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Către, 

 

Furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală  

cu Casa de Asigurări de Sănătate Călărași  

 

 

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 373/14.04.2022 a fost publicată și a 

intrat în vigoare O.U.G nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de 

sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative.  

Potrivit prevederilor art. IX din acest act normativ intrat în vigoare la data de 

14.04.2022: 

„(1) Pentru investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, potrivit  

ghidurilor de practică medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătății, necesare 

monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital sau după 

încetarea perioadei de izolare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet 

zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, sumele 

contractate cu casele de asigurări de sănătate se suplimentează după încheierea lunii în care 

au fost acordate investigațiile paraclinice, prin acte adiționale.  

(2) Efectuarea investigațiilor paraclinice necesare pacienților, în vederea monitorizării 

afecțiunilor prevăzute la alin. (1), se realizează de către furnizorii de servicii medicale 

paraclinice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

(3) Pentru investigațiile paraclinice prevăzute la alin. (1) furnizorii de servicii 

medicale paraclinice țin evidențe distincte”.  

 

Datorită faptului că Ordinul nr. 868/2011 privind aprobarea modelului unic al 

biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale 

de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de 

trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

nu a fost încă modificat pentru aplicarea acestei prevederi legale, pentru a asigura 

respectarea drepturilor asiguraților care pot beneficia de această prevedere legală, 

recomandăm medicilor care prescriu investigații paraclinice în contextul art. IX alin. 

(1) din OUG nr. 44/2022 să evidențieze pe biletul de trimitere faptul că investigațiile 

sunt recomandate pentru monitorizarea pacientului cu COVID-19 sau pentru 

afecțiunile respective, prin înscrierea pe biletul de trimitere a următoarelor mențiuni, 

după caz:  

- «Monitor COVID-19» - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea 

pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital; 

- «Monitor BOLI ONCOLOGICE» - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru 

monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice; 

- «Monitor DIABET ZAHARAT» - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru 

monitorizarea pacienților cu diabet zaharat; 

- «Monitor BOLI CARDIOVASCULARE» - dacă investigațiile paraclinice se recomandă 

pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare; 
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- «Monitor BOLI RARE» - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru 

monitorizarea pacienților diagnosticați cu afecțiuni rare; 

- «Monitor BOLI NEUROLOGICE» - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru 

monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli neurologice; 

- «Monitor BOLI CEREBROVASCULARE» - dacă investigațiile paraclinice se 

recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovasculare, 

aplicând totodată semnătura și parafa. 

 

Pentru recomandarea investigațiilor paraclinice necesare monitorizării pacienților 

diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital sau a investigațiilor medicale 

paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, 

boli cardiovasculare, afecțiuni rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare - pentru 

afecțiunile respective, medicul care face recomandarea va întocmi bilet de trimitere 

distinct. 

 

 În cazul apariției unor instrucțiuni ale Ministerului Sănătății privind modul de 

completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice în sensul celor de mai sus, 

vom reveni cu precizări.  
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