
In atenția furnizorilor de servicii medicale din asistenta primara 

 

 

Având în vedere urmatoarele prevederi legislative: 

 

• OUG nr. 137/2021 pentru completarea OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 

și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. 

• Ordin MS/CNAS 58/4/2022 privind modificarea și completarea OMS/CNAS 

68/101/2021 pentru punerea în aplicare a OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 

și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății privind plata furnizorilor de servicii 

medicale aflați în relație contractuală cu casele de sănătate, care desfașoară 

activitatea de vaccinare 

  

CAS Arges face urmatoarele precizări: 

 

1.  Începând cu luna ianuarie 2022, efectuarea activităţii de testare cu teste rapide antigen 

din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2 se face de către 

medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în 

baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate 

de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală 

primare. Astfel: 

 - medicii de familie care au incheiat cu CAS Arges contracte de vaccinare, incheie 

acte aditionale la aceste contracte pentru activitatea, suplimentara, de testare  

      -  medicii de familie care nu au incheiat cu CAS Arges contracte de vaccinare, conform 

art. 3, alin 4 si 5 din OUG nr. 3/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, incheie 

contracte pentru activitatea de testare, potrivit Ordinului MS/CNAS nr. 58/2022. 

Modelul de contract, documentele în baza cărora se încheie contractul, condiţiile de 

raportare şi validare a activităţilor realizate şi modalitatea de plată se stabilesc prin Ordin al 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

CAS Arges are obligatia de a transmite, zilnic, la CNAS, datele referitoare la medicii de 

familie pentru care se incheie acte aditionale pentru activitatea de testare sau contracte 

pentru aceasta activitate  

STS preia, zilnic, datele transmise de catre fiecare casa de asigurari de sanatate in 

vederea crearii unui cont care cuprinde toti medicii de familie care desfasoara activitatea de 



testare in cadrul CUI. STS transmite un mesaj la numarul de telefon mobil al medicului de 

familie prin care i se comunica user-ul si parola pentru fiecare medic din CUI.  

De asemenea, STS transmite prin posta electronica link ul aplicatiei cu instructiuni simple 

de activare, urmand ca, dupa activare, sa se poata raporta in CORONAFORMS datele privind 

persoanele testate 

2. Activitatea de testare prevăzută in actele normative nominalizate, se realizează în cadrul 

cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară sau în cadrul cabinetelor medicale 

din centrele de permanenţă, de către: 

• medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, 

• medicii fără liste proprii, angajaţi în cadrul cabinetelor medicale individuale, aflaţi în 

relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii 

medicale în asistenţa medicală primară. 

3. Pentru activitatea de testare realizată, validată ca serviciu prin raportarea informaţiilor 

privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 lei/persoană. Medicul de 

familie nu percepe sume suplimentare de la persoanele pentru care acordă serviciul de 

testare; 

4. Activitatea de testare se realizează în cadrul programului de activitate prevăzut în 

contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa 

medicală primară, în afara acestuia sau în cadrul programului de activitate din centrele de 

permanenţă.  
5. Activitatea de testare se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei, fără a fi 

necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor 

înlocuitoare ale acestuia. 

6. Beneficiarii activității de testare sunt: 

 

• toate persoanele înscrise pe lista proprie a medicului de familie, eligibile* la testare. 

Persoanele eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul 

SARS-CoV-2 care se incadreaza in metodologia de supraveghere a sindromului 

respirator acut cu noul coronavirus, elaborata de Institutul National de Sanatate 

Publica, care se publica la adresa www.insp.gov.ro si se actualizeaza zilnic 

• persoanele eligibile la testare care nu au un medic de familie; 

• persoanele care sunt înscrise pe lista altui medic de familie care nu asigură aceste 

servicii, la un interval de cel puţin 48 de ore între două testări successive; 

• activitatea de testare se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei, fără a 

fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a 

documentelor înlocuitoare ale acestuia.   

http://www.insp.gov.ro/


7. Medicii din asistenţa medicală primară au obligaţia raportării rezultatelor în aplicaţia 

Corona Forms, imediat după efectuarea testării, nu mai târziu de ora 24,00 a zilei în 

care s-a acordat serviciul. Activitatea de testare se finanteaza prin transferuri de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, catre bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate 

8. Casa de Asigurari de Sanatate Arges deconteaza numai activitatea realizata de catre 

medicii de familie raportata in RENV, in cazul vaccinarii, sau in CoronaForms in cazul 

testarii. In vederea decontarii activitatii de testare, Serviciu de Telecomunicaţii Speciale 

pune la dispoziţie, lunar, datele privind activitatea desfăşurată şi raportată în aplicaţia 

Corona Forms de către medicii de familie. 

 

 

Care este procedura de achizitionare a testelor? 

 

Medicii de familie achiziţionează numai testele rapide antigen din proba nazo-faringiană 

în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, care sunt cuprinse în lista aprobată de 

Comisia Europeană, afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, şi păstrează documentele 

care dovedesc achiziţionarea acestora, în vederea verificării de către structurile de control. 

 

 


