Obligațiile și drepturile furnizorilor de servicii medicale (extras din CoCa 2014-2015)
ART. 3 În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au
următoarele obligații:
a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
b) să informeze asigurații cu privire la obligațiile furnizorului de servicii medicale și ale asiguratului
referitoare la actul medical;
c) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați și persoane
beneficiare ale pachetului minimal, precum și intimitatea și demnitatea acestora; să asigure
securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea
realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoțită de documentele
justificative privind activitățile realizate în mod distinct, conform prevederilor prezentului contractcadru și ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în
formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură
electronică extinsă factura și documentele justificative se transmit numai în format electronic;
e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării
activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor
legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în
format electronic;
f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe țară - bilet de trimitere către alte
specialități sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul
de asigurări sociale de sănătate, și să le elibereze ca o consecință a actului medical propriu și numai
pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure
utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării,
de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere in vederea internarii se elibereaza
pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate si tratate in ambulatoriu; pentru urgentele
medico-chirurgicale si pentru bolile cu potențial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului
pentru care se considera necesara internarea de urgenta, medicul de familie eliberează o scrisoare
medicala în acest sens;
g) să completeze corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate,
respectiv pe cele privind evidențele obligatorii, pe cele cu regim special și pe cele tipizate;

h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului;
i) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui
formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de
asigurări de sănătate;
j) să anunțe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la
baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data
producerii modificării, și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării
contractelor;
k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de
sănătate;
l) să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără
contribuție personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și să îl elibereze, ca o consecință a
actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de
asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală, care este formular cu
regim special unic pe țară, pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;
să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și să prescrie medicamentele
cu și fără contribuție personală de care beneficiază asigurații, corespunzătoare denumirilor comune
internaționale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și
efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;
m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe țară, și să recomande investigațiile paraclinice în concordanță cu
diagnosticul, ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de
bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, de la data la care acestea se implementează;
n) să asigure acordarea asistenței medicale în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se
solicită în timpul programului de lucru, în limita competenței și a dotărilor existente;
o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraților fără nicio discriminare, folosind formele cele
mai eficiente de tratament;
p) să acorde cu prioritate asistență medicală femeilor gravide și sugarilor;
q) să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se
află în relație contractuală, precum și datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail,
pagină web;

r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condițiile stabilite în prezenta hotărâre și în norme;
s) să respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea și decontarea tratamentului în cazul unor
afecțiuni, conform dispozițiilor legale;
ș) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune;
t) să asigure acordarea de asistență medicală necesară titularilor cardului european de asigurări
sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic
European/Confederației Elvețiene, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleași
condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;
să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri,
convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de
respectivele documente internaționale;
ț) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt
sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică
din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul
de transmitere a datelor;
u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale;
v) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigațiile
paraclinice, și prescripția medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în
tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor
legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligații, casele de asigurări de sănătate recuperează
de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu și fără contribuție
personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alți furnizori în baza acestor formulare și
decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; sa completeze formularele electronice
menționate anterior, de la data la care acestea se implementează;
w) să recomande asiguraților tratamentul, cu respectarea condițiilor privind modalitățile de prescriere
a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;
x) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de
răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea la furnizor.
y) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia;

z) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii
decontate din Fond, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens;
aa) să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază, în limita
competenței profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a
persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale;
ab) să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în
cuprinsul acesteia, în funcție de mișcarea lunară, comunicând aceste modificări caselor de asigurări de
sănătate, precum și să actualizeze lista proprie în funcție de comunicările transmise de casele de
asigurări de sănătate;
ac) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscriși pe lista unui medic de familie, odată cu prima
consultație a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestuia. Nounăscutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după nașterea
copilului, dacă părinții nu au altă opțiune exprimată în scris; înscrierea nou-născutului va fi efectuată
în aplicația informatică a medicului și va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu
înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică;
ad) să înscrie pe lista proprie gravidele și lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima
consultație în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora;
ae) să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinților sau a aparținătorilor legali, și nici
înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic
European/Confederației Elvețiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004;
af) să respecte dreptul asiguratului de a-și schimba medicul de familie după expirarea a cel puțin 6
luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situația în care nu se respectă această obligație, la
sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare
de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul dorește să
plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii
de înscriere prin transfer, conform modelului și condițiilor prevăzute în norme.
Asiguratul își poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni, în următoarele
situații: decesul medicului pe lista căruia se află înscris, medicul de familie nu se mai află în relație
contractuală cu casa de asigurări de sănătate și în situația în care a fost preluat praxisul medicului de
familie pe lista căruia se afla înscris.
ag) să prescrie medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, unele materiale sanitare,
precum și investigații paraclinice numai ca o consecință a actului medical propriu. Excepție fac
situațiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30
de zile calendaristice, inițiată de către medicul de specialitate care isi desfasoara activitatea in baza
unei relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate, prin prescrierea primei rețete pentru

medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum
și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a
muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina
muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de
scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se
formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să
conțină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. In situatia in care in scrisoarea
medicala/biletul de iesire din spital nu exista mentiunea privind eliberarea prescriptiei medicale, la
externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate,
medicul de familie poate prescrie medicamentele prevazute in scrisoarea medicală/biletul de iesire
din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicala care
nu respecta modelul prevazut in norme si/sau este eliberata de medici care nu desfasoara activitate in
relatie contractuala/conventie cu casa de asigurari de sanatate. Modelul formularului tipizat de
scrisoare medicală este stabilit prin norme. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru
compensarea în procent de 90% a prețului de referință al medicamentelor acordate pensionarilor cu
venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele
recomandate de către alți medici aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai
dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; în situația în care medicul de familie
prescrie medicamente cu și fără contribuție personală la recomandarea altor medici, conform celor de
mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat
tratamentul prin scrisoare medicală;
In situatia in care un asigurat, cu o boală cronică confirmată înscris pe lista proprie de asigurați a unui
medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o sectie de acuti/sectie de cronici
în cadrul unei unități sanitare cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate,
medicul de familie poate elibera, prescripție medicală pentru medicamentele și materialele sanitare
din programele naționale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este
necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate/caselor de
asigurări de sănătate, precum si pentru medicamentele aferente afectiunilor cronice altele decat cele
cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în conditiile prezentarii unui
document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin norme și cu
respectarea condițiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;
ah) să recomande dispozitive medicale de protezare stomii și incontinență urinară, cu excepția
cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieșire din spital comunicat de
către medicul de specialitate care isi desfasoara activitatea in baza unei relatii contractuale cu casa de
asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute în norme;
ai) să întocmească bilet de trimitere către societăți de turism balnear și de recuperare și să
consemneze în acest bilet sau să atașeze, în copie, rezultatele investigațiilor efectuate în regim
ambulatoriu, precum și data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al
pacientului pentru care face trimiterea; în situația atașării la biletul de trimitere a rezultatelor

investigațiilor, medicul va menționa pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigațiilor și va
informa asiguratul asupra obligativității de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;
aj) să organizeze la nivelul cabinetului evidența bolnavilor cu afecțiuni cronice și să raporteze in
format electronic această evidență casei de asigurări de sănătate, atât la contractare - lista, cât și
modificările ulterioare privind mișcarea lunară a bolnavilor cronici. Condițiile desfășurării acestei
activități și lista afecțiunilor cronice se stabilesc prin norme;
ak) în cazul încetării/rezilierii contractului/convenției, respectiv al excluderii medicului/medicilor din
contractul/convenția încheiat/încheiată cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii
medicale din asistența medicală primară sunt obligați să anunțe casele de asigurări de sănătate
referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicii de
familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor și care nu
se mai află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
al) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;
am) să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare;
an) să solicite începând cu data implementării cardului național de asigurări sociale de sănătate acest
document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale acordate în
alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări
de sănătate;
ap) să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line în
termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
ao) să utilizeze prescripția medicală electronică on-line și în situații justificate prescripția medicală
electronică off-line pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu,
cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripției electronice de către
medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică, republicată. În situația în care medicii prescriptori nu dețin semnătură
electronică, prescripția medicală se va lista pe suport hârtie și va fi completată și semnată de medicul
prescriptor în condițiile prevăzute în norme.

