase sau 
de conștiință, pacientul utilizează 
adeverința de asigurat. Este necesară 
atenționarea medicului dacă aceasta nu 
există în sistemul informatic unic integrat. 
De asemenea această atenționare este 
necesară și în cazul în care pacientul 
utilizează adeverința de înlocuire card. 
Această atenționare este de asemenea 
prezentă în ordinul dezbătut în cadrul  
Anexei 1, Reguli de validare seervicii 
medicale ambulatoriu de specialitate clinic 
din Proiectul de ordin dezbătut. 

 

 
Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică (iniţiativă legislativă a guvernului), art. 11, alin (3), autorităţile sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor 
formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora. 
  
 
Preşedinte FNPMF                      Preşedinte SNMF 
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