
ORDIN nr. 106 din 3 februarie 2015  
pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare  şi 
func ţionare a comisiilor na ţionale şi a comisiilor de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive m edicale, de 
medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive m edicale, de 
medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru 
de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de  dispozitive 
medicale, de medicamente şi materiale sanitare 
EMITENT:     MINISTERUL S ĂNĂTĂŢII   
             Nr. 106 din 3 februarie 2015   
             CASA NAŢIONALĂ DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE  
             Nr. 32 din 19 ianuarie 2015   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015   
 
 
    V ăzând Referatul de aprobare nr. DG 48 din 19 ianuari e 2015 
al secretarului general al Ministerului S ănăt ăţii şi al 
directorului general al Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate, 
    având în vedere: 
    - art. 210 alin. (1) lit. f), art. 244 şi art. 245 alin. (4) 
din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul s ănăt ăţii, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare; 
    - art. 5 alin. (1) pct. 10 din Statutul Casei N aţionale de 
Asigur ări de S ănătate, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 
972/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
    - Hot ărârea Consiliului de administra ţie al Casei Na ţionale 
de Asigur ări de S ănătate nr. 1 din 12 ianuarie 2015, 
    în temeiul dispozi ţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 
95/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, ale art. 7 
alin. (4) din Hot ărârea Guvernului nr. 144/2010  privind 
organizarea şi func ţionarea Ministerului S ănăt ăţii, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) 
din Statutul Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate, aprobat 
prin Hot ărârea Guvernului nr. 972/2006 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, 
 
    ministrul s ănăt ăţii şi pre şedintele Casei Na ţionale de 
Asigur ări de S ănătate emit urm ătorul ordin: 
 
    ART. 1  
    (1) Se aprob ă Regulamentul-cadru de organizare şi func ţionare 
a comisiilor na ţionale de evaluare a furnizorilor de servicii 
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale 
sanitare, prev ăzut în anexa nr. 1. 
    (2) Se aprob ă Regulamentul-cadru de organizare şi func ţionare 
a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii m edicale, de 
dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare de la 
nivelul fiec ărei case de asigur ări de s ănătate, prev ăzut în anexa 
nr. 2. 
    ART. 2  



    Se aprob ă standardele de evaluare a furnizorilor de servicii  
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale 
sanitare, conform anexei nr. 3. 
    ART. 3  
    Se aprob ă Metodologia-cadru de evaluare a furnizorilor de 
servicii medicale, de dispozitive medicale, de medi camente şi 
materiale sanitare, conform anexei nr. 4. 
    ART. 4  
    Anexele nr. 1-4*) fac parte integrant ă din prezentul ordin. 
────────── 
    *) Anexele nr. 1-4 se public ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 124 bis, care se poate achi zi ţiona de la 
Centrul pentru rela ţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul 
Oficial", Bucure şti, şos. Panduri nr. 1. 
────────── 
 
    ART. 5  
    (1) La data intr ării în vigoare a prezentului ordin se abrog ă 
Ordinul ministrului s ănăt ăţii publice şi al pre şedintelui Casei 
Naţionale de Asigur ări de S ănătate nr. 1.211 / 325/2006  pentru 
aprobarea regulamentelor de organizare şi func ţionare a comisiei 
naţionale, a subcomisiilor na ţionale şi comisiilor de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive m edicale, de 
medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, 
precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizor ilor 
de servicii medicale, de dispozitive medicale, de m edicamente şi 
materiale sanitare, publicat în Monitorul Oficial a l României, 
Partea I, nr. 923 şi 923 bis din 14 noiembrie 2006, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2) Cererile de evaluare înregistrate la casele  de asigur ări 
de s ănătate pân ă la data intr ării în vigoare a prezentului ordin 
se solu ţioneaz ă în vederea eliber ării deciziei de evaluare 
conform dispozi ţiilor legale în vigoare la data înregistr ării 
cererilor la casele de asigur ări de s ănătate. 
    (3) La data intr ării în vigoare a prezentului ordin actele, 
documentele şi lucr ările existente la nivelul subcomisiilor 
naţionale de evaluare/comisiilor de evaluare organizat e pe 
fiecare tip de furnizor de la nivelul caselor de as igur ări de 
sănătate, organizate în temeiul Ordinului ministrului s ănăt ăţii 
publice şi al pre şedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări de 
Sănătate nr. 1.211 / 325/2006 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, vor fi predate pe baz ă de proces-verbal comisiilor 
naţionale de evaluare a furnizorilor de servicii medic ale, de 
dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare pe 
fiecare tip de furnizor/comisiilor de evaluare de l a nivelul 
caselor de asigur ări de s ănătate constituite conform prevederilor 
prezentului ordin. Actele, documentele şi lucr ările rezultate 
potrivit alin. (2) vor fi predate în acelea şi condi ţii pe m ăsur ă 
ce acestea sunt finalizate. 
    (4) Deciziile de evaluare emise pân ă la data intr ării în 
vigoare a prezentului ordin, precum şi cele emise în condi ţiile 
alin. (2) î şi p ăstreaz ă perioada de valabilitate prev ăzute în 



acestea conform Ordinului ministrului s ănăt ăţii publice şi al 
pre şedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate nr. 
1.211 / 325/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 6  
    Direc ţiile de specialitate şi celelalte structuri de 
specialitate din cadrul Ministerului S ănăt ăţii, Casei Na ţionale 
de Asigur ări de S ănătate, direc ţiilor de s ănătate public ă şi 
caselor de asigur ări de s ănătate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
    ART. 7  
    Prezentul ordin se public ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
                              Ministrul s ănăt ăţii, 
                               Nicolae B ănicioiu 
 
                          Pre şedintele Casei Na ţionale 
                           de Asigur ări de S ănătate, 
                                Vasile Ciurchea 
 
 
               ANEX Ă din 3 februarie 2015 
Emitent      : MINISTERUL S ĂNĂTĂŢII 
Publicat ă în : MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februari e 
2015 
 
 
    ANEXA 1  
 
   REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNC ŢIONARE A COMISIILOR 
NAŢIONALE DE 
   EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, DE  DISPOZITIVE 
MEDICALE, DE 
                       MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE 
 
    ART. 1  
    (1) Prezentul regulament cadru se refer ă la organizarea şi 
func ţionarea Comisiei Na ţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Consulta ţii de Urgen ţă la Domiciliu şi Activit ăţi de Transport 
Sanitar Neasistat, Comisiei Na ţionale de Evaluare a Furnizorilor 
de Dispozitive Medicale, Comisiei Na ţionale de Evaluare a 
Unit ăţilor de Dializ ă Publice şi Private, Comisiei Na ţionale de 
Evaluare a Spitalelor, Comisiei Na ţionale de Evaluare a 
Farmaciilor, Comisiei Na ţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de  Laborator, 
Comisiei Na ţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investiga ţii 
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistic ă Medical ă, 
Comisiei Na ţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medici nă 
de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, A mbulatoriilor 
de Specialitate, Centrelor de Diagnostic şi Tratament, Comisiei 
Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri Medi cale la 
Domiciliu şi Îngrijiri Paliative la Domiciliu şi Comisiei 



Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicin ă Dentar ă, denumite 
în continuare comisii na ţionale de evaluare, conform prevederilor 
Legii nr. 95/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
înfiin ţate prin ordin al ministrului s ănăt ăţii şi al 
pre şedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate. 
    (2) Regulamentul cadru poate fi modificat la pr opunerea 
membrilor comisiilor na ţionale de evaluare şi aprobat prin ordin 
al ministrului s ănăt ăţii şi pre şedintelui Casei Na ţionale de 
Asigur ări de S ănătate. 
    ART. 2  
    (1) Procesul de evaluare a furnizorilor de serv icii medicale, 
de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare se 
refer ă la furnizorii autoriza ţi de c ătre Ministerul S ănăt ăţii, în 
vederea intr ării în rela ţie contractual ă cu casele de asigur ări 
de s ănătate, respectiv CNAS, dup ă caz. 
    (2) Evaluarea fiec ărui furnizor de servicii medicale, de 
dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare se 
face individual, conform metodologiei cadru aprobat e prin 
prezentul ordin. 
    ART. 3  
    (1) Fiecare comisie na ţional ă de evaluare are în componen ţă 
câte 2 reprezentan ţi ai Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate 
şi câte 1 reprezentant al Ministerului S ănăt ăţii. 
    (2) Desemnarea şi revocarea reprezentan ţilor institu ţiilor 
menţionate la alin. (1) se face prin ordin, de c ătre ministrul 
sănăt ăţii şi pre şedintele Casei Na ţionale de Asigur ări de 
Sănătate. 
    (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în con di ţiile alin. 
(2). 
    (4) Secretariatul este de asigurat de Casa Na ţional ă de 
Asigur ări de S ănătate şi este unic pentru toate comisiile 
naţionale de evaluare. 
    ART. 4  
    (1) Fiecare comisie na ţional ă de evaluare are urm ătoarele 
atribu ţii: 
    a) particip ă la elaborarea regulamentului cadru de organizare 
şi func ţionare a comisiei de evaluare de la nivelul caselor  de 
asigur ări de s ănătate, definite conform legii şi elaboreaz ă 
metodologia cadru de evaluare; 
    b) elaboreaz ă standardele care cuprind criteriile de evaluare 
şi stabile şte criteriile de eligibilitate; 
    c) elaboreaz ă formularele cererilor de evaluare, formularele 
aferente analizei dosarelor de evaluare, chestionar ele de 
autoevaluare, raportul de evaluare, notificarea şi decizia de 
evaluare; acestea sunt unice la nivel na ţional; 
    d) solu ţioneaz ă contesta ţiile referitoare la procesul de 
evaluare efectuat pe tipuri de furnizori de c ătre comisiile de 
evaluare de la nivelul caselor de asigur ări, dac ă acestea nu au 
putut fi rezolvate pe cale amiabil ă la nivelul acestora; termenul 
de solu ţionare este de maxim 5 de zile lucr ătoare de la data 
înregistr ării documentului la secretariatul comisiei na ţionale; 
în acest interval comisia na ţional ă va lua toate m ăsurile în 



vederea solu ţion ării contesta ţiei, inclusiv prin solicitarea unor 
documente suplimentare pe care le consider ă necesare, situa ţie în 
care termenul prev ăzut anterior se prelunge şte cu 5 zile 
lucr ătoare. 
    e) îndrum ă metodologic activitatea comisiilor de evaluare de 
la nivelul caselor de asigur ări de s ănătate pe domeniul de 
activitate. 
    (2) Comisiile na ţionale de evaluare în exercitarea 
atribu ţiilor ce le revin emit hot ărâri. 
    ART. 5  
    (1) Fiecare comisie na ţional ă de evaluare î şi desemneaz ă un 
pre şedinte dintre membrii s ăi. Desemnarea pre şedintelui se face 
prin votul membrilor comisiei. 
    (2) Mandatul pre şedintelui este de 1 an şi nu se poate repeta 
mai devreme de 2 ani. 
    (3) Comisiile na ţionale de evaluare au ştampile proprii, iar 
actele acestora sunt semnate numai de pre şedinte. 
    (4) Sediul Comisiilor na ţionale de evaluare este la Casa 
Naţional ă de Asigur ări de S ănătate. 
    ART. 6  
    To ţi membrii fiec ărei comisii na ţionale de evaluare au drept 
de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hot ărâri valide este de 2 
membri, iar hot ărârile se adopt ă cu votul majorit ăţii membrilor 
prezen ţi. În caz de egalitate de voturi, votul pre şedintelui 
decide. 
    ART. 7  
    Cheltuielile necesare bunei desf ăşur ări a activit ăţii 
comisiilor na ţionale de evaluare şi cheltuielile necesare 
activit ăţii de evaluare sunt suportate de Casa Na ţional ă de 
Asigur ări de S ănătate, în condi ţiile legii. 
    ART. 8  
    (1) Comisiile na ţionale de evaluare se întrunesc la 
solicitarea pre şedintelui acesteia în şedin ţe ordinare ori de 
câte ori este nevoie. 
    (2) În caz de indisponibilitate, pre şedintele poate delega 
competen ţele numai unui membru al comisiei respective. 
    (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al comisiei 
naţionale de evaluare, institu ţia care l-a desemnat poate delega 
atribu ţiile unui alt reprezentant al institu ţiei. 
    (4) Fiecare comisie na ţional ă de evaluare î şi stabile şte 
propriul program de lucru. 
    ART. 9  
    Pentru fiecare şedin ţă se întocme şte un proces-verbal care 
este semnat de membrii prezen ţi ai comisiei. 
 
 
    ANEXA 2  
 
            REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNC ŢIONARE A 
COMISIEI 
                DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVI CII MEDICALE, 
                   DE DISPOZITIVE MEDICALE, DE MEDI CAMENTE ŞI 



                        MATERIALE SANITARE DE LA NI VELUL 
                        CASELOR DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE 
 
    ART. 1  
    (1) Prezentul regulament cadru se refer ă la organizarea şi 
func ţionarea comisiei de evaluare a furnizorilor de serv icii 
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale 
sanitare de la nivelul fiec ărei case de asigur ări de s ănătate 
jude ţeană, respectiv a municipiului Bucure şti şi a Casei 
Asigur ărilor de S ănătate a Ap ăr ării, Ordinii Publice, Siguran ţei 
Naţionale şi Autorit ăţii Judec ătore şti, denumit ă în continuare 
comisie de evaluare. 
    (2) Casa Asigur ărilor de S ănătate a Ap ăr ării, Ordinii 
Publice, Siguran ţei Na ţionale şi Autorit ăţii Judec ătore şti î şi 
organizeaz ă comisie de evaluare proprie pentru a evalua numai 
furnizorii afla ţi în contract sau care doresc s ă intre în rela ţie 
contractual ă exclusiv cu aceast ă cas ă de asigur ări. 
    (3) Pentru furnizorii care doresc s ă încheie contracte de 
furnizare de servicii şi cu Casa Asigur ărilor de S ănătate a 
Apăr ării, Ordinii Publice, Siguran ţei Na ţionale şi Autorit ăţii 
Judec ătore şti şi sunt deja evalua ţi prin comisia de evaluare de 
la nivelul celorlalte case de asigur ări, CASAOPSNAJ ia în 
considerare deciziile de evaluare sau notific ările privind 
evaluarea, dup ă caz, emise de comisiile de evaluare men ţionate 
anterior. 
    (4) Pentru spitalele care î şi desf ăşoar ă activitatea conform 
structurii aprobate/avizate de Ministerul S ănăt ăţii pe teritoriul 
mai multor jude ţe, evaluarea se realizeaz ă de c ătre comisia de 
evaluare de la nivelul casei de asigur ări de s ănătate în a c ărui 
raz ă administrativ teritorial ă se afl ă sediul spitalului. 
Deciziile de evaluare sau notific ările privind evaluarea, dup ă 
caz, emise de comisiile de evaluare men ţionate anterior vor fi 
luate în considerare de c ătre toate casele de asigur ări cu care 
spitalul încheie contracte de furnizare de servicii  medicale. 
    ART. 2  
    Prezentul regulament poate fi modificat la prop unerea 
comisiilor na ţionale de evaluare a furnizorilor de servicii 
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale 
sanitare. 
    ART. 3  
    (1) Comisia de evaluare se afl ă în coordonarea directorului 
executiv rela ţii contractuale / medic şef, dup ă caz şi este 
alc ătuit ă din trei membri, din care doi reprezentan ţi ai casei de 
asigur ări, angaja ţi ai acesteia şi un reprezentant al direc ţiei 
de s ănătate public ă jude ţene sau a municipiului Bucure şti, sau 
după caz al direc ţiei medicale din ministerele şi institu ţiile cu 
re ţele sanitare proprii, angaja ţi ai acesteia. Pentru fiecare 
reprezentant desemnat va fi numit şi câte un reprezentant 
supleant, în acelea şi condi ţii. 
    (2) Desemnarea şi revocarea reprezentan ţilor prev ăzuţi la 
alin. (1) se face prin decizie a pre şedintelui - director general 
al casei de asigur ări. 



    (3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu res pectarea 
condi ţiilor de la alin. (1) şi (2). 
    ART. 4  
    (1) Persoanele desemnate s ă fac ă parte din comisia de 
evaluare trebuie s ă îndeplineasc ă urm ătoarele cerin ţe: 
    a) s ă fie angaja ţi ai institu ţiilor men ţionate la art. 3, cu 
excep ţia personalului din structurile de control şi audit ale 
acestora; 
    b) nu sunt reprezentan ţi legali, administratori, asocia ţi şi 
nu î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă legal ă la furnizorii 
de servicii medicale, de dispozitive medicale, de m edicamente şi 
materiale sanitare; 
    c) se angajeaz ă în scris printr-o declara ţie pe proprie 
r ăspundere c ă nu se afl ă în conflict de interese conform legii, 
potrivit modelului prev ăzut în Anexa la prezentul regulament. 
    (2) Membrii comisiilor de evaluare r ăspund disciplinar 
conform cu prevederile legale în vigoare. 
    ART. 5  
    Comisia de evaluare de la nivelul caselor de as igur ări are ca 
obiect de activitate evaluarea furnizorilor de serv icii medicale, 
de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare 
care solicit ă evaluarea, şi rezolv ă contesta ţiile referitoare la 
procesul de evaluare conform metodologiei din preze ntul ordin. 
    ART. 6  
    (1) Comisia de evaluare analizeaz ă dosarele de evaluare şi 
finalizeaz ă procesul de evaluare, conform metodologiei cadru 
prev ăzut ă la Anexa 4. 
    (2) Analiza dosarelor de evaluare se efectueaz ă în maxim 30 
de zile calendaristice de la depunerea de c ătre furnizorii de 
servicii medicale, de dispozitive medicale, de medi camente şi 
materiale sanitare a cererii de evaluare înso ţit ă de documenta ţia 
complet ă, potrivit dispozi ţiilor cuprinse în metodologia cadru 
din Anexa 4. 
    ART. 7  
    Comisia de evaluare analizeaz ă şi utilizeaz ă documentele 
aprobate conform prevederilor art. 4 alin (1) lit. c din Anexa 1. 
    ART. 8  
    Comisia de evaluare elaboreaz ă un raport anual de activitate 
pe care îl transmite conducerii fiec ărei institu ţii care a numit 
reprezentan ţi în comisia respectiv ă. 
    ART. 9  
    (1) Comisia de evaluare î şi desemneaz ă un pre şedinte dintre 
membrii comisiei. Desemnarea pre şedintelui se face prin votul 
membrilor comisiei. 
    (2) Mandatul pre şedintelui este de 1 an şi nu se poate repeta 
mai devreme de 2 ani. 
    (3) Comisia de evaluare are ştampil ă proprie, iar actele 
oficiale ale acesteia sunt semnate numai de pre şedinte. 
    (4) Comisia de evaluare are un registru unic de  eviden ţă a 
dosarelor de evaluare. 
    (5) Comisia de evaluare are un secretar, angaja t al casei de 
asigur ări de s ănătate respective, desemnat prin decizie a 



pre şedintelui - director general ala acesteia. Atribu ţiile 
secretarului comisiei de evaluare sunt primirea, în registrarea 
documentelor şi a dosarelor de evaluare, verificarea dosarelor de  
evaluare privind existen ţa documentelor prev ăzute în metodologia 
din prezentul ordin şi transmiterea rezolu ţiilor comisiei, precum 
şi înregistrarea contesta ţiilor referitoare la procesul de 
evaluare. 
    (6) În caz de indisponibilitate al unui membru al comisiei, 
acesta va fi înlocuit de membrul supleant desemnat conform art. 
3, alin. (1). 
    ART. 10  
    (1) Drept de vot au to ţi membrii comisiei de evaluare de la 
nivelul fiec ărei case de asigur ări de s ănătate. 
    (2) Cvorumul necesar pentru a lua hot ărâri valide este de 2 
membri ai comisiei. 
    (3) În caz de egalitate de voturi, votul pre şedintelui 
comisiei de evaluare decide. 
    ART. 11  
    Sediul comisiei de evaluare este la casa de asi gur ări de 
sănătate respectiv ă. 
    ART. 12  
    Cheltuielile necesare bunei desf ăşur ări a activit ăţii 
comisiei de evaluare sunt suportate de casa de asig ur ări de 
sănătate respectiv ă, în condi ţiile legii. 
    ART. 13  
    (1) Comisia de evaluare se întrune şte la solicitarea 
pre şedintelui acesteia lunar şi/sau de câte ori este nevoie. 
    (2) Comisia de evaluare î şi stabile şte propriul program de 
lucru. 
    ART. 14  
    Pentru fiecare şedin ţă a comisiei de evaluare se întocme şte 
un proces-verbal care este semnat de membrii prezen ţi ai 
comisiei. 
 
 
    ANEXA  
    la regulament 
 
    CASA DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE...... 
    COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR 
 
                                   DECLARA ŢIE 
                                   - Model - 
 
    Subsemnatul/subsemnata .................., memb ru în comisia 
de evaluare de la nivelul Casei de Asigur ări de S ănătate 
.........., cunoscând prevederile art. 326 din Noul  cod penal 
privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere c ă 
îndeplinesc toate condi ţiile prev ăzute de art. 4 din anexa 2 la 
Ordinul ministrului s ănăt ăţii şi al pre şedintelui CNAS nr. 
........ 



    M ă oblig s ă solicit încetarea calit ăţii de membru al comisiei 
de evaluare a furnizorilor în cazul în care condi ţiile de mai sus 
nu mai sunt îndeplinite. 
*T* 
    Data ......                  Semn ătura ....... 
*ST* 
 
 
    ANEXA 3  
 
    STANDARDELE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVI CII MEDICALE, 
DE DISPOZITIVE MEDICALE, DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA UNIT ĂŢILOR DE DIALIZ Ă PUBLICE ŞI 
PRIVATE 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Unitatea de dializ ă are act de înfiin ţare sau de 
organizare conform legisla ţiei în vigoare. 
    2. Unitatea de dializ ă are aviz de func ţionare eliberat de 
direc ţia de s ănătate public ă/aviz de înfiin ţare eliberat de 
Ministerul S ănăt ăţii/ordin/aviz al ministrului s ănăt ăţii, dup ă 
caz, conform reglement ărilor în vigoare şi este înregistrat ă la 
Registrul Renal Român. 
    3. Unitatea de dializ ă are autoriza ţie sanitar ă în vigoare 
eliberat ă de Direc ţia de S ănătate Public ă, conform prevederilor 
legale în vigoare. 
    4. Unitatea de dializ ă î şi desf ăşoar ă activitatea într-un 
spa ţiu de care dispune în mod legal. 
    5. Unitatea de dializ ă are Regulament Intern de care întreg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    6. Unitatea de dializ ă are Regulament de Organizare şi 
Funcţionare de care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în 
scris. 
    7. Unitatea de dializ ă face dovada de ţinerii asigur ării de 
r ăspundere civil ă în domeniul medical în termen de valabilitate. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Medicii care lucreaz ă în unitatea de dializ ă au certificat 
de membru al Colegiului Medicilor din România, cu e xcep ţia 
medicilor str ăini care au aviz de practic ă temporar ă/ocazional ă 
conform reglement ărilor în vigoare. 
    2. Asisten ţii medicali care lucreaz ă în unitatea de dializ ă 
au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglem ent ărilor 
legale în vigoare. 
    3. Întreg personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă 
legal ă la furnizor. 
    4. Personalul medical care lucreaz ă în unitatea de dializ ă 
are asigurare de r ăspundere civil ă (malpraxis) în vigoare. 



    5. Personalul care lucreaz ă în unitatea de dializ ă are fi şe 
de post cu atribu ţiile specifice semnate de fiecare angajat şi de 
reprezentantul legal. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Unitatea de dializ ă are o firm ă vizibil ă din exterior. 
    2. În incinta unit ăţii de dializ ă nu este permis accesul 
animalelor. 
    3. Unitatea de dializ ă are un program de lucru afi şat la loc 
vizibil. 
    4. În unitatea de dializ ă se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei de asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în contract, 
precum şi datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    5. Drepturile şi obliga ţiile asigura ţilor sunt afi şate la loc 
vizibil. 
    6. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
    7. Unitatea de dializ ă are afi şat la loc vizibil num ărul de 
telefon al serviciului de urgen ţă (112). 
    8. Personalul care lucreaz ă în unitatea de dializ ă poart ă în 
permanen ţă un ecuson pe care se afl ă inscrip ţionat numele şi 
calificarea angajatului respectiv. 
    9. Se afl ă afi şat num ărul de telefon la care se poate face 
programarea pentru serviciile medicale oferite. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA UNIT ĂŢII DE DIALIZ Ă 
    Criterii: 
    1. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul 
activit ăţii medicale sunt în termen de valabilitate, înregis trate 
şi depozitate în mod adecvat (conform recomand ărilor din 
prospectul de utilizare). 
    2. Aparatul medical de urgen ţă con ţine medicamente şi 
materiale sanitare aflate în termenul de valabilita te. 
    3. Unitatea de dializ ă este dotat ă din punct de vedere al 
aparaturii medicale şi materialelor sanitare necesare conform 
reglement ărilor în vigoare. 
    4. Furnizorul asigur ă accesul persoanelor cu handicap 
locomotor. 
    5. Unitatea de dializ ă face dovada verific ării periodice a 
echipamentelor utilizate în conformitate cu regleme nt ările ANMDM. 
    6. Unitatea de dializ ă are contract de service/între ţinere 
pentru aparatura din dotare sau are angajat persona l autorizat 
pentru asigurarea între ţinerii. 
    7. Unitatea de dializ ă face dovada de ţinerii legale a 
aparaturii din dotare. 
    8. Unitatea de dializ ă are contract pentru colectarea şi 
distrugerea (neutralizare) a de şeurilor cu risc biologic, conform 
normelor în vigoare. 
    9. Unitatea de dializ ă de ţine un post/terminal telefonic 
(fix, mobil) func ţional, fax şi sistem informatic, inclusiv 
cititor de carduri. 



 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Unitatea de dializ ă ia toate m ăsurile pentru prevenirea 
infec ţiilor nosocomiale. 
    2. La unitatea de dializ ă se ţine eviden ţa consulta ţiilor, 
tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite astfel încât s ă 
fie identificabil pacientul şi persoana care a oferit serviciul, 
diagnosticul, tratamentul precum data şi ora când acesta a fost 
furnizat. 
    3. Unitatea de dializ ă aplic ă protocoalele terapeutice în 
vigoare. 
    4. Unitatea de dializ ă î şi întocme şte criterii de 
prioritizare pentru accesul la serviciile oferite î n cazul 
listelor de a şteptare. 
    5. Pentru pacien ţii cu afec ţiuni cronice care necesit ă 
îngrijire şi tratament special, serviciile medicale furnizate se 
înregistreaz ă obligatoriu atât în fi şele de Consulta ţii, cât şi 
în registrul de Consulta ţii. 
    6. La unitatea de dializ ă se afl ă şi se utilizeaz ă, dup ă caz, 
documentele tipizate, conform prevederilor legale î n vigoare. 
    7. În ROF vor fi men ţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - definirea manevrelor care implic ă solu ţii de continuitate, 
a materialelor utilizate şi a condi ţiilor de sterilizare; 
    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii datelor şi 
informa ţiilor referitoare la actul medical, precum şi intimitatea 
şi demnitatea pacien ţilor; 
    - obligativitatea acord ării serviciilor medicale în mod 
echitabil şi nediscriminatoriu; 
    - obligativitatea respect ării dreptului la libera alegere a 
furnizorului de servicii medicale în situa ţiile de trimitere în 
consulturi interdisciplinare; 
    - neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a c ăror 
condi ţie de sterilizare nu este sigur ă; 
    - obligativitatea înregistr ării în sistemul informatic a 
datelor medicale aferente pacien ţilor; 
    - exist ă un plan de preg ătire profesional ă continu ă a 
personalului medical; 
    8. La unitatea de dializ ă se afl ă lista de programare a 
pacien ţilor pentru serviciile medicale furnizate. 
    9. Unitatea de dializ ă are obliga ţia respect ării prevederilor 
Legii nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE CONSULTAŢII DE 
URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVIT ĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT 
 
    A. STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE C ONSULTAŢII DE 
URGENŢĂ LA DOMICILIU 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 



    1. Furnizorul de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu are act 
de înfiin ţare legal din care rezult ă c ă are ca obiect de 
activitate furnizarea de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu. 
    2. Furnizorul de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu de ţine 
autoriza ţie de func ţionare valabil ă emis ă de Direc ţia de S ănătate 
Public ă, atât pentru sediu cât şi pentru substa ţii. 
    3. Furnizorul de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu are 
autoriza ţie sanitar ă în vigoare eliberat ă de Direc ţia de S ănătate 
Public ă, conform legisla ţiei în vigoare, atât pentru sediu cât şi 
pentru substa ţii. 
    4. Furnizorul de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu are un 
sediu şi puncte de lucru, dup ă caz, aflate în spa ţii de care 
dispune în mod legal. 
    5. Furnizorul de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu de ţine 
licen ţă pentru utilizarea frecven ţelor radio. 
    6. Echipamentele medicale instalate pe ambulan ţe sunt avizate 
conform legisla ţiei în vigoare şi au verificarea metrologic ă 
valabil ă/verificare periodic ă, dup ă caz. 
    7. Furnizorul de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu are 
Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă 
în scris. 
    8. Furnizorul de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu are 
Regulament de Organizare şi Func ţionare de care întreg personalul 
a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    9. Furnizorul are spa ţii special destinate depozit ării 
medicamentelor şi materialelor sanitare. 
    10. Furnizorul de ţine dovada asigur ării de r ăspundere civil ă 
în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Medicii au certificat de membru al Colegiulu i Medicilor 
din România, cu excep ţia medicilor str ăini care au aviz de 
practic ă temporar ă/ocazional ă conform reglement ărilor în vigoare. 
    2. Asisten ţii medicali au certificat de membru al OAMGMAMR, 
conform reglement ărilor legale în vigoare. 
    3. Conduc ătorul ambulan ţei are cel pu ţin cuno ştin ţe privind 
sus ţinerea primar ă a func ţiilor vitale (BLS) atestate printr-un 
certificat. 
    4. Personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă legal ă 
la furnizor. 
    5. Personalul medical are asigurare de r ăspundere civil ă 
(malpraxis) în vigoare. 
    6. Ambulan ţele utilizate de furnizorul de consulta ţii de 
urgen ţă la domiciliu sunt conduse de personal calificat ce  de ţine 
documente valabile pentru conducerea mijlocului de transport. 
    7. Întreg personalul are fi şe de post cu atribu ţiile 
specifice, semnate individual şi de reprezentantul legal. 
    8. La sediul furnizorului exist ă afi şat graficul de lucru al 
personalului pentru luna în curs ce este semnat de coordonator. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 



    Criterii: 
    1. Furnizorul are o firm ă vizibil ă din exterior, la intrarea 
în incinta unit ăţii. 
    2. În incinta furnizorului nu este permis acces ul animalelor. 
    3. La sediul furnizorului se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei de asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în contract, 
precum şi datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    4. La sediul furnizorului asigura ţii au acces neîngr ădit la 
un registru de reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
    5. Personalul medical poart ă în permanen ţă echipamentul 
specific conform legisla ţiei în vigoare. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARE 
    Criterii: 
    1. Ambulan ţele utilizate de furnizorul de consulta ţii de 
urgen ţă la domiciliu sunt înmatriculate legal. 
    2. Ambulan ţele utilizate de furnizorul de consulta ţii de 
urgen ţă la domiciliu au inspec ţie tehnic ă în vigoare. 
    3. Furnizorul face dovada de ţinerii ambulan ţelor. 
    4. Furnizorul de ţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) 
func ţional şi sistem informatic. 
    5. Furnizorul de ţine cel pu ţin o sta ţie radio func ţional ă la 
dispecerat în leg ătur ă cu sistemul na ţional unic pentru apeluri 
de urgen ţă 112. 
    6. La bordul fiec ărei ambulan ţe exist ă cel pu ţin o sta ţie 
radio func ţional ă în contact cu dispeceratul furnizorului. 
    7. Furnizorul face dovada verific ării periodice a 
echipamentelor utilizate în conformitate cu regleme nt ările ANMDM, 
după caz. 
    8. Aparatul de urgen ţă con ţine medicamente şi materiale 
sanitare aflate în termenul de valabilitate. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Exist ă o înregistrare pentru fiecare serviciu, fi şa de 
solicitare, în care se consemneaz ă cel pu ţin: date de 
identificare al vehiculului, conduc ătorului acestuia şi 
asigura ţilor, data, ora, adresa de plecare şi destina ţia, 
confirmarea efectu ării serviciului. 
    2. În ROF vor fi men ţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - definirea manevrelor care implic ă solu ţii de continuitate, 
a materialelor utilizate şi a condi ţiilor de sterilizare; 
    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii asupra tuturor 
informa ţiilor decurse din serviciile medicale acordate 
asigura ţilor; 
    - obligativitatea acord ării serviciilor medicale în mod 
nediscriminatoriu asigura ţilor; 
    - neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a c ăror 
condi ţie de sterilizare nu este sigur ă; 
    - obligativitatea complet ării prescrip ţiilor medicale conexe 
serviciului medical atunci când este cazul pentru a fec ţiuni 
acute; 



    3. Furnizorul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    B. STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE A CTIVIT ĂŢI DE 
TRANSPORT SANITAR NEASISTAT 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Furnizorul de activit ăţi de transport sanitar neasistat 
are act de înfiin ţare legal din care rezult ă c ă are ca obiect de 
activitate furnizarea de activit ăţi de transport sanitar 
neasistat. 
    2. Furnizorul de activit ăţi de transport sanitar neasistat 
deţine autoriza ţie de func ţionare emis ă de Direc ţia de S ănătate 
Public ă, atât pentru sediu cât şi pentru substa ţii. 
    3. Furnizorul de activit ăţi de transport sanitar neasistat 
are autoriza ţie sanitar ă în vigoare eliberat ă de Direc ţia de 
Sănătate Public ă, conform legisla ţiei în vigoare, atât pentru 
sediu cât şi pentru substa ţii. 
    4. Furnizorul de activit ăţi de transport sanitar neasistat 
are un sediu şi puncte de lucru aflate în spa ţii de care dispune 
în mod legal. 
    5. La sediul furnizorului de activit ăţi de transport sanitar 
neasistat exist ă un dispecerat cu un aparat telefonic func ţional 
care are alocat un num ăr de apel în leg ătur ă cu punctele de lucru 
şi sistem informatic. 
    6. Furnizorul de servicii medicale are Regulame nt Intern de 
care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    7. Furnizorul de servicii medicale are Regulame nt de 
Organizare şi Func ţionare de care întreg personalul a luat la 
cuno ştin ţă în scris. 
    8. Furnizorul are spa ţii special destinate depozit ării 
medicamentelor şi materialelor sanitare. 
    9. Furnizorul face dovada asigur ării de r ăspundere civil ă în 
domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Medicii au certificat de membru al Colegiulu i Medicilor 
din România, cu excep ţia medicilor str ăini care au aviz de 
practic ă temporar ă/ocazional ă conform reglement ărilor în vigoare. 
    2. Asisten ţii medicali au certificat de membru al OAMGMAMR, 
conform reglement ărilor legale în vigoare. 
    3. Conduc ătorul mijlocului de transport are cel pu ţin 
cuno ştin ţe privind sus ţinerea primar ă a func ţiilor vitale (BLS) 
atestate printr-un certificat. 
    4. Personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă legal ă 
la furnizor. 
    5. Personalul medical are asigurare de r ăspundere civil ă 
(malpraxis) în vigoare. 



    6. Conduc ătorul mijlocului de transport de ţine documentele 
necesare pentru conducerea acestuia. 
    7. Întreg personalul are fi şe de post cu atribu ţii specifice, 
semnate individual şi de reprezentantul legal. 
    8. La sediul furnizorului exist ă afi şat graficul de lucru al 
personalului pentru luna în curs şi care este semnat de 
coordonator. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are o firm ă vizibil ă din exterior, la intrarea 
în incinta unit ăţii. 
    2. În incinta furnizorului nu este permis acces ul animalelor. 
    3. Furnizorul are afi şat la loc vizibil numele casei de 
asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în contract, precum şi 
datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    4. Furnizorul asigur ă accesul neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
    5. Personalul care lucreaz ă poart ă în permanen ţă ecuson pe 
care se afl ă inscrip ţionat numele şi calificarea angajatului 
respectiv. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARE 
    Criterii: 
    1. Mijloacele de transport utilizate de furnizo rul de 
activit ăţi de transport sanitar neasistat sunt înmatriculate  
legal. 
    2. Furnizorul face dovada de ţinerii mijloacelor de transport. 
    3. Mijloacele de transport utilizate de furnizo rul de 
activit ăţi de transport sanitar neasistat au inspec ţie tehnic ă în 
vigoare. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Exist ă o înregistrare pentru fiecare transport în care se  
consemneaz ă cel pu ţin: date de identificare ale vehiculului, a 
conduc ătorului acestuia şi a asigura ţilor transporta ţi, data, 
ora, adresa de plecare şi destina ţia, confirmarea efectu ării 
transportului. 
    2. În ROF vor fi men ţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii asupra tuturor 
informa ţiilor decurse din serviciile medicale acordate 
asigura ţilor; 
    - obligativitatea acord ării serviciilor medicale în mod 
nediscriminatoriu asigura ţilor; 
    3. Furnizorul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 



    STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISP OZITIVE 
MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIEN ŢE ORGANICE SAU 
FUNCŢIONALE - COMERCIALIZARE 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are aviz de func ţionare valabil pentru 
sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul S ănăt ăţii/Agen ţia 
Naţional ă a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
    2. Furnizorul are declara ţie de conformitate pentru produsele 
comercializate, eliberat ă de produc ător. 
    3. Furnizorul are copie de la produc ător/reprezentantul s ău 
autorizat stabilit în România, de pe certificatul d e înregistrare 
a dispozitivelor medicale emis de Ministerul S ănăt ăţii/ Agen ţia 
Naţional ă a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/dovada 
notific ării la Autoritatea Competent ă din statul membru UE sau 
SEE pentru produsele comercializate, dup ă caz, şi/sau aviz de 
utilizare emis de Agen ţia Na ţional ă a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale pentru produsele second-han d, cu marcaj 
CE, acordate prin închiriere, dup ă caz. 
    4. Furnizorul are o eviden ţă cantitativ-valoric ă pentru 
dispozitivele comercializate. 
    5. Furnizorul are certificat de înregistrare cu  cod unic de 
înregistrare şi certificat constatator /act de înfiin ţare şi cod 
fiscal. 
    6. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într- un spa ţiu de 
care dispune în mod legal. 
    7. Furnizorul asigur ă accesul persoanelor cu handicap 
locomotor, are un spa ţiu destinat recep ţiei asigura ţilor şi sal ă 
de a şteptare. 
    8. În incinta furnizorului nu este permis acces ul animalelor. 
    9. Furnizorul are înc ăperi special destinate depozit ării 
produselor comercializate, încerc ării şi regl ării dispozitivului, 
unde este cazul. 
    10. Furnizorul are un aparat telefonic func ţional care are 
alocat un num ăr de apel, fax şi sistem informatic, inclusiv 
cititor de carduri. 
    11. În fiecare înc ăpere exist ă un plan de evacuare în caz de 
incendiu cu indicarea pozi ţiei privitorului. 
    12. Furnizorul are Regulament Intern de care în treg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    13. Furnizorul are Regulament de Organizare şi Func ţionare de 
care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    14. Furnizorul face dovada de ţinerii asigur ării de r ăspundere 
civil ă în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă legal ă 
la furnizor. 



    2. Personalul care lucreaz ă are fi şe de post cu atribu ţiile 
specifice semnate de titular şi aprobate de reprezentantul legal. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are o firm ă vizibil ă din exterior, la intrarea 
în incinta unit ăţii. 
    2. Furnizorul are un program de lucru afi şat la loc vizibil. 
    3. La sediul furnizorului se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei de asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în contract, 
precum şi datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    4. Furnizorul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului de urgen ţă (112). 
    5. Furnizorul are afi şat ă în sala de a şteptare lista 
complet ă, actualizat ă cu toate produsele, care include pre ţul de 
vânzare al acestora şi pre ţul decontat de casa de asigur ări. 
    6. Pentru fiecare produs comercializat exist ă o fi şă cu 
specifica ţiile tehnice ale produsului şi care este accesibil ă 
asigura ţilor. 
    7. Furnizorul respect ă prevederile legale referitoare la 
eliberarea de dispozitive medicale. Exist ă o modalitate de 
înregistrare a deciziilor emise de casa de asigur ări de s ănătate. 
    8. Furnizorul ofer ă instruc ţiuni de utilizare şi între ţinere 
pentru dispozitivele comercializate, cel pu ţin în limba român ă. 
Primirea instruc ţiunilor este confirmat ă prin semn ătur ă. 
    9. Furnizorul are afi şat la loc vizibil un document ce 
con ţine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.  
    10. Personalul care elibereaz ă dispozitive medicale are 
obliga ţia inform ării asigura ţilor asupra utiliz ării acestora. 
    11. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILO R 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are certificate/declara ţii de conformitate şi 
elibereaz ă certificate de garan ţie, pentru dispozitivele 
comercializate. 
    2. Furnizorul are un registru de garan ţie cu rubric ă pentru 
service în care asigura ţii confirm ă primirea fi şei de garan ţie şi 
repara ţiile. 
    3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânz ări în care 
asigura ţii confirm ă primirea dispozitivelor, precum şi facturier 
cu chitan ţier. 
    4. Furnizorul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISP OZITIVE 
MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIEN ŢE ORGANICE SAU 
FUNCŢIONALE - PRODUCŢIE 
 



    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are declara ţie de conformitate pentru produsele 
comercializate, eliberat ă de produc ător. 
    2. Furnizorul are certificat de înregistrare a dispozitivelor 
medicale emis de Ministerul S ănăt ăţii/ Agen ţia Na ţional ă a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru produsele 
comercializate, dup ă caz. 
    3. Furnizorul are o eviden ţă cantitativ-valoric ă pentru 
dispozitivele comercializate. 
    4. Furnizorul are certificat de înregistrare cu  cod unic de 
înregistrare şi certificat constatator /act de înfiin ţare şi cod 
fiscal. 
    5. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într- un spa ţiu de 
care dispune în mod legal. 
    6. Furnizorul asigur ă accesul persoanelor cu handicap 
locomotor, are un spa ţiu destinat recep ţiei asigura ţilor şi sal ă 
de a şteptare. 
    7. În incinta furnizorului nu este permis acces ul animalelor. 
    8. Furnizorul are înc ăperi special destinate depozit ării 
materialelor pentru produc ţie respectiv produselor 
comercializate, confec ţion ării mulajelor şi protezelor precum şi 
încerc ării şi regl ării protezei. 
    9. Furnizorul de ţine un aparat telefonic func ţional, care are 
alocat un num ăr de apel, fax şi sistem informatic, inclusiv 
cititor de carduri. 
    10. În fiecare înc ăpere exist ă un plan de evacuare în caz de 
incendiu cu indicarea pozi ţiei privitorului. 
    11. Furnizorul are Regulament Intern de care în treg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    12. Furnizorul are Regulament de Organizare şi Func ţionare de 
care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    13. Furnizorul face dovada de ţinerii asigur ării de r ăspundere 
civil ă în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă legal ă 
la furnizor. 
    2. Personalul care lucreaz ă are fi şe de post cu atribu ţiile 
specifice, semnate de titular şi de reprezentantul legal. 
    3. Activitatea se desf ăşoar ă cu personal calificat. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are o firm ă vizibil ă din exterior, la intrarea 
în incinta unit ăţii. 
    2. Furnizorul are un program de lucru afi şat la loc vizibil. 
    3. La sediul furnizorului se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei de asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în contract, 
precum şi datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 



    4. Furnizorul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului de urgen ţă (112). 
    5. Furnizorul are afi şat ă în sala de a şteptare lista 
complet ă, actualizat ă cu toate produsele, care include pre ţul de 
vânzare al acestora şi pre ţul decontat de casa de asigur ări. 
    6. Pentru fiecare produs comercializat exist ă o fi şă cu 
specifica ţiile tehnice ale produsului şi care este accesibil ă 
asigura ţilor. 
    7. Furnizorul respect ă prevederile legale referitoare la 
eliberarea de dispozitive medicale. Exist ă o modalitate de 
înregistrare a deciziilor emise de casa de asigur ări de s ănătate. 
    8. Furnizorul ofer ă instruc ţiuni de utilizare şi între ţinere 
pentru dispozitivele comercializate, cel pu ţin în limba român ă. 
Primirea instruc ţiunilor este confirmat ă prin semn ătur ă. 
    9. Furnizorul are afi şat la loc vizibil un document ce 
con ţine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.  
    10. Personalul care elibereaz ă dispozitive medicale are 
obliga ţia inform ării asigura ţilor asupra utiliz ării acestora. 
    11. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARE 
    Criterii: 
    1. Aparatele şi instrumentele necesare produc ţiei au 
verific ări din care reiese func ţionarea corespunz ătoare a 
aparatului în parametrii prev ăzuţi de produc ător (etalonare, 
verificare metrologic ă), dup ă caz. 
    2. De ţine înc ăperile necesare activit ăţii de produc ţie, 
conform reglement ărilor legale în vigoare. 
    3. Furnizorul face dovada de ţinerii legale a aparaturii 
necesar ă desf ăşur ării activit ăţii. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Furnizorul are certificate/declara ţii de conformitate şi 
elibereaz ă certificate de garan ţie, pentru dispozitivele 
comercializate. 
    2. Furnizorul are un registru de garan ţie cu rubric ă pentru 
service în care asigura ţii confirm ă primirea fi şei de garan ţie şi 
repara ţiile. 
    3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânz ări în care 
clien ţii confirm ă primirea dispozitivelor, precum şi facturier cu 
chitan ţier. 
    4. Furnizorul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISP OZITIVE 
MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIEN ŢE ORGANICE SAU 
FUNCŢIONALE - PROTEZARE AUDITIV Ă 
 



    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are aviz de func ţionare valabil pentru 
sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul S ănăt ăţii/Agen ţia 
Naţional ă a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
    2. Furnizorul are declara ţie de conformitate pentru produsele 
comercializate, eliberat ă de produc ător. 
    3. Furnizorul are o eviden ţă cantitativ-valoric ă pentru 
dispozitivele comercializate. 
    4. Furnizorul are certificat de înregistrare cu  cod unic de 
înregistrare şi certificat constatator /act de înfiin ţare şi cod 
fiscal. 
    5. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într- un spa ţiu de 
care dispune în mod legal. 
    6. Furnizorul asigur ă accesul persoanelor cu handicap 
locomotor, are un spa ţiu destinat recep ţiei asigura ţilor şi sal ă 
de a şteptare. 
    7. În incinta furnizorului nu este permis acces ul animalelor. 
    8. Furnizorul are înc ăperi special destinate depozit ării 
produselor comercializate, confec ţion ării mulajelor şi protezelor 
precum şi încerc ării şi regl ării protezei. 
    9. Furnizorul de ţine un aparat telefonic func ţional, care are 
alocat un num ăr de apel, fax şi sistem informatic, inclusiv 
cititor de carduri. 
    10. În fiecare înc ăpere exist ă un plan de evacuare în caz de 
incendiu cu indicarea pozi ţiei privitorului. 
    11. Furnizorul are Regulament Intern de care în treg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    12. Furnizorul are şi Regulament de Organizare şi Func ţionare 
de care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    13. Furnizorul face dovada de ţinerii asigur ării de r ăspundere 
civil ă în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă legal ă 
la furnizor. 
    2. Personalul care lucreaz ă în cadrul furnizorului are fi şe 
de post cu atribu ţiile specifice semnate de fiecare angajat şi de 
reprezentantul legal. 
    3. Activitatea se desf ăşoar ă cu personal calificat. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are o firm ă vizibil ă din exterior, la intrarea 
în incinta unit ăţii. 
    2. Furnizorul are un program de lucru afi şat la loc vizibil. 
    3. La sediul furnizorului se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei de asigur ări cu care se afl ă în contract, precum şi datele 
de contact ale acesteia, dup ă caz. 



    4. Furnizorul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului de urgen ţă (112). 
    5. Furnizorul are afi şat ă în sala de a şteptare lista 
complet ă, actualizat ă cu toate produsele, care include pre ţul de 
vânzare al acestora şi pre ţul decontat de casa de asigur ări. 
    6. Pentru fiecare produs comercializat exist ă o fi şă cu 
specifica ţiile tehnice ale produsului şi care este accesibil ă 
asigura ţilor. 
    7. Furnizorul respect ă prevederile legale referitoare la 
eliberarea de dispozitive medicale. Exist ă o modalitate de 
înregistrare a deciziilor emise de casa de asigur ări de s ănătate. 
    8. Furnizorul ofer ă instruc ţiuni de utilizare şi între ţinere 
pentru dispozitivele comercializate, cel pu ţin în limba român ă. 
Primirea instruc ţiunilor este confirmat ă prin semn ătur ă. 
    9. Furnizorul are afi şat la loc vizibil un document ce 
con ţine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.  
    10. Personalul care elibereaz ă dispozitive medicale are 
obliga ţia inform ării asigura ţilor asupra utiliz ării acestora. 
    11. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARE 
    Criterii: 
    1. Aparatele şi instrumentele necesare protez ării auditive au 
verific ări din care reiese func ţionarea corespunz ătoare a 
aparatului în parametrii prev ăzuţi de produc ător (etalonare, 
calibrare, verificare periodic ă), dup ă caz. 
    2. De ţine cabin ă insonor ă şi audiometru cel pu ţin tip 2, în 
conformitate cu reglement ările legale în vigoare. 
    3. Furnizorul face dovada de ţinerii legale a aparaturii 
necesare desf ăşur ării activit ăţii. 
    4. De ţine computer cu hardware şi software adecvate pentru 
programarea protezelor auditive şi pentru memorarea informa ţiilor 
despre pacien ţi şi despre datele de reglaj ale protezelor. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Furnizorul are certificate/declara ţii de conformitate şi 
elibereaz ă certificate de garan ţie, pentru dispozitivele 
comercializate. 
    2. Furnizorul are un registru de garan ţie cu rubric ă pentru 
service în care asigura ţii confirm ă primirea fi şei de garan ţie şi 
repara ţiile. 
    3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânz ări în care 
asigura ţii confirm ă primirea dispozitivelor, precum şi facturier 
cu chitan ţier. 
    4. Furnizorul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 



    STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISP OZITIVE 
MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIEN ŢE ORGANICE SAU 
FUNCŢIONALE - PROTEZARE ORTOPEDICĂ 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are aviz de func ţionare valabil pentru 
sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul S ănăt ăţii/ Agen ţia 
Naţional ă a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
    2. Furnizorul are declara ţie de conformitate pentru produsele 
comercializate, eliberat ă de produc ător. 
    3. Furnizorul are certificat de înregistrare a dispozitivelor 
medicale /copie de la produc ător/reprezentantul s ău autorizat 
stabilit în România, de pe certificatul de înregist rare a 
dispozitivelor medicale emis de Ministerul S ănăt ăţii/ Agen ţia 
Naţional ă a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru 
produsele comercializate, dup ă caz. 
    4. Furnizorul are o eviden ţă cantitativ-valoric ă pentru 
dispozitivele comercializate. 
    5. Furnizorul are certificat de înregistrare cu  cod unic de 
înregistrare şi certificat constatator /act de înfiin ţare şi cod 
fiscal. 
    6. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într- un spa ţiu de 
care dispune în mod legal. 
    7. Furnizorul asigur ă accesul persoanelor cu handicap 
locomotor, are un spa ţiu destinat recep ţiei asigura ţilor şi sal ă 
de a şteptare. 
    8. În incinta furnizorului nu este permis acces ul animalelor. 
    9. Furnizorul are înc ăperi special destinate depozit ării 
produselor comercializate, confec ţion ării mulajelor şi protezelor 
precum şi încerc ării şi regl ării protezei. 
    10. Furnizorul de ţine un aparat telefonic func ţional, care 
are alocat un num ăr de apel, fax şi sistem informatic, inclusiv 
cititor de carduri. 
    11. În fiecare înc ăpere exist ă un plan de evacuare în caz de 
incendiu cu indicarea pozi ţiei privitorului. 
    12. Furnizorul are Regulament Intern de care în treg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    13. Furnizorul are Regulament de Organizare şi Func ţionare de 
care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    14. Furnizorul face dovada de ţinerii asigur ării de r ăspundere 
civil ă în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă legal ă 
la furnizor. 
    2. Personalul angajat are fi şe de post cu atribu ţiile 
specifice semnate de titular şi aprobate de reprezentantul legal. 
    3. Activitatea se desf ăşoar ă cu personal calificat. 
 



    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are o firm ă vizibil ă din exterior, la intrarea 
în incinta unit ăţii. 
    2. Furnizorul are un program de lucru afi şat la loc vizibil. 
    3. La sediul furnizorului se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei de asigur ări cu care se afl ă în contract, precum şi datele 
de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    4. Furnizorul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului de urgen ţă (112). 
    5. Furnizorul are afi şat ă în sala de a şteptare lista 
complet ă, actualizat ă cu toate produsele, care include pre ţul de 
vânzare al acestora şi pre ţul decontat de casa de asigur ări. 
    6. Pentru fiecare produs comercializat exist ă o fi şă cu 
specifica ţiile tehnice ale produsului şi care este accesibil ă 
asigura ţilor. 
    7. Furnizorul respect ă prevederile legale referitoare la 
eliberarea de dispozitive medicale. Exist ă o modalitate de 
înregistrare a deciziilor emise de casa de asigur ări de s ănătate. 
    8. Furnizorul ofer ă instruc ţiuni de utilizare şi între ţinere 
pentru dispozitivele comercializate, cel pu ţin în limba român ă. 
Primirea instruc ţiunilor este confirmat ă prin semn ătur ă. 
    9. Furnizorul are afi şat la loc vizibil un document ce 
con ţine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.  
    10. Personalul care elibereaz ă dispozitive medicale are 
obliga ţia inform ării asigura ţilor asupra utiliz ării acestora. 
    11. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARE 
    Criterii: 
    1. Aparatele şi instrumentele necesare produc ţiei au 
verific ări din care reiese func ţionarea corespunz ătoare a 
aparatului în parametrii prev ăzuţi de produc ător (etalonare, 
verificare metrologic ă). 
    2. De ţine înc ăperile necesare protez ării. 
    3. Furnizorul face dovada de ţinerii legale a aparaturii 
necesar ă desf ăşur ării activit ăţii. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Furnizorul are certificate/declara ţii de conformitate şi 
elibereaz ă certificate de garan ţie, pentru dispozitivele 
comercializate. 
    2. Furnizorul are un registru de garan ţie cu rubric ă pentru 
service în care asigura ţii confirm ă primirea fi şei de garan ţie şi 
repara ţiile. 
    3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânz ări în care 
clien ţii confirm ă primirea dispozitivelor, precum şi facturier cu 
chitan ţier. 
    4. Furnizorul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 



prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    EVALUAREA SPITALELOR 
    A. STANDARDE GENERALE PENTRU EVALUAREA SPITALEL OR 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Spitalul are act de înfiin ţare sau de organizare conform 
legisla ţiei în vigoare. 
    2. Spitalul are autoriza ţie sanitar ă valabil ă, eliberat ă de 
Direc ţia de S ănătate Public ă. 
    3. Spitalul are o structur ă organizatoric ă aprobat ă/avizat ă 
de Ministerul S ănăt ăţii. 
    4. Spitalul are un Regulament Intern, de care î ntreg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    5. Spitalul are un Regulament de Organizare şi Func ţionare, 
aprobat/avizat conform prevederilor legale în vigoa re, de care 
întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    6. Spitalul func ţioneaz ă într-un spa ţiu pe care îl de ţine în 
mod legal. 
    7. Spitalul are stabilite şi aduse la cuno ştin ţa personalului 
medical criteriile de internare, conform reglement ărilor în 
vigoare. 
    8. Spitalul face dovada de ţinerii asigur ării de r ăspundere 
civil ă în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Medicii şi farmaci ştii care lucreaz ă în cadrul 
furnizorului au certificat de membru al Colegiului Medicilor din 
România/Colegiului Farmaci ştilor din România, cu excep ţia 
medicilor str ăini care au aviz de practic ă temporar ă/ocazional ă, 
conform reglement ărilor în vigoare. 
    2. Biologii, chimi ştii şi biochimi ştii care lucreaz ă în 
cadrul furnizorului au certificat de membru al Ordi nului 
Biochimi ştilor, Biologilor, Chimi ştilor în Sistemul Sanitar din 
România. 
    3. Asisten ţii medicali care lucreaz ă în cadrul furnizorului 
au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglem ent ărilor 
legale în vigoare. 
    4. Personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă legal ă 
la furnizor. 
    5. Medicii, farmaci ştii, biologii, chimi ştii, biochimi ştii şi 
asisten ţii medicali care lucreaz ă în cadrul furnizorului au 
asigurare de r ăspundere civil ă (malpraxis) în vigoare. 
    6. Întreg personalul are întocmite fi şele de post cu 
atribu ţiile specifice, cu semn ătura fiec ărui angajat şi a 
reprezentantului legal. 
    7. Spitalul are afi şat la nivelul fiec ărui tip de structur ă 
din structura organizatoric ă aprobat ă/avizat ă, graficul de lucru 



al personalului angajat pentru luna în curs, semnat  de şeful de 
sec ţie/laborator. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Spitalul este semnalizat corespunz ător în zon ă. 
    2. În incinta spitalului nu este permis accesul  animalelor. 
    3. Accesul pacien ţilor c ătre sec ţii şi compartimente este 
semnalizat vizibil; toate sec ţiile, compartimentele, saloanele şi 
cabinetele au inscrip ţionat ă vizibil denumirea. 
    4. În spital se afl ă expus la loc vizibil numele casei de 
asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în contract, precum şi 
datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    5. Spitalul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului de urgen ţă (112). 
    6. Este afi şat programul şi num ărul de telefon la care se 
poate face programarea la intern ări. 
    7. Exist ă afi şate în fiecare sec ţie/ compartiment/ 
laborator/servicii de diagnostic şi tratament din structura 
spitalului, la loc vizibil, drepturile pacien ţilor conform Legii 
nr. 46/2003 . 
    8. În fiecare sec ţie/ compartiment/ laborator/servicii de 
diagnostic şi tratament din structura spitalului exist ă afi şate, 
la loc vizibil, drepturile şi obliga ţiile asigura ţilor 
referitoare la asisten ţa spitaliceasc ă. 
    9. Întreg personalul care lucreaz ă în spital poart ă în 
permanen ţă ecuson inscrip ţionat cu numele şi func ţia. 
    10. Exist ă afi şat la loc vizibil şi accesibil programul de 
vizit ă al apar ţin ătorilor pacien ţilor interna ţi. 
    11. Fiecare spital va avea pagin ă web proprie cu prezentarea 
următoarelor informa ţii minime: 
    - structura aprobat ă a spitalului; 
    - serviciile medicale oferite; 
    - pachetele de servicii contractate cu casele d e asigur ări de 
sănătate; 
    - tarifele practicate pentru serviciile nedecon tate de casa 
de asigur ări de s ănătate; 
    - criteriile de internare; 
    - programul şi num ărul de telefon la care se poate face 
programarea la intern ări; 
    - adresa de e-mail unde se pot face sesiz ări; 
   - chestionarele de satisfac ţie. 
    12. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARE 
    Criterii: 
    1. Spitalul utilizeaz ă echipamente şi aparatur ă medical ă în 
stare de func ţionare. 
    2. Medicamentele şi celelalte materiale utilizate în cadrul 
activit ăţii medicale sunt înregistrate şi depozitate în mod 
adecvat (conform recomand ărilor din prospectul de utilizare), la 



nivelul fiec ărui tip de structur ă din structura organizatoric ă 
aprobat ă/avizat ă. 
    3. Aparatul de urgen ţă con ţine medicamente şi materiale 
sanitare aflate în termenul de valabilitate şi exist ă la nivelul 
fiec ărui tip de structur ă din structura organizatoric ă 
aprobat ă/avizat ă. 
    4. Spitalul face dovada de ţinerii legale a aparaturii 
medicale, din care rezult ă data fabrica ţiei şi data achizi ţiei şi 
avizul de utilizare dup ă caz, emis conform prevederilor legale în 
vigoare pentru aparatele medicale achizi ţionate second-hand. 
    5. Spitalul face dovada verific ării periodice a 
echipamentelor utilizate în conformitate cu regleme nt ările ANMDM. 
    6. Spitalul are contract pentru colectarea şi distrugerea 
(neutralizarea) de şeurilor cu risc biologic. 
    7. Spitalul de ţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) 
func ţional, fax şi sistem informatic, inclusiv cititor de 
carduri. 
    8. Spitalul faciliteaz ă accesul asigura ţilor la servicii 
spitalice şti prin dot ări specifice (rampe, c ărucioare, t ărgi, 
lifturi). 
    9. Spitalul asigur ă sterilizarea pentru instrumentarul 
refolosibil, conform prevederilor legale în vigoare . 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Spitalul respect ă normativele în vigoare cu privire la 
prevenirea şi combaterea infec ţiilor nosocomiale. 
    2. Spitalul ţine eviden ţa bolnavilor interna ţi precum şi a 
consulta ţiilor, tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite, 
astfel încât s ă fie identificabil asiguratul şi personalul 
medical care a furnizat serviciul, precum şi data şi ora când 
acesta a fost furnizat. 
    3. Spitalul aplic ă protocoalele de practic ă medical ă, 
elaborate conform prevederilor în vigoare. 
    4. Pe parcursul activit ăţii, la nivelul spitalului se afl ă şi 
se utilizeaz ă, dup ă caz, formularele tipizate din sistemul 
informa ţional al Ministerului S ănăt ăţii, conform prevederilor 
legale în vigoare. 
    5. Spitalul asigur ă o alimenta ţie adecvat ă pentru pacien ţilor 
interna ţi în concordan ţă cu afec ţiunea şi recomand ările medicale, 
în cadrul aloca ţiilor de hran ă stabilite de lege. 
    6. Spitalul î şi întocme şte şi afi şeaz ă criterii de 
prioritizare pentru accesul la serviciile oferite î n cazul 
listelor de a şteptare pentru intern ările programabile. 
    7. În ROF vor fi men ţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - definirea manevrelor care implic ă solu ţii de continuitate, 
a materialelor utilizate şi a condi ţiilor de sterilizare la 
nivelul fiec ărui tip de structur ă din structura organizatoric ă 
aprobat ă/avizat ă; 
    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii fa ţă de ter ţi 
asupra tuturor informa ţiilor decurse din serviciile medicale 
acordate pacien ţilor; 



    - obligativitatea acord ării serviciilor medicale în mod 
nediscriminatoriu pacien ţilor; 
    - neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a c ăror 
condi ţie de sterilizare nu este sigur ă; 
    - prevederi referitoare la obliga ţiile personalului 
spitalului pentru respectarea clauzelor contractual e cu casa de 
asigur ări de s ănătate şi sanc ţiuni în caz de nerespectare a 
acestor clauze. 
    8. Spitalul asigur ă continuitatea asisten ţei medicale prin 
organizarea liniilor de gard ă, conform legisla ţiei în vigoare. 
    9. Spitalul respect ă prevederile Legii nr. 677/2001  pentru 
protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  
caracter personal şi libera circula ţie a acestor date, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    B. STANDARD SPECIFIC AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI 
    Criterii: 
    1. Ambulatoriul spitalului este men ţionat aparte în 
Regulamentul Intern şi în Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare ale spitalului sau are Regulament Intern şi 
Regulament de Organizare şi Func ţionare propriu de care întreg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    2. Ambulatoriul spitalului face dovada de ţinerii asigur ării 
de r ăspundere civil ă în domeniul medical. 
    3. La nivelul ambulatoriului spitalului: 
    - se afl ă afi şat ă în sala de a şteptare, lista cu denumirea 
tuturor cabinetelor de specialitate care func ţioneaz ă conform 
structurii organizatorice aprobate, cu numele medic ului de 
specialitate şi programul de activitate; 
    - se afl ă expus la loc vizibil numele casei de asigur ări de 
sănătate cu care se afl ă în contract, precum şi datele de contact 
ale acesteia, dup ă caz; 
    - se afl ă afi şat num ărul de telefon la care se pot face 
program ările. 
    4. În ambulatoriul din cadrul spitalului, la ni velul fiec ărui 
cabinet: 
    - este afi şat la loc vizibil programul de lucru stabilit 
conform reglement ărilor în vigoare; 
    - se afl ă afi şat pachetul de servicii medicale acordat; 
    - sunt afi şate tarifele practicate pentru serviciile 
nedecontate de casa de asigur ări de s ănătate, dup ă caz; 
    5. Pentru pacien ţii cu afec ţiuni cronice care necesit ă 
îngrijire şi tratament special, serviciile medicale furnizate se 
înregistreaz ă obligatoriu atât în fi şele de consulta ţii, cât şi 
în registrul de consulta ţii. 
    6. Fiecare cabinet din ambulatoriul spitalului deţine 
eviden ţe specifice cu înregistrarea în documentele medical e 
primare, astfel încât s ă fie identificabil asiguratul şi persoana 
care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data şi 
ora când acesta a fost furnizat. 



    7. La nivelul fiec ărui cabinet medical din ambulatoriu se 
afl ă lista de programare a asigura ţilor la consulta ţii şi lista 
cu criteriile de acces prioritar. 
 
    C. STANDARD SPECIFIC FARMACIEI CU CIRCUIT ÎNCHI S 
    Criterii: 
    1. Farmacia are autoriza ţie de func ţionare valabil ă, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
    2. Farmacistul şef nu exercit ă aceast ă calitate şi în alt ă 
farmacie. 
    3. Farmacistul şef desemneaz ă un înlocuitor (farmacist) pe 
perioada în care acesta nu se afl ă în farmacie. 
    4. Farmacia de ţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) 
func ţional, fax şi sistem informatic, inclusiv echipamente 
periferice (cititor de carduri), dup ă caz. 
    5. Farmacia are adres ă de po şt ă electronic ă (e-mail) 
func ţional ă. 
    6. Farmacia p ăstreaz ă/stocheaz ă medicamentele conform 
recomand ărilor din prospectul de utilizare. 
    7. Farmacia are o eviden ţă cantitativ valoric ă pentru 
medicamentele existente. 
 
    D. STANDARD SPECIFIC LABORATORULUI DE ANALIZE M EDICALE DIN 
STRUCTURA SPITALULUI 
    Criterii: 
    1. Laboratorul are un program de lucru stabilit  conform 
reglement ărilor legale în vigoare afi şat vizibil. 
    2. Laboratorul are contract de service pentru a paratura din 
dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit pre vederilor 
legale în vigoare sau are angajat personal autoriza t pentru 
asigurarea între ţinerii. 
    3. Laboratorul efectueaz ă şi face dovada controlului intern 
al calit ăţii pentru toate analizele efectuate(cu excep ţia 
laboratorului de anatomie patologic ă). 
    4. În cadrul laboratorului exist ă eviden ţa serviciilor 
medicale oferite astfel încât s ă fie identificabil asiguratul şi 
persoana care a oferit serviciul, precum şi data şi ora când 
acesta a fost furnizat. 
 
    E. STANDARD SPECIFIC LABORATORULUI DE RADIOLOGI E ŞI 
IMAGISTIC Ă MEDICALĂ DIN STRUCTURA SPITALULUI 
    Criterii: 
    1. Laboratorul are autoriza ţie emis ă de Comisia Na ţional ă 
pentru Controlul Activit ăţilor Nucleare valabil ă. 
    2. Laboratorul are un program de lucru stabilit  conform 
reglement ărilor legale în vigoare afi şat vizibil. 
    3. Laboratorul face dovada verific ării periodice a 
echipamentelor utilizate în conformitate cu regleme nt ările ANMDM. 
    4. Laboratorul are contract de service pentru a paratura din 
dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit pre vederilor 
legale în vigoare sau are angajat personal autoriza t pentru 
asigurarea între ţinerii. 



    5. Laboratorul are eviden ţa serviciilor medicale oferite 
astfel încât s ă fie identificabil atât asiguratul, cât şi 
persoana care a oferit serviciul, diagnosticul prec um şi data şi 
ora când acesta a fost furnizat. 
 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE ÎNGR IJIRI 
MEDICALE/PALIATIVE LA DOMICILIU 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are statut legal din care rezult ă c ă are ca 
obiect de activitate furnizarea de îngrijiri medica le la 
domiciliu / paliative la domiciliu. 
    2. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu are autoriza ţie de func ţionare valabil ă emis ă de 
Ministerul S ănăt ăţii. 
    3. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu are autoriza ţie sanitar ă în vigoare. 
    4. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu are sediul/punctul de lucru într-un sp aţiu de care 
dispune în mod legal. 
    5. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu are Regulament Intern de care întreg p ersonalul a 
luat la cuno ştin ţă în scris. 
    6. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu are Regulament de Organizare şi Func ţionare de care 
întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    7. Furnizorul face dovada de ţinerii asigur ării de r ăspundere 
civil ă în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Personalul medical are certificat de membru valabil emis 
de asocia ţia / organiza ţia profesional ă în domeniu. 
    2. Întreg personalul medical are asigurare de r ăspundere 
civil ă (malpraxis) în vigoare. 
    3. Întreg personalul are fi şe de post cu atribu ţiile 
specifice. 
    4. Întreg personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă 
legal ă la furnizor. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu are o firm ă vizibil ă. 
    2. Drepturile şi obliga ţiile asigura ţilor sunt afi şate la loc 
vizibil. 
    3. Personalul poart ă în permanen ţă un ecuson pe care se afl ă 
inscrip ţionat numele şi calificarea angajatului respectiv. 
    4. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 



    5. Personalul medico-sanitar are obliga ţia inform ării 
asigura ţilor despre procedurile ce urmeaz ă a fi efectuate. 
    6. La sediul furnizorului se afl ă expus la loc vizibil un 
afi ş care con ţine numele casei de asigur ări cu care se afl ă în 
contract, precum şi datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    7. Furnizorul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului de urgen ţă (112). 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARE 
    Criterii: 
    1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu este obligat s ă de ţin ă instrumentarul şi materialele 
sanitare conform cu prevederile legale în vigoare. 
    2. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu de ţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) 
func ţional, fax şi sistem informatic, inclusiv cititor de 
carduri. 
    3. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu are contract de service/între ţinere pentru aparatura 
medical ă din dotare, dup ă caz. 
    4. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu face dovada de ţinerii legale a aparaturii medicale 
şi/sau materialelor din dotare, dup ă caz. 
    5. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu asigur ă sterilizarea pentru instrumentarul 
refolosibil, conform prevederilor legale în vigoare . 
    6. Furnizorul de îngrijiri medicale la domicili u / paliative 
la domiciliu are contract pentru colectarea şi distrugerea 
(neutralizarea) de şeurilor cu risc biologic. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Furnizorul p ăstreaz ă/depoziteaz ă materialele sanitare 
utilizate în cadrul activit ăţii de îngrijiri medicale la 
domiciliu / paliative la domiciliu în parametrii pr evăzuţi de 
produc ător. 
    2. Furnizorul ţine eviden ţa tratamentelor şi a serviciilor 
medicale oferite astfel încât s ă fie identificabil pacientul şi 
persoana care a oferit serviciul, tratamentul, prec um data şi ora 
când acesta a fost furnizat. 
    3. Exist ă o înregistrare medical ă pentru fiecare pacient 
(fi şa de îngrijire); fi şa con ţine o rubric ă prin care fiecare 
serviciu de îngrijire medical ă furnizat este confirmat în scris 
de c ătre asigurat sau apar ţin ător. 
    4. Furnizorul are un plan de îngrijiri pentru f iecare pacient 
întocmit conform recomand ării medicului de specialitate. 
    5. În ROF vor fi men ţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii asupra datelor 
de identificare şi informa ţiilor decurse din serviciile acordate 
pacien ţilor; 
    - obligativitatea acord ării serviciilor în mod 
nediscriminatoriu; 



    - obligativitatea inform ării pacien ţilor referitor la 
drepturile şi obliga ţiile acestora; 
    - neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a c ăror 
condi ţie de sterilizare nu este sigur ă; 
    - manevrele care implic ă solu ţii de continuitate, materialele 
şi instrumentarul folosit pentru acestea cât şi condi ţia de 
sterilizare a acestora; 
    6. Furnizorul face dovada inform ării medicului de familie şi 
a medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu / 
paliative la domiciliu de evolu ţia pacientului. 
    7. Furnizorul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA FARMACIILOR 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Farmacia/oficina are autoriza ţie de func ţionare valabil ă, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
    2. Farmacia are Certificat de înregistrare la O ficiul pentru 
Registrul Comer ţului, înso ţit de certificatele constatatoare 
pentru punctele de lucru ale societ ăţii sau pentru oficine, dac ă 
este cazul. 
    3. Farmacia/oficina are statut legal din care r ezult ă 
obiectul de activitate. 
    4. Farmacia/oficina func ţioneaz ă într-un spa ţiu de care 
dispune în mod legal. 
    5. Farmacia/oficina are Regulament Intern de ca re întreg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    6. Farmacia/oficina are Regulament de Organizar e şi 
Funcţionare de care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în 
scris. 
    7. Farmacia/oficina de ţine dovada asigur ării de r ăspundere 
civil ă în vigoare. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Farmacistul şef nu exercit ă aceast ă calitate şi în alt ă 
farmacie. 
    2. Farmacistul şef desemneaz ă un înlocuitor (farmacist) pe 
perioada în care acesta nu se afl ă în farmacie. 
    3. Farmacistul şef şi farmaci ştii au certificat de membru 
valabil al Colegiului Farmaci ştilor din România. 
    4. Asisten ţii de farmacie au certificat de membru al 
OAMGMAMR, conform reglement ărilor legale în vigoare. 
    5. Întreg personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă 
legal ă la furnizor. 
    6. Farmaci ştii şi asisten ţii de farmacie au asigurare de 
r ăspundere civil ă (malpraxis) în vigoare. 



    7. Farmacistul şef, farmaci ştii şi asisten ţii de farmacie au 
programul de lucru conform cadrului legal. 
    8. În timpul programului de lucru afi şat în farmacie se afl ă 
un farmacist, angajat al farmaciei respective. 
    9. Întreg personalul din farmacie/oficin ă are fi şe de post cu 
atribu ţiile specifice semnate de titular şi de reprezentantul 
legal. 
    10. La sediul farmaciei/oficinei exist ă afi şat graficul de 
lucru al personalului pentru luna în curs şi este semnat de 
farmacistul şef. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Farmacia/oficina are afi şat la loc vizibil programul de 
lucru. 
    2. Farmacia/oficina are o firm ă vizibil ă din exterior. 
    3. În farmacie/oficin ă se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei de asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în contract, 
precum şi datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    4. Drepturile şi obliga ţiile asigura ţilor sunt afi şate la loc 
vizibil. 
    5. Farmacia/oficina are afi şat la loc vizibil num ărul de 
telefon al serviciului de urgen ţă (112). 
    6. Personalul care lucreaz ă în farmacie/punctul de 
lucru/oficina poart ă în permanen ţă ecuson pe care se afl ă 
inscrip ţionat numele şi calificarea angajatului respectiv. 
    7. Pre ţul este inscrip ţionat pe ambalajul individual al 
fiec ărui medicament. 
    8. La sediul farmaciei/oficinei asigura ţii au acces 
neîngr ădit la un registru de reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile 
numerotate. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FARMACIEI 
    Criterii: 
    1. Farmacia/oficina asigur ă accesul persoanelor cu handicap 
locomotor. 
    2. Farmacia/oficina de ţine un post/terminal telefonic (fix, 
mobil) func ţional, fax şi sistem informatic, inclusiv cititor de 
carduri. 
    3. Farmacia are adres ă de po şt ă electronic ă (e-mail) 
func ţional ă. 
    4. Farmacia are contract de service/între ţinere pentru 
aparatura din dotare, dup ă caz. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Farmacia p ăstreaz ă/stocheaz ă medicamentele conform 
recomand ărilor din prospectul de utilizare. 
    2. Farmacia are o eviden ţă cantitativ valoric ă pentru 
medicamentele existente. 
    3. În incinta farmaciei/oficinei nu este permis  accesul 
animalelor. 



    4. În ROF vor fi men ţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii asupra tuturor 
informa ţiilor referitoare la asigura ţi; 
    - obligativitatea eliber ării medicamentelor şi materialelor 
sanitare în mod nediscriminatoriu asigura ţilor; 
    - obligativitatea inform ării asigura ţilor referitor la 
drepturile acestora cu privire la eliberarea medica mentelor cu şi 
f ăr ă contribu ţie personal ă; 
    - obligativitatea inform ării asigura ţilor asupra modului de 
administrare al medicamentelor şi a poten ţialelor riscuri sau 
efecte adverse. 
    - obligativitatea achizi ţion ării de medicamente care nu 
exist ă în stocul farmaciei în momentul solicit ării, în intervalul 
de timp legiferat. 
    5. Farmacia are obliga ţia respect ării prevederilor Legii nr. 
677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a acestor date, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA CABINETELOR DE MEDIC IN Ă DENTARĂ 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Cabinetul medical are certificat de înregist rare în 
registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de  Direc ţia de 
Sănătate Public ă, conform prevederilor legale în vigoare. 
    2. Cabinetul medical are statut legal din care rezult ă c ă are 
ca obiect de activitate furnizarea de servicii medi cale de 
medicin ă dentar ă, unde este cazul. 
    3. Cabinetul medical are autoriza ţie sanitar ă în vigoare 
eliberat ă de Direc ţia de S ănătate Public ă. 
    4. Cabinetul medical î şi desf ăşoar ă activitatea într-un 
spa ţiu de care dispune în mod legal. 
    5. Cabinetul medical are Regulament Intern de c are întreg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    6. Cabinetul medical are Regulament de Organiza re şi 
Funcţionare de care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în 
scris. 
    7. Cabinetul medical de ţine dovada asigur ării de r ăspundere 
civil ă în vigoare. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Medicii care lucreaz ă în cabinetul medical au certificat 
de membru al Colegiului Medicilor Denti şti din România, conform 
reglement ărilor în vigoare. 
    2. Asisten ţii medicali care lucreaz ă în cabinetul medical au 
certificat de membru al OAMGMAMR conform reglement ărilor în 
vigoare. 
    3. Întreg personalul î şi desf ăşoar ă activitatea în cabinetul 
medical într-o form ă legal ă. 



    4. Medicii care lucreaz ă în cabinetul medical au asigurare de 
r ăspundere civil ă (pentru malpraxis) în vigoare. 
    5. Asisten ţii medicali care lucreaz ă în cabinetul medical au 
asigurare de r ăspundere civil ă (pentru malpraxis) în vigoare. 
    6. Întreg personalul are fi şe de post cu atribu ţiile 
specifice semnate de titular şi reprezentantul legal. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Cabinetul medical are o firm ă vizibil ă din exterior. 
    2. În incinta furnizorului nu este permis acces ul animalelor. 
    3. Cabinetul medical are un program de lucru st abilit conform 
reglement ărilor legale în vigoare, afi şat vizibil. 
    4. În cabinetul medical se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei de asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în contract, 
precum şi datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    5. Drepturile şi obliga ţiile asigura ţilor sunt afi şate la loc 
vizibil. 
    6. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
    7. Cabinetul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului de urgen ţă (112). 
    8. Personalul care lucreaz ă în cabinetul medical poart ă în 
permanen ţă un ecuson pe care se afl ă inscrip ţionat numele şi 
calificarea angajatului respectiv. 
    9. Cabinetul are afi şat pachetul de servicii medicale 
acordat. 
    10. Cabinetul are afi şat la loc vizibil tarifele pentru 
serviciile medicale care nu fac parte din pachetul de baz ă şi nu 
sunt decontate de casa de asigur ări de s ănătate. 
    11. Cabinetul are afi şat la loc vizibil a num ărului de 
telefon şi a programului în care se poate face programarea l a 
consulta ţii. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA CABINETULUI 
    Criterii: 
    1. Sala de a şteptare a cabinetului medical este dotat ă 
potrivit normelor legale în vigoare. 
    2. Cabinetul medical asigur ă accesul persoanelor cu handicap 
locomotor. 
    3. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul 
activit ăţii medicale sunt înregistrate şi depozitate conform 
recomand ărilor din prospectul de utilizare. 
    4. Trusa medical ă de urgen ţă con ţine medicamente şi materiale 
sanitare aflate în termenul de valabilitate. 
    5. Cabinetul medical are contract de service/în tre ţinere 
pentru aparatura din dotare. 
    6. Cabinetul medical face dovada de ţinerii aparaturii din 
dotare. 
    7. Cabinetul are contract pentru colectarea şi distrugerea 
(neutralizarea) de şeurilor cu risc biologic. 



    8. Cabinetul de ţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) 
func ţional, fax şi sistem informatic, inclusiv cititor de 
carduri. 
    9. Cabinetul asigur ă sterilizarea pentru instrumentarul 
refolosibil, conform prevederilor legale în vigoare . 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. La cabinetul medical se ţine eviden ţa consulta ţiilor, 
tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite cu înregistrarea 
în urm ătoarele documente primare: 
    - fi şele de tratament, 
    - registrul de consulta ţii, astfel încât s ă fie identificabil 
pacientul şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, 
tratamentul precum şi data şi ora când acesta a fost furnizat. 
    2. La cabinetul medical se afl ă şi se utilizeaz ă, dup ă caz, 
documentele tipizate, conform prevederilor legale î n vigoare. 
    3. În Regulamentul de Organizare şi Func ţionare vor fi 
menţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - definirea manevrelor care implic ă solu ţii de continuitate, 
a materialelor utilizate şi a condi ţiilor de sterilizare; 
    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii asupra tuturor 
informa ţiilor decurse din serviciile medicale acordate 
pacien ţilor; 
    - obligativitatea acord ării serviciilor medicale în mod 
nediscriminatoriu asigura ţilor; 
    - obligativitatea respect ării dreptului la libera alegere a 
furnizorului de servicii medicale în situa ţiile de trimitere în 
consulturi interdisciplinare; 
    - neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a c ăror 
condi ţie de sterilizare nu este sigur ă; 
    - obligativitatea complet ării prescrip ţiilor medicale conexe 
actului medical atunci când este cazul pentru afec ţiuni acute, 
subacute, cronice ini ţiale. 
    4. La cabinetul medical se afl ă lista de programare a 
asigura ţilor la consulta ţii şi lista cu criteriile de acces 
prioritar la serviciile cabinetului. 
    5. Cabinetul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii nr. 
677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a acestor date, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE INVE STIGAŢII 
MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE ŞI IMAGISTIC Ă MEDICALĂ 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are certificat de înregistrare în  registrul 
unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direc ţia de S ănătate 
Public ă sau autoriza ţie de func ţionare pentru unit ăţile sanitare 
publice, conform prevederilor legale în vigoare. 



    2. Furnizorul are autoriza ţie emis ă de Comisia Na ţional ă 
pentru Controlul Activit ăţilor Nucleare cu excep ţia furnizorilor 
de servicii medicale care efectueaz ă ecografii şi RMN. 
    3. Furnizorul are autoriza ţie sanitar ă în vigoare eliberat ă 
de Direc ţia de S ănătate Public ă, conform legii. 
    4. Furnizorul î şi desf ăşoar ă activitatea supus ă evalu ării 
într-un spa ţiu de care dispune în mod legal. 
    5. Furnizorul are Regulament Intern de care înt reg personalul 
a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    6. Furnizorul are Regulament de Organizare şi Func ţionare de 
care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    7. Furnizorul face dovada de ţinerii asigur ării de r ăspundere 
civil ă în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Medicii au certificat de membru al Colegiulu i Medicilor 
din România/ Colegiului Medicilor Denti şti din România, cu 
excep ţia medicilor str ăini care au aviz de practic ă 
temporar ă/ocazional ă conform reglement ărilor în vigoare. 
    2. Asisten ţii medicali care lucreaz ă în cadrul furnizorului 
au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglem ent ărilor în 
vigoare. 
    3. Întreg personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă 
legal ă la furnizor. 
    4. Medicii care lucreaz ă în cadrul furnizorului au asigurare 
de r ăspundere civil ă (malpraxis) în vigoare. 
    5. Asisten ţii medicali care lucreaz ă în cadrul furnizorului 
au asigurare de r ăspundere civil ă (malpraxis) în vigoare. 
    6. Întreg personalul are fi şe de post cu atribu ţiile 
specifice semnate de titular şi de reprezentantul legal. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are o firm ă vizibil ă din exterior. 
    2. În incinta furnizorului nu este permis acces ul animalelor. 
    3. Furnizorul are un program de lucru stabilit conform 
reglement ărilor legale în vigoare, vizibil din exterior. 
    4. În cadrul furnizorului se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei /caselor de asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în 
contract, precum şi datele de contact ale acesteia/ acestora, 
după caz. 
    5. Drepturile şi obliga ţiile asigura ţilor sunt afi şate la loc 
vizibil. 
    6. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
    7. Furnizorul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului asisten ţă public ă integrat ă de urgen ţă (112). 
    8. Personalul care lucreaz ă în cadrul furnizorului poart ă în 
permanen ţă echipament medical specific şi ecuson pe care se afl ă 
inscrip ţionat numele şi calificarea angajatului respectiv. 



    9. Afi şarea tarifelor pentru serviciile medicale care nu f ac 
parte din pachetul de baz ă şi nu sunt decontate de casa de 
asigur ări de s ănătate. 
    10. Afi şarea num ărului de telefon la care se poate face 
programarea. 
    11. Afi şarea pachetului de servicii medicale de baz ă 
paraclinice - radiologie şi imagistic ă medical ă şi tarifele 
decontate de casa de asigur ări de s ănătate. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUI DE 
INVESTIGAŢII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE ŞI IMAGISTIC Ă 
MEDICALĂ 
    Criterii: 
    1. Sala de a şteptare este dotat ă conform normelor legale în 
vigoare. 
    2. Furnizorul asigur ă accesul persoanelor cu orice tip de 
dizabilit ăţi. 
    3. Medicamentele şi celelalte materiale utilizate în cadrul 
activit ăţii medicale sunt înregistrate şi depozitate în mod 
adecvat (conform recomand ărilor din prospectul de utilizare). 
    4. Trusa medical ă de urgen ţă este complet ă şi con ţine 
medicamente şi materiale sanitare aflate în termenul de 
valabilitate. 
    5. Furnizorul face dovada de ţinerii legale a aparaturii 
medicale şi a materialelor, din care rezult ă data fabrica ţiei şi 
data achizi ţiei şi avizul de utilizare dup ă caz, emis conform 
prevederilor legale în vigoare pentru aparatele med icale 
achizi ţionate second-hand. 
    6. Furnizorul face dovada verific ării periodice a 
echipamentelor utilizate în conformitate cu regleme nt ările ANMDM. 
    7. Furnizorul are contract de service pentru ap aratura din 
dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit pre vederilor 
legale în vigoare. 
    8. Furnizorul are contract pentru colectarea şi distrugerea 
(neutralizarea) de şeurilor cu risc biologic. 
    9. Furnizorul de ţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) 
func ţional, fax şi sistem informatic, inclusiv cititor de 
carduri. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Furnizorul are eviden ţa serviciilor medicale oferite 
astfel încât s ă fie identificabil atât asiguratul, cât şi 
persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tra tamentul, dup ă 
caz, precum şi data şi ora când acesta a fost furnizat. 
    2. La nivelul furnizorului se afl ă şi se utilizeaz ă, dup ă 
caz, documentele tipizate, conform prevederilor leg ale în 
vigoare. 
    3. În ROF vor fi men ţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii asupra tuturor 
informa ţiilor decurse din serviciile medicale acordate 
asigura ţilor; 



    - obligativitatea acord ării serviciilor medicale în mod 
nediscriminatoriu asigura ţilor; 
    - obligativitatea neutiliz ării materialelor şi a 
instrumentelor a c ăror condi ţie de sterilizare nu este sigur ă; 
    4. Furnizorul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERV ICII MEDICALE 
PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are certificat de înregistrare în  registrul 
unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direc ţia de S ănătate 
Public ă sau autoriza ţie de func ţionare pentru unit ăţile sanitare 
publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
    2. Furnizorul are autoriza ţie sanitar ă în vigoare eliberat ă 
de Direc ţia de S ănătate Public ă. 
    3. Furnizorul î şi desf ăşoar ă activitatea supus ă evalu ării 
într-un spa ţiu de care dispune în mod legal. 
    4. Furnizorul are Regulamentul Intern de care î ntreg 
personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    5. Furnizorul are Regulamentul de Organizare şi Func ţionare 
de care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    6. Furnizorul face dovada de ţinerii asigur ării de r ăspundere 
civil ă în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Medicii şi farmaci ştii care lucreaz ă în cadrul 
furnizorului au certificat de membru al Colegiului Medicilor din 
România/Colegiului Farmaci ştilor din România, cu excep ţia 
medicilor str ăini care au aviz de practic ă temporar ă/ocazional ă, 
conform reglement ărilor în vigoare. 
    2. Biologii, chimi ştii şi biochimi şti care lucreaz ă în cadrul 
furnizorului au certificat de membru al Ordinului B iochimi ştilor, 
Biologilor, Chimi ştilor în Sistemul Sanitar din România. 
    2. Asisten ţii medicali care lucreaz ă în cadrul furnizorului 
au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglem ent ărilor în 
vigoare. 
    3. Întreg personalul î şi desf ăşoar ă activitatea într-o form ă 
legal ă la furnizor. 
    4. Medicii, farmaci ştii, biologii, chimi ştii, biochimi şti 
care lucreaz ă în cadrul furnizorului au asigurare de r ăspundere 
civil ă (malpraxis) în vigoare. 
    5. Asisten ţii medicali care lucreaz ă în cadrul furnizorului 
au asigurare de r ăspundere civil ă (malpraxis) în vigoare. 
    6. Întreg personalul are fi şe de post cu atribu ţiile 
specifice semnate de fiecare angajat şi de reprezentantul legal. 
 



    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Furnizorul are o firm ă vizibil ă din exterior. 
    2. În incinta furnizorului nu este permis acces ul animalelor. 
    3. Furnizorul are un program de lucru stabilit conform 
reglement ărilor legale în vigoare, vizibil din exterior. 
    4. În cadrul furnizorului se afl ă expus la loc vizibil numele 
casei /caselor de asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în 
contract, precum şi datele de contact ale acesteia/ acestora, 
după caz. 
    5. Drepturile şi obliga ţiile asigura ţilor sunt afi şate la loc 
vizibil. 
    6. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
    7. Furnizorul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului de asisten ţă public ă integrat ă de urgen ţă (112). 
    8. Personalul care lucreaz ă în cadrul furnizorului poart ă în 
permanen ţă ţinuta medical ă şi un ecuson pe care se afl ă 
inscrip ţionat numele şi calificarea angajatului respectiv. 
    9. Afi şarea tarifelor pentru serviciile medicale care nu f ac 
parte din pachetul de baz ă şi nu sunt decontate de casa de 
asigur ări de s ănătate. 
    10. Afi şarea num ărului de telefon la care se poate face 
programarea. 
    11. Afi şarea pachetului de baz ă de servicii medicale 
paraclinice - analize medicale de laborator şi tarifele decontate 
de casa de asigur ări de s ănătate. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUI DE SERVICII 
MEDICALE PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATO R 
    Criterii: 
    1. Sala de a şteptare a furnizorului este dotat ă conform 
normelor legale în vigoare. 
    2. Furnizorul asigur ă accesul persoanelor cu handicap 
locomotor. 
    3. Furnizorul de ţine spa ţiile cu accesul şi circuitele 
necesare pentru asigura ţi şi personal, conform reglement ărilor în 
vigoare. 
    4. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul 
activit ăţii medicale sunt înregistrate şi depozitate în mod 
adecvat (conform recomand ărilor din prospectul de utilizare). 
    5. Aparatul de urgen ţă este dotat conform reglement ărilor 
legale în vigoare şi con ţine medicamente şi materiale sanitare 
aflate în termenul de valabilitate. 
    6. Furnizorul face dovada de ţinerii legale a aparaturii din 
dotare, din care rezult ă data fabrica ţiei şi data achizi ţiei şi 
avizul de utilizare dup ă caz, emis conform prevederilor legale în 
vigoare pentru aparatele medicale achizi ţionate second-hand. 
    7. Furnizorul are contract de service pentru ap aratura din 
dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit pre vederilor 
legale în vigoare. 



    8. Furnizorul are contract pentru colectarea şi distrugerea 
(neutralizarea) de şeurilor cu risc biologic. 
    9. Furnizorul de ţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) 
func ţional, fax şi sistem informatic, inclusiv cititor de 
carduri. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Furnizorul de ţine certificatul de acreditare RENAR înso ţit 
de anexa care cuprinde lista de analize medicale pe ntru care este 
acreditat. 
    2. Furnizorul de ţine actele doveditoare pentru participarea 
la scheme de testare a competen ţei. 
    3. În cadrul furnizorului exist ă eviden ţa serviciilor 
medicale oferite astfel încât s ă fie identificabil asiguratul şi 
persoana care a oferit serviciul, diagnosticul dup ă caz, precum 
şi data şi ora când acesta a fost furnizat. 
    4. Furnizorul de ţine şi utilizeaz ă, dup ă caz, documentele 
tipizate, conform prevederilor legale în vigoare. 
    5. În ROF vor fi men ţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - definirea manevrelor care implic ă solu ţii de continuitate, 
a materialelor utilizate şi a condi ţiilor de sterilizare; 
    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii fa ţă de ter ţi 
asupra tuturor informa ţiilor decurse din serviciile medicale 
acordate asigura ţilor; 
    - obligativitatea acord ării serviciilor medicale în mod 
nediscriminatoriu asigura ţilor; 
    - obligativitatea respect ării dreptului la libera alegere a 
furnizorului de servicii medicale; 
    - neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a c ăror 
condi ţie de sterilizare nu este sigur ă; 
    6. Furnizorul are lista de programare a asigura ţilor şi lista 
cu criteriile de acces prioritar la serviciile medi cale oferite. 
    7. Furnizorul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a 
acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    STANDARDE PENTRU EVALUAREA CABINETELOR MEDICALE DE MEDICIN Ă 
DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, C ENTRELOR 
MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ŞI CENTRELOR DE 
SĂNĂTATE 
 
    I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
    Criterii: 
    1. Cabinetul are certificat de înregistrare în registrul unic 
al cabinetelor medicale, eliberat de Direc ţia de S ănătate Public ă 
sau autoriza ţie de func ţionare pentru unit ăţile sanitare publice, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
    2. Cabinetul are autoriza ţie sanitar ă în vigoare eliberat ă de 
Direc ţia de S ănătate Public ă. 



    3. Cabinetul î şi desf ăşoar ă activitatea într-un spa ţiu de 
care dispune în mod legal. 
    4. Cabinetul are Regulament Intern de care într eg personalul 
a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    5. Cabinetul are Regulament de Organizare şi Func ţionare de 
care întreg personalul a luat la cuno ştin ţă în scris. 
    6. Cabinetul face dovada de ţinerii asigur ării de r ăspundere 
civil ă în domeniul medical. 
 
    II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL  
    Criterii: 
    1. Medicii au certificat de membru al Colegiulu i Medicilor 
din România, cu excep ţia medicilor str ăini care au aviz de 
practic ă temporar ă/ocazional ă conform reglement ărilor în vigoare. 
    2. Asisten ţii medicali au certificat de membru al OAMGMAMR, 
conform reglement ărilor în vigoare. 
    3. Medicii, asisten ţii medicali şi cel ălalt personal î şi 
desf ăşoar ă activitatea într-o form ă legal ă la furnizor. 
    4. Medicii au asigurare de r ăspundere civil ă (malpraxis) în 
vigoare. 
    5. Asisten ţii medicali au asigurare de r ăspundere civil ă 
(malpraxis) în vigoare. 
    6. Personalul are fi şe de post cu atribu ţiile specifice 
semnate de fiecare angajat şi aprobate de reprezentantul legal. 
 
    III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURA ŢILOR 
    Criterii: 
    1. Cabinetul are o firm ă vizibil ă din exterior. 
    2. În incinta cabinetului nu este permis accesu l animalelor. 
    3. Cabinetul are un program de lucru stabilit c onform 
reglement ărilor legale în vigoare, afi şat vizibil. 
    4. Cabinetul are expus la loc vizibil numele ca sei de 
asigur ări de s ănătate cu care se afl ă în contract, precum şi 
datele de contact ale acesteia, dup ă caz. 
    5. Drepturile şi obliga ţiile asigura ţilor sunt afi şate la loc 
vizibil. 
    6. Asigura ţii au acces neîngr ădit la un registru de 
reclama ţii şi sesiz ări, cu paginile numerotate. 
    7. Cabinetul are afi şat la loc vizibil num ărul de telefon al 
serviciului de urgen ţă (112). 
    8. Personalul poart ă în permanen ţă un ecuson pe care se afl ă 
inscrip ţionat numele şi calificarea angajatului respectiv. 
    9. Sunt afi şate tarifele pentru serviciile medicale care nu 
fac parte din pachetul de baz ă şi care nu sunt decontate de casa 
de asigur ări de s ănătate. 
    10. Este afi şat num ărul de telefon la care se poate face 
programarea la consulta ţii. 
 
    IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUI 
    Criterii: 
    1. Sala de a şteptare a furnizorului este dotat ă conform 
normelor legale în vigoare. 



    2. Cabinetul asigur ă accesul persoanelor cu handicap 
locomotor. 
    3. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul 
activit ăţii medicale sunt înregistrate în registre sau fi şe de 
magazie şi depozitate conform recomand ărilor din prospectul de 
utilizare. 
    4. Aparatul medical de urgen ţă con ţine medicamente şi 
materiale sanitare aflate în termenul de valabilita te. 
    5. Cabinetul are în dotare aparatura medical ă şi materialele 
necesare conform reglement ărilor în vigoare. 
    6. Cabinetul face dovada verific ării periodice a 
echipamentelor utilizate în conformitate cu regleme nt ările ANMDM, 
după caz. 
    7. Cabinetul are contract de service/între ţinere pentru 
aparatura din dotare, dup ă caz. 
    8. Cabinetul face dovada de ţinerii legale a aparaturii din 
dotare. 
    9. Cabinetul are contract pentru colectarea şi distrugerea 
(neutralizarea) de şeurilor cu risc biologic. 
    10. Cabinetul de ţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) 
func ţional, fax şi sistem informatic, inclusiv cititor de 
carduri. 
 
    V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR  
    Criterii: 
    1. Cabinetul, în func ţie de specialitate, de ţine eviden ţe 
specifice: eviden ţa consulta ţiilor, tratamentelor şi a 
serviciilor medicale oferite cu înregistrarea în ur mătoarele 
documente primare, dup ă caz: 
    - fi şele de consulta ţii; 
    - registre de consulta ţii; 
    - registre de tratamente; 
    - registrul de stupefiante; 
    - fi şa şi carnetul gravidei, conform Ordinului ministrului 
sănăt ăţii nr. 12/2004 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare; 
    - fi şele şi registrele specifice activit ăţii de recuperare - 
balneo-fizioterapie, unde este cazul; 
    - registrul actualizat pentru eviden ţa bolnavilor cronici; 
    - alte documente primare stabilite prin regleme nt ări speciale 
astfel încât s ă fie identificabil asiguratul şi persoana care a 
oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data şi ora 
când acesta a fost furnizat. 
    2. Pentru pacien ţii cu afec ţiuni cronice care necesit ă 
îngrijire şi tratament special, serviciile medicale furnizate se 
înregistreaz ă obligatoriu atât în fi şele de consulta ţii, cât şi 
în registrul de consulta ţii. 
    3. Cabinetul de ţine şi utilizeaz ă, dup ă caz, documentele 
tipizate, conform prevederilor legale în vigoare. 
    4. În ROF vor fi men ţionate în mod expres urm ătoarele: 
    - definirea manevrelor care implic ă solu ţii de continuitate, 
a materialelor utilizate şi a condi ţiilor de sterilizare; 



    - obligativitatea p ăstr ării confiden ţialit ăţii asupra tuturor 
informa ţiilor ce decurg din serviciile medicale acordate 
asigura ţilor; 
    - obligativitatea acord ării serviciilor medicale în mod 
nediscriminatoriu asigura ţilor; 
    - obligativitatea respect ării dreptului la libera alegere a 
furnizorului de servicii medicale în situa ţiile de trimitere în 
consulturi interdisciplinare; 
    - neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a c ăror 
condi ţie de sterilizare nu este sigur ă; 
    - obligativitatea complet ării prescrip ţiilor medicale conexe 
actului medical atunci când este cazul pentru afec ţiuni acute, 
subacute, cronice (ini ţiale); 
    5. La cabinet se afl ă lista de programare a asigura ţilor la 
consulta ţii şi lista cu criteriile de acces prioritar la 
serviciile furnizorului. 
    6. Cabinetul are obliga ţia respect ării prevederilor Legii nr. 
677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circula ţie a acestor date, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
 
    ANEXA 4  
 
                  METODOLOGIA CADRU DE EVALUARE A F URNIZORILOR 
                 DE SERVICII MEDICALE, DE DISPOZITI VE MEDICALE, 
                      DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE 
 
    ART. 1  
    (1) Prezenta metodologie cadru se refer ă la evaluarea 
furnizorilor de consulta ţii de urgen ţă la domiciliu şi activit ăţi 
de transport sanitar neasistat, furnizorilor de dis pozitive 
medicale, unit ăţilor de dializ ă publice şi private, spitalelor, 
farmaciilor, furnizorilor de servicii medicale para clinice - 
analize medicale de laborator, furnizorilor de inve stiga ţii 
medicale paraclinice - radiologie şi imagistic ă medical ă, 
cabinetelor medicale de medicin ă de familie, cabinetelor medicale 
de specialitate, ambulatoriilor de specialitate, ce ntrelor de 
diagnostic şi tratament, furnizorilor de îngrijiri medicale la 
domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu şi cabinetelor de 
medicin ă dentar ă, denumi ţi în continuare furnizori, conform 
prevederilor Legii nr. 95/2006 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
    (2) În procesul de evaluare intr ă numai furnizorii 
autoriza ţi/aviza ţi de Ministerul S ănăt ăţii, potrivit legii. 
    (3) Casele de asigur ări de s ănătate jude ţene, Casa de 
Asigur ări de S ănătate a Municipiului Bucure şti şi Casa 
Asigur ărilor de S ănătate a Ap ăr ării, Ordinii Publice, Siguran ţei 
Naţionale şi Autorit ăţii Judec ătore şti sunt numite în continuare 
case de asigur ări de s ănătate. 
    ART. 2  



    (1) Procesul de evaluare a furnizorilor astfel cum ace ştia 
sunt prev ăzuţi la art. 1 alin. (1) se refer ă la: 
      a) sta ţiile de dializ ă, centrele de dializ ă şi unit ăţile de 
dializ ă satelite unui centru de dializ ă, publice şi private şi 
alte structuri organizate pentru a furniza servicii  de dializ ă; 
      b) sediile/punctele de lucru ale furnizorilor  de 
consulta ţii de urgen ţă la domiciliu şi activit ăţi de transport 
sanitar neasistat; 
      c) sediile/punctele de lucru ale furnizorilor  de 
dispozitive medicale; 
      d) spitalele autorizate/avizate de Ministerul  S ănăt ăţii, în 
condi ţiile legii; 
      e) sediile/punctele de lucru ale furnizorilor  de îngrijiri 
medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu; 
      f) farmaciile organizate ca societ ăţi comerciale sau puncte 
de lucru ale unei societ ăţi comerciale, conform Legii nr. 
31/1991 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, precum şi 
punctele de lucru ale farmaciilor/oficinele; 
      g) cabinetele de medicin ă dentar ă care func ţioneaz ă în 
circuit deschis, înregistrate în registrul unic al cabinetelor şi 
care sunt organizate conform O.G. nr. 124/1998  privind 
organizarea şi func ţionarea cabinetelor medicale, aprobat ă cu 
modific ări prin Legea nr. 629/2001 , cabinetele de medicin ă 
dentar ă din centrele de s ănătate multifunc ţionale cu 
personalitate juridic ă, precum şi a cabinetelor de medicin ă 
dentar ă din structura unit ăţilor sanitare apar ţinând ministerelor 
şi institu ţiilor cu re ţele sanitare proprii; 
      h) furnizorii de investiga ţii medicale paraclinice - 
radiologie şi imagistic ă medical ă înregistra ţi în registrul unic 
al cabinetelor medicale şi care sunt organiza ţi conform O.G. nr. 
124/1998 , aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 629/2001 , 
furnizorii de investiga ţii medicale paraclinice - radiologie şi 
imagistic ă medical ă din ambulatoriile de specialitate din 
structura spitalelor, inclusiv cei apar ţinând ministerelor şi 
institu ţiilor cu re ţele sanitare proprii, precum şi din centrele 
de s ănătate multifunc ţionale cu personalitate juridic ă; 
      i) furnizorii de servicii medicale paraclinic e - analize 
medicale de laborator înregistra ţi în registrul unic al 
cabinetelor medicale şi care sunt organiza ţi conform O.G. nr. 
124/1998 , aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 629/2001 , 
furnizorii de servicii medicale paraclinice - anali ze medicale de 
laborator din ambulatoriile de specialitate din str uctura 
spitalelor inclusiv cei apar ţinînd ministerelor şi institu ţiilor 
cu re ţele sanitare proprii, precum şi din centrele de s ănătate 
multifunc ţionale cu personalitate juridic ă; 
      j) cabinetele medicale de medicin ă de familie, cabinetele 
medicale de specialitate, centrele medicale, centre le de 
diagnostic şi tratament şi centrele de s ănătate numite în 
continuare furnizori, care func ţioneaz ă în circuit deschis, 
înregistrate în registrul unic al cabinetelor medic ale şi care 
sunt organizate conform O.G. nr. 124/1998  privind organizarea şi 
func ţionarea cabinetelor medicale, cu modific ările şi 



complet ările ulterioare, cabinetele din centrele de s ănătate 
multifunc ţionale cu personalitate juridic ă, precum şi cabinetele 
medicale de medicin ă de familie, cabinetele medicale de 
specialitate, centrele medicale, centrele de diagno stic şi 
tratament şi centrele de s ănătate din structura unit ăţilor 
sanitare apar ţinând ministerelor şi institu ţiilor cu re ţele 
sanitare proprii. 
    (2) Procesul de evaluare vizeaz ă fiecare form ă de organizare 
juridic ă a furnizorilor (sediu cu activitate lucrativ ă/punct de 
lucru) şi se realizeaz ă conform standardelor prev ăzute în anexa 3 
la prezenta metodologie. 
    ART. 3  
    Evaluarea furnizorilor se face de c ătre comisia de evaluare 
de la nivelul fiec ărei case de asigur ări. 
    ART. 4  
    În vederea evalu ării furnizorii parcurg urm ătoarele etape: 
    a) furnizorul care solicit ă evaluarea face o cerere adresat ă 
comisiei de evaluare constituit ă la nivelul casei de asigur ări de 
sănătate în a c ărei raz ă administrativ teritorial ă î şi desf ăşoar ă 
activitatea, al c ărei model este prev ăzut în anexa 1 la prezenta 
metodologie; 
    b) furnizorul care solicit ă evaluarea are obliga ţia s ă fac ă 
dovada pl ăţii taxei de evaluare, potrivit anexei 2 la prezenta  
metodologie; plata taxei de evaluare se face în con tul "Alte 
venituri" - cod cont 26.36.05.50, deschis la trezor eria statului 
pe seama casei de asigur ări de s ănătate care urmeaz ă s ă realizeze 
activitatea de evaluare; 
    c) furnizorul depune un dosar de evaluare care,  pe lâng ă 
documentele prev ăzute la lit. a) şi b), con ţine copii ale 
următoarelor documente, certificate conform cu original ul pe 
fiecare pagin ă: 
    c1. Certificatul de înmatriculare şi certificat 
constatator/act de înfiin ţare pentru sediu/punct de lucru, dup ă 
caz; 
    c2. Contul deschis la Activitatea de Trezorerie  şi 
Contabilitate Public ă jude ţeană/municipiului Bucure şti/Banca; 
    c3. Codul fiscal/CUI; 
    c4. 1.Aviz de func ţionare emis de Direc ţia de S ănătate 
Public ă /aviz de înfiin ţare emis de Ministerul S ănăt ăţii / ordin 
sau aviz pentru aprobarea structurii emis de Minist erul 
Sănăt ăţii, dup ă caz, pentru unit ăţile de dializ ă. 
    2. Autoriza ţie de func ţionare valabil ă emis ă de Direc ţia de 
Sănătate Public ă, atât pentru sediu cât şi pentru substa ţii 
pentru furnizorii de consulta ţii de urgen ţă la 
domiciliu/activit ăţi de transport sanitar neasistat. 
    3. Aviz de func ţionare valabil pentru sediu/punctul de lucru, 
eliberat de Ministerul S ănăt ăţii/ Agen ţia Na ţional ă a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru furnizorii de 
dispozitive medicale destinate recuper ării unor deficien ţe 
organice sau func ţionale care realizeaz ă activitatea de 
comercializare/protezare ORL/protezare ortopedic ă. 



    4. Autoriza ţie de func ţionare valabil ă emis ă de Ministerul 
Sănăt ăţii pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domic iliu / 
paliative la domiciliu. 
    5. Autoriza ţie de func ţionare valabil ă emis ă de Ministerul 
Sănăt ăţii pentru farmaciile comunitare. 
    6. Certificat de înregistrare în registrul unic  al 
cabinetelor medicale, eliberat de Direc ţia de S ănătate Public ă 
pentru cabinetele medicale organizate conform O.G. nr. 124/1998 , 
cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    7. Ordin emis de Ministerul S ănăt ăţii pentru aprobarea 
structurii organizatorice pentru spitalele publice din re ţeaua 
proprie a Ministerului S ănăt ăţii; ordin al ministrului, respectiv 
act administrativ al conduc ătorului institu ţiei, cu avizul 
Ministerului S ănăt ăţii, pentru spitalele publice din re ţeaua 
proprie a altor ministere şi institu ţii publice cu re ţea sanitar ă 
proprie; avizul Ministerului S ănăt ăţii pentru Structura 
organizatoric ă a Spitalelor private. 
    8. Act administrativ al conduc ătorului autorit ăţii 
administra ţiei publice locale, cu avizul conform al Ministerul ui 
Sănăt ăţii şi al Ministerului Administra ţiei şi Internelor pentru 
centrele de s ănătate multifunc ţionale cu personalitate juridic ă. 
    NOTA 
    Pentru furnizorii de servicii medicale din re ţeaua ap ăr ării, 
ordinii publice, siguran ţei na ţionale şi autorit ăţii 
judec ătore şti prin act de înfiin ţare a furnizorului se în ţelege 
inclusiv ordinele legale de înfiin ţare emise de ministerele şi 
institu ţiile din sistemul ap ăr ării, ordinii publice, siguran ţei 
naţionale şi autorit ăţii judec ătore şti. 
    c5. Autoriza ţia sanitar ă de func ţionare, cu excep ţia 
furnizorilor de dispozitive medicale şi farmaciilor; 
    c6. Dovada asigur ării de r ăspundere civil ă în domeniul 
medical pentru furnizor; 
    c7. Dovada de ţinerii spa ţiului în care se desf ăşoar ă 
activitatea, pentru care se solicit ă evaluarea; 
    d) furnizorul depune ata şat la dosarul de evaluare o 
declara ţie pe proprie r ăspundere, conform modelului prev ăzut în 
Anexa 4 la prezenta metodologie, prin care î şi asum ă prin 
semnătur ă pe fiecare pagin ă realitatea, exactitatea şi 
legalitatea datelor cuprinse în: 
    d1. Chestionarul de autoevaluare privind îndepl inirea 
standardelor şi a criteriilor de evaluare conform categoriei de 
furnizor din care face parte, potrivit Anexei 4 la prezenta 
metodologie; 
    d2. Tabelul cu datele de identificare ale perso nalului care 
î şi desf ăşoar ă activitatea la furnizor conform modelului prev ăzut 
în Anexa 5 la prezenta metodologie; 
    d3. Tabel care con ţine denumirea aparaturii medicale din 
dotare, conform modelului prev ăzut în Anexa 6 la prezenta 
metodologie; 
    d4. Tabel ce con ţine datele de identificare a mijloacelor de 
transport din dotare pentru furnizorii de consulta ţii de urgen ţă 



la domiciliu/activit ăţi de transport sanitar neasistat, conform 
modelului prev ăzut în Anexa 7 la prezenta metodologie. 
    e) Dosarele de evaluare se înregistreaz ă în registrul unic de 
evaluare. 
    ART. 5  
    (1) Analiza dosarului în vederea evalu ării furnizorilor: 
    a) se face nu mai târziu de 30 de zile calendar istice de la 
data la care documenta ţia depus ă este complet ă; 
    b) se efectueaz ă numai dac ă cererea este înso ţit ă de toate 
documentele specificate la art. 3. În cazul în care  cererea de 
evaluare nu este înso ţit ă de toate documentele de mai sus, 
furnizorul este în ştiin ţat în scris cu privire la documentele 
care lipsesc, de comisia de evaluare, în termen de maxim 5 zile 
lucr ătoare de la depunerea documenta ţiei, iar analiza dosarului 
de evaluare se va efectua în termen de 30 de zile d e la data la 
care documenta ţia depus ă este complet ă. 
    (2) Rezultatul analizei dosarului de evaluare e ste consemnat 
într-un raport de evaluare al c ărui model este prev ăzut în anexa 
8 la prezenta metodologie. 
    (3) În vederea emiterii deciziei de evaluare, f urnizorul 
trebuie s ă îndeplineasc ă toate criteriile eligibile cuprinse în 
standardele de evaluare stabilite pe fiecare tip de  furnizor, 
astfel cum sunt men ţionate în Anexa 4 la metodologie. Decizia de 
evaluare se emite în dou ă exemplare originale şi are valabilitate 
de 2 ani de la data emiterii acesteia. Modelul este  prev ăzut în 
Anexa 9 la prezenta metodologie. 
    (4) În cazul în care în urma analizei dosarului  de evaluare 
exist ă furnizori care nu au îndeplinit unul sau mai multe  
criterii de eligibilitate, pre şedintele comisiei de evaluare 
emite notificarea privind evaluarea care con ţine termenul de când 
furnizorul va avea dreptul s ă depun ă o nou ă cerere de evaluare, 
respectiv 60 de zile calendaristice de la data emit erii 
notific ării privind evaluarea. Notificarea se emite în dou ă 
exemplare originale şi va con ţine şi criteriile de eligibilitate 
considerate neîndeplinite, conform Anexei 10 la pre zenta 
metodologie. 
    În situa ţia în care un furnizor prime şte dou ă notific ări 
consecutiv, o nou ă cerere de evaluare se poate depune dup ă minim 
6 luni de la data ultimei notific ări privind evaluarea. 
    (5) Furnizorul poate contesta rezultatul analiz ei dosarului 
în vederea evalu ării în maxim 2 zile lucr ătoare de la primirea 
notific ării la comisia de evaluare. În contesta ţie, furnizorul 
este obligat s ă menţioneze criteriile considerate îndeplinite 
dintre cele men ţionate de comisia de evaluare în notificarea 
privind evaluarea. În termen de 5 zile lucr ătoare de la primirea 
contesta ţiei, comisia va lua toate m ăsurile în vederea 
solu ţion ării contesta ţiei, inclusiv prin solicitarea unor 
documente suplimentare pe care le consider ă necesare şi 
investiga ţii la fa ţa locului, dac ă este cazul. În situa ţia în 
care contesta ţia nu poate fi solu ţionat ă pe cale amiabil ă în 
termenul men ţionat anterior, fapt ce este consemnat într-un 
proces-verbal, furnizorul se poate adresa, în maxim  de 2 zile 



lucr ătoare de data încheierii procesului-verbal anterior  
menţionat, la Comisia na ţional ă de evaluare constituit ă pe 
domeniul de activitate respectiv. Contesta ţia depus ă la Comisia 
naţional ă de evaluare este înso ţit ă de procesul-verbal privind 
solu ţionarea pe cale amiabil ă. 
    (6) Comisia na ţional ă de evaluare va lua o decizie care va fi 
comunicat ă furnizorului în termen de 5 de zile lucr ătoare de la 
înregistrarea contesta ţiei; în acest interval comisia de evaluare 
va lua toate m ăsurile în vederea solu ţion ării contesta ţiei, 
inclusiv prin solicitarea unor documente suplimenta re pe care le 
consider ă necesare, dac ă este cazul, situa ţie în care termenul 
prev ăzut anterior se prelunge şte cu 5 zile lucr ătoare. 
    ART. 6  
    (1) Dosarele de evaluare, împreun ă cu deciziile de evaluare 
emise de comisia de evaluare, se vor preda de c ătre secretarul 
comisiei în baza unui proces verbal c ătre structura de rela ţii 
contractuale de la nivelul casei de asigur ări de s ănătate unde se 
păstreaz ă al ături de contractul de furnizare de servicii 
medicale, cu excep ţia dosarelor de evaluare a unit ăţilor de 
dializ ă private care se vor p ăstra la nivelul secretariatului 
comisiei; structura de rela ţii contractuale de la nivelul casei 
de asigur ări de s ănătate va monitoriza ulterior valabilitatea 
documentelor care au stat la baza emiterii deciziei  de evaluare, 
şi va informa comisia de evaluare în cazul pierderii  
valabilit ăţii oric ărui document care a fost depus la dosarul de 
evaluare. 
    (2) În situa ţia în care comisia de evaluare emite notificare 
privind evaluarea, dosarul se p ăstreaz ă la nivelul 
secretariatului comisiei. 
    ART. 7  
    (1) Revocarea sau încetarea valabilit ăţii deciziei de 
evaluare se constat ă în urm ătoarele situa ţii: 
    a) valabilitatea deciziei de evaluare înceteaz ă de drept la 
data încet ării valabilit ăţii autoriza ţiei sanitare de 
func ţionare; 
    b) valabilitatea deciziei de evaluare înceteaz ă la data la 
care furnizorul evaluat î şi schimb ă loca ţia/pierde dreptul legal 
de folosin ţă a spa ţiului sediului/punctului de lucru care a fost 
evaluat, precum şi la data la care a expirat valabilitatea 
oric ărui document care a stat la baza emiterii acesteia,  altele 
decât cele prev ăzute la lit. a); 
    c) decizia de evaluare se revoc ă printr-o adres ă scris ă 
transmis ă furnizorului de c ătre comisia de evaluare, în termen de 
maximum 5 de zile calendaristice de la data sesiz ării acesteia cu 
privire la revocarea / sesizarea de revocare de c ătre organele în 
drept a autoriza ţiei sanitare de func ţionare a furnizorului; 
    d) decizia de evaluare se revoc ă printr-o adres ă scris ă 
transmis ă furnizorului de c ătre comisia de evaluare, în termen de 
maximum 5 de zile calendaristice de la data sesiz ării acesteia cu 
privire la revocarea / sesizarea de revocare de c ătre organele în 
drept a avizului de func ţionare, pentru furnizorii de dispozitive 



medicale şi a autoriza ţiei de func ţionare pentru farmacii 
comunitare; 
    e) decizia de evaluare se revoc ă printr-o adres ă scris ă 
transmis ă furnizorului de c ătre comisia de evaluare, în termen de 
maximum 5 de zile calendaristice de la data sesiz ării acesteia, 
ca urmare a controlului efectuat de structurile de specialitate 
ale CNAS / caselor de asigur ări de s ănătate din care rezult ă 
neîndeplinirea oric ăruia dintre criteriile de eligibilitate 
asumate de furnizor prin documentele depuse în vede rea evalu ării. 
    (2) Comisia de evaluare informeaz ă, prin adres ă scris ă, casa 
de asigur ări de s ănătate sau Casa Na ţional ă de Asigur ări de 
Sănătate, dup ă caz, despre revocarea/încetarea deciziei de 
evaluare. 
    ART. 8  
    (1) Pe toat ă perioada de valabilitate a deciziei, furnizorul 
are obliga ţia de a informa în scris casa de asigur ări în termen 
de 5 zile lucr ătoare asupra modific ării oric ăreia dintre 
condi ţiile pentru care a fost evaluat şi de a reînnoi toate 
documentele care au stat la baza evalu ării. 
    (2) Deciziile de evaluare aflate în perioada de  valabilitate 
se pot actualiza în baza documentelor justificative  depuse la 
secretariatul comisiei de evaluare de la nivelul ca selor de 
asigur ări de s ănătate în termen de 5 zile lucr ătoare de la data 
reînnoirii/modific ării documentelor care au stat la baza 
evalu ării cu men ţinerea valabilit ăţii deciziei rezultate în urma 
evalu ării în urm ătoarele situa ţii: 
    a) schimbarea reprezentantului legal al furnizo rului, 
    b) modificarea adresei sediului social f ăr ă activitate 
lucrativ ă a furnizorului, 
    c) fuziunea prin absorb ţie a furnizorului.  


