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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI 
NAŢIONALE DE EVALUARE  ÎN SISTEMUL DE ASIGURĂRI DE 

SĂNĂTATE  
 
 
 
Art. 1.  Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale, de Dispozitive Medicale, de 
Medicamente şi Materiale Sanitare denumită în continuare Comisia Naţională de 
Evaluare în Sistemul de Asigurări de Sănătate (CNESAS), conform prevederilor art. 
244 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înfiinţată în baza 
Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 2.  CNESAS este constituită din 9 membri, astfel, 5 reprezentanţi ai Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate: Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, Vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Directorul General 
al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Medicul Şef - Director General Adjunct al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 4 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii 
Publice. 
 
Art. 3.  CNESAS desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea 
preşedintelui se face prin consensul membrilor comisiei. Mandatul preşedintelui este 
de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. Actele oficiale ale comisiei sunt 
semnate numai de preşedintele acesteia. CNESAS are sigiliu propriu. 
 
Art. 4.  Sediul CNESAS este la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 
CNESAS are un secretar tehnic, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 5.  Numai membrii CNESAS au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a 
lua hotărâri valide este de cel puţin 5 din cei 9 membri ai comisiei iar hotărârile se 
adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de balotaj votul preşedintelui 
CNESAS este hotărâtor. 
 
Art. 6.  CNESAS în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri. 
 
Art. 7.  Membrii CNESAS nu pot face parte din Subcomisiile Naţionale de 
Evaluare, comisiile de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi 
evaluatori. 
 
Art. 8.  Orice dotări sau cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii 
CNESAS sunt suportate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 9.   (1) CNESAS coordonează subcomisiile naţionale de evaluare, 
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă 
Prespitalicească şi Transport Sanitar, Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor 
de Dispozitive Medicale, Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă 
Publice şi Private, Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor, Subcomisia 
Naţională de Evaluare a Farmaciilor, Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor 
de Servicii Medicale Paraclinice – Analize Medicale de Laborator, Subcomisia 
Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice – Radiologie 
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şi Imagistică Medicală, Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Ambulatoriilor de 
Specialitate, Centrelor de Diagnostic şi Tratament, Subcomisia Naţională de Evaluare a 
Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu, Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor 
de Medicină Dentară şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul subcomisiilor 
naţionale de evaluare. 

  (2)   Deciziile CNESAS sunt definitive şi sunt trimise atât petenţilor cât 
şi subcomisiilor naţionale de evaluare prin adrese.  

(3) CNESAS verifică dacă activitatea subcomisiilor naţionale de 
evaluare  s-a desfăşurat conform normativelor în vigoare şi a procedurilor specifice şi 
ia măsurile pe care le consideră necesare derulării în condiţii de obiectivitate a 
activităţii de evaluare, inclusiv schimbarea membrilor sub comisiilor prin intermediul 
instituţiilor partenere.   

(4)  Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data 
înregistrării documentului la secretariatul CNESAS.   
 
Art.10.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu coordonează Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu 
de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la 
nivelul acestora. 
 
Art.11.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină 
de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Ambulatoriilor de Specialitate, 
Centrelor Medicale şi Centrelor de Diagnostic şi Tratament coordonează Comisiile de 
Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de 
Specialitate, Ambulatoriilor de Specialitate, Centrelor Medicale şi Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la 
cerere litigiile apărute la nivelul acestora. 
 
Art.12.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator coordonează Comisiile de Evaluare a 
Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la 
nivelul acestora.   
 
Art.13.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală coordonează Comisiile de 
Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică 
Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile 
apărute la nivelul acestora. 
 
Art.14.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară 
coordonează Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul 
acestora. 
 
Art.15.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor coordonează Comisiile 
de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează 
la cerere litigiile apărute la nivelul acestora. 
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Art.16.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor coordonează Comisiile 
de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la 
cerere litigiile apărute la nivelul acestora. 
 
Art.17.   (1) CNESAS se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia. 

 (2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al comisiei. 

 (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al comisiei, instituţia care 
l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. 

 
Art. 18. La fiecare şedinţă a CNESAS se întocmeşte un proces verbal care este 
semnat de participanţi. 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 

NAŢIONALE DE EVALUARE A UNITĂŢILOR DE DIALIZĂ PUBLICE ŞI 
PRIVATE 

 
 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private(SCNEUD)  conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza 
Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate.   

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private şi aprobat 
prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate. 
 
Art. 2.  (1) Procesul de evaluare a unităţilor de dializă se referă la unităţile de 
dializă  publice şi private autorizate de către Ministerul Sănătăţii Publice, pentru a intra 
în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 

(2) Evaluarea fiecărei unităţi de dializă se face individual, pe centre, 
staţii de dializă şi unităţi satelite centrului de dializă, ambulatorii sau intraspitaliceşti. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private  

 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private  are în componenţă 3 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
angajaţi ai acesteia şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice angajaţi ai 
acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private  
 

Art. 4.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private   îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de 
Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin 
ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului 
Sănătăţii Publice. 
   
Art. 5.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private  elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a unităţilor de 
dializă, ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate.   
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Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private  aprobă, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, formularele cererilor de evaluare , formularele aferente vizitelor de evaluare, 
chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea 
sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 7.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private  are ca obiect de activitate evaluarea unităţilor de dializă care doresc să încheie 
contract cu casele de asigurări de sănătate. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private dispune efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare 
la procesul de evaluare. Contestaţiile referitoare la procesul de evaluare se pot depune 
şi la CNESAS. Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data 
înregistrării documentului la secretariatul comisiei. 
 
Art. 9.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private foloseşte formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de 
evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de 
evaluare aprobate conform reglementărilor legale. 
 
Art. 10.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri. 
 
 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private 

Art. 11. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private  desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se 
face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

            (3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private are ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 
 
Art. 12. Membrii SCNEUD nu pot face parte din comisiile de evaluare de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru subcomisia 
respectivă. 
 
Art. 13. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă 
Publice şi Private  este la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private  are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 14. Numai membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de 
Dializă Publice şi Private au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri 
valide este de 3 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui decide. 
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Art. 15. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private şi 
cheltuielile specifice necesare activităţii de evaluare sunt suportate de Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 16. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi 
Private se întruneşte  la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau 
ori de câte ori este nevoie.  

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi   
Private îşi stabileşte propriul program de lucru.  

(3) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă 
Publice şi Private. 

 (4) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private, instituţia care l-a desemnat poate 
delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. 
 
Art. 17. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor 
de Dializă Publice şi Private se întocmeşte un proces verbal care este semnat de 
membrii prezenţi ai acesteia. 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 

NAŢIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENŢĂ 
MEDICALĂ DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ ŞI TRANSPORT 

SANITAR 
 
 
 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă 
Prespitalicească şi Transport Sanitar (SCNEFAMUPTS) conform prevederilor Legii 
nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice 
şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.   

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă 
Prespitalicească şi Transport Sanitar şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii 
Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 2.  (1) Procesul de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă 
prespitalicească şi transport sanitar se referă la furnizorii de asistenţă medicală de 
urgenţă prespitalicească şi transport sanitar autorizaţi. 

(2) Evaluarea fiecărui furnizor de asistenţă medicală de urgenţă 
prespitalicească şi transport sanitar se face individual  pentru sediu şi fiecare punct de 
lucru/substaţie. 
 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală 
de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar 

 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă 
Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar are în componenţă 2 
reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un 
reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de 
Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar 

 
Art. 4.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală 
de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar îşi elaborează propriul regulament de 
organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. 
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Art. 5.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală 
de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar elaborează standardele care cuprind 
criteriile de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi 
transport sanitar, ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală 
de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar aprobă, la propunerea reprezentanţilor 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare făcute de 
furnizorii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar, 
formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de 
evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 7.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală 
de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar are ca obiect de activitate evaluarea 
furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar care 
doresc să încheie contract cu casele de asigurări de sănătate. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală 
de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar dispune efectuarea vizitelor de 
evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare. Contestaţiile 
referitoare la procesul de evaluare se pot depune şi la CNESAS. Termenul de 
soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la 
secretariatul comisiei. 
 
Art. 9.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală 
de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar foloseşte formularele cererilor de 
evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul 
verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor 
legale. 
 
Art. 10.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală 
de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar în exercitarea atribuţiilor ce îi revin 
emite hotărâri. 
 
 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală 
de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar 

 
Art. 11. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă 
Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar desemnează un preşedinte 
dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă 
Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar are ştampilă proprie, iar 
actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 
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Art.12.         Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă 
Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar nu pot face parte din 
comisiile de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi 
evaluatori pentru Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă 
Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar. 
 
Art. 13. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar este la Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă 
Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar are un secretar al 
subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 14. Numai membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar au drept de vot. 
Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se 
adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui 
decide. 
 
Art. 15. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă 
Prespitalicească şi Transport Sanitar şi cheltuielile specifice necesare activităţii de 
evaluare sunt suportate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 16. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă 
Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar se întruneşte  la solicitarea 
preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie.  

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă 
Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar îşi stabileşte propriul 
program de lucru. 

(3) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă 
Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar. 

 (4) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi 
Transport Sanitar, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt 
reprezentant al instituţiei. 

 
Art. 17. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar se 
întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia. 
 
 
 
 
 



   Anexa 4 

1 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 

NAŢIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE 
MEDICALE 

 
 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale(SCNEFDM) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza 
Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate.   

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale şi aprobat 
prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate. 
 
Art. 2.  (1) Procesul de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale se referă 
la furnizorii de dispozitive medicale autorizaţi de către Ministerul Sănătăţii Publice. 

(2) Evaluarea fiecărui furnizor se face individual  pentru sediu şi fiecare 
punct de lucru. 
 

CAPITOLUL I 
Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 

Medicale 
 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale are în componenţă 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice 
angajat al acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 

CAPITOLUL II 
Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale 

 
Art. 4.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de 
Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin 
ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului 
Sănătăţii Publice. 
   
Art. 5.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de 
dispozitive medicale, ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
 
Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale aprobă, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, formularele cererilor de evaluare depuse de furnizorii de dispozitive 
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medicale, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, 
procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 7.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale are ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale care 
doresc să încheie contract cu casele de asigurări de sănătate. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale dispune efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile 
referitoare la procesul de evaluare. Contestaţiile referitoare la procesul de evaluare se 
pot depune şi la CNESAS. Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de 
la data înregistrării documentului la secretariatul comisiei. 
 
Art. 9.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale foloseşte formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de 
evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de 
evaluare aprobate conform reglementărilor legale. 
 
Art. 10.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri. 
 
 

CAPITOLUL III 
Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 

Medicale 
 
Art. 11. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se 
face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale are ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 

 
Art. 12. Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Dispozitive Medicale nu pot face parte din comisiile de evaluare de la nivelul caselor 
de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru subcomisia respectivă. 
 
Art. 13. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Dispozitive Medicale este la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 14. Numai membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Dispozitive Medicale au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide 
este de 2 membri, iar hotărârile se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În 
caz de egalitate votul preşedintelui decide. 
 
Art. 15. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale şi 
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cheltuielile specifice necesare activităţii de evaluare sunt suportate de Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 16. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale se întruneşte  la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare 
sau ori de câte ori este nevoie.  

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive 
Medicale îşi stabileşte propriul program de lucru. 

(3) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Dispozitive Medicale 

 (4) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, instituţia care l-a desemnat poate 
delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. 

 
Art. 17. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Furnizorilor de Dispozitive Medicale se întocmeşte un proces verbal care este semnat 
de membrii prezenţi ai acesteia. 



   Anexa 5 

1 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 

NAŢIONALE DE EVALUARE A SPITALELOR 
 
 
 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor(denumită în continuare SCNES) 
conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al 
Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate.  

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor şi aprobat prin ordin al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 2.  (1) Procesul de evaluare a Spitalelor se referă la spitalele autorizate de 
Ministerul Sănătăţii Publice. 

(2) Evaluarea spitalului se face individual, inclusiv pentru ambulatoriul 
de spital şi fiecare dintre secţiile exterioare acestuia. 
 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor 
 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor are în componenţă 3 
reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi 2 
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice angajaţi ai acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 
Art. 4.  Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor nu pot face 
parte din comisiile de evaluare  a spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia respectivă. 
 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor 
 
Art. 5.   (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor îşi elaborează 
propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie 
al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. 
  (2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor elaborează 
regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii. 
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Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor elaborează standardele 
care cuprind criteriile de evaluare a spitalelor, ce se aprobă prin ordin al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 7.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor aprobă, la propunerea 
reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de 
evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul 
verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor elaborează metodologia 
de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a spitalelor de către 
comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art.9.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor coordonează activitatea 
Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 10. Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor  elaborează tematica în 
baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate. 
 
Art. 11. Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor  analizează şi 
soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile 
calendaristice. 
 
Art. 12. Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor  în exercitarea atribuţiilor 
ce îi revin emite hotărâri. 
 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor 
 
Art.13.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor desemnează un 
preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor 
comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor are ştampilă proprie, 
iar actele oficiale ale acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 
 
Art. 14. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor este la Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor are un secretar al 
subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 15. Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor au drept 
de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 3 membri, iar hotărârile 
se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul 
preşedintelui decide. 
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Art. 16. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor sunt suportate de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 17. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor se întruneşte  la 
solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este 
nevoie.   

(2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor. 

(3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Spitalelor, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt 
reprezentant al instituţiei. 

(4) Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor îşi stabileşte propriul 
program de lucru. 

 
Art. 18. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor 
se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia. 



 Anexa 6 

1 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE 
EVALUARE A SPITALELOR DE LA NIVELUL CASELOR DE ASIGURĂRI 

DE SĂNĂTATE  
 
Art. 1.  Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor 
de Evaluare a Spitalelor, numite în continuare CES, de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.   
 
Art. 2.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor elaborează regulamentul 
de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de 
funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate şi coordonează activitatea acestora. 
 
Art. 3  Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Spitalelor. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate 

 
Art. 4.  (1) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate sunt alcătuite din 3 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi 
ai acesteia şi 2 reprezentanţi ai Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz 
ai direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajaţi ai 
acesteia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face 
de către conducătorii respectivelor instituţii. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la 
alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului 
precedent. 

(4) Membrii comisiilor de evaluare a spitalelor la de la nivelul caselor 
de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia de evaluare a spitalelor. 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate 

 
Art. 5.  Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate au ca obiect de activitate evaluarea spitalelor care doresc să  încheie contract 
cu casele de asigurări respective. 
 
Art. 6.  (1) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile 
referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia 
Naţională de Evaluare a Spitalelor. Contestaţiile se pot depune şi la SCNES. Termenul 
de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice.  

(2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a 
Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în maxim 30 de zile 
calendaristice de la depunere cererii de evaluare de către spital. 
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Art. 7.  Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de 
evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi deciziile de 
evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice pe ţară. 
 
Art. 8. Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 
elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii 
ce a numit reprezentanţi în comisia respectivă, precum şi Subcomisiei Naţionale de 
Evaluare a Spitalelor. 
  

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate 

 
Art. 9. (1) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea 
preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Comisiile au ştampilă proprie, iar actele oficiale ale acesteia sunt 
semnate numai de preşedinte. 
 
Art. 10. (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de 
la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 3 membri ai 
comisiei. 

(3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de 
Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide. 
 
Art. 11. Sediul Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective. 
 
Art. 12. Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al 
Comisiei de Evaluare a Spitalelor. 
 
Art. 13. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor 
de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de 
casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 14. (1) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. 

(2) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru. 
 
Art. 15. Pentru fiecare şedinţă a Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat de 
membrii prezenţi ai comisiei. 
 



  Anexa 7 

1 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 

NAŢIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA 
DOMICILIU 

 
 
 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu(SCNEFID) 
conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al 
Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate.  

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu şi aprobat 
prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate.  
 
Art. 2.  (1) Procesul de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu se referă 
la furnizorii de îngrijiri la domiciliu autorizaţi de Ministerul Sănătăţii Publice. 

(2) Evaluarea fiecărui furnizor se face individual pentru sediu şi fiecare 
punct de lucru. 
 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu 

 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu are în componenţă 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale Asigurări de Sănătate, 
angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al 
acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 
Art. 4.  Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu nu pot face parte din Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru 
comisia din care fac parte. 
 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu 
 
Art. 5.   (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de 
Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin 



 2

ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului 
Sănătăţii Publice definite conform legii. 
  (2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a  Comisiilor de 
Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate. 
 
Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de 
îngrijiri la domiciliu ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 7.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu aprobă, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, 
chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea 
sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul 
de evaluare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu  de către comisiile de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art.9.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 10. Subcomisia Naţională de Evaluare a  Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor 
comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 11. Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu  analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în 
maxim 30 de zile calendaristice. 
 
Art. 12. Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri. 
 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu 

 
Art.13.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se 
face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu are ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 
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Art. 14. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri 
la Domiciliu este la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 15. Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Îngrijiri la Domiciliu au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide 
este de 2 membri, iar hotărârile se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În 
caz de egalitate votul preşedintelui decide. 
 
Art. 16. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu sunt 
suportate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii. 
  
Art. 17. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu se întruneşte  la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare 
sau ori de câte ori este nevoie.   

(2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu. 

(3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu, instituţia care l-a desemnat poate 
delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. 

 (4) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu îşi stabileşte propriul program de lucru. 

 
Art. 18. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu se întocmeşte un proces verbal care este semnat 
de membrii prezenţi ai acesteia.  
 
  



 Anexa 8 

1 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE 
EVALUARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU DE LA 

NIVELUL CASELOR DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
 
 
Art. 1.  Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor 
de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu, numite în continuare CEFID, de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, 
aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate.  
 
Art. 2.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, 
modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a 
Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi 
coordonează activitatea acestora. 
 
Art. 3  Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu. 
 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate 

 
 
Art. 4.  (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de 
asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate 
Publică Judeţene, sau după caz al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu 
reţele sanitare proprii, angajat al acesteia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face 
de către conducătorii respectivelor instituţii. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la 
alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului 
precedent. 

(4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la 
Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru 
comisia din care fac parte. 
 

 
CAPITOLUL II 

 
Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul 

caselor de asigurări de sănătate 
 
Art. 5.  Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor 
de îngrijiri la domiciliu care doresc să încheie contract cu casele de asigurări 
respective. 
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Art. 6.  (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi 
soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei 
elaborate de Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu. 
Contestaţiile se pot depune şi la SCNEFID. Termenul de soluţionare este de maxim 30 
de zile calendaristice.  
 

(2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a 
Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în 
maxim 30 de zile de la depunerea cererii de evaluare. 
 
Art. 7.  Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, 
formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al 
vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale. 
Acestea sunt unice pe ţară. 
 
Art. 8. Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl 
transmit conducerii fiecărei instituţii ce a numit membrii în comisie, precum şi 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu. 
  

 
CAPITOLUL III 

 
Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la 

nivelul caselor de asigurări de sănătate 
 
Art. 9. (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei 
respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Comisiile au ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai 
de preşedinte. 
 
Art. 10. (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor 
de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai 
comisiei. 

(3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de 
Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate decide. 
 
Art. 11. Sediul Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de 
la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate 
respective. 
 
Art. 12. Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al 
comisiei de evaluare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu. 
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Art. 13. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor 
de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 14. (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora 
de câte ori este nevoie. 

(2) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru. 
 
Art. 15. Pentru fiecare şedinţă a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de 
Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un 
proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.  



     Anexa 9 

1 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 

NAŢIONALE DE EVALUARE A FARMACIILOR 
 
 
 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor(denumită în continuare SCNEF),  
înfiinţată conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 
637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate.  

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor şi aprobat prin ordin al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
 
Art. 2.  (1) Procesul de evaluare a farmaciilor se referă la farmaciile autorizate 
de Ministerul Sănătăţii Publice. 

(2) Evaluarea se face individual pentru sediul autorizat ca farmacie, 
pentru fiecare punct de lucru autorizat ca farmacie al societăţii, pentru fiecare punct de 
lucru al farmaciei şi pentru fiecare farmacie din structura spitalului. 
 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor 
 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor are în componenţă 
2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un 
reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 
Art. 4.  Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor nu pot face 
parte din Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia de evaluare a farmaciilor de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate. 
 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor 
 
Art. 5.   (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor îşi elaborează 
propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie 
al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. 
  (2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor elaborează 
regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.  
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Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor elaborează standardele 
care cuprind criteriile de evaluare a farmaciilor, ce se aprobă prin ordin al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 7.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor aprobă, la propunerea 
reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de 
evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul 
verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor elaborează 
metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a 
farmaciilor de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art.9.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor coordonează activitatea 
Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 10. Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor  elaborează tematica în 
baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate. 
 
Art. 11. Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor  analizează şi 
soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile 
calendaristice. 
 
Art. 12. Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor în exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri. 
 
 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor 
 
Art.13.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor desemnează un 
preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor 
comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor are ştampilă 
proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 
 
Art. 14. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor este la Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor are un secretar al 
subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 15. Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor au drept 
de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile 
se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul 
preşedintelui decide. 
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Art. 16. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor sunt suportate de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 17. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor se întruneşte  la 
solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este 
nevoie.  

(2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor. 

(3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Farmaciilor, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt 
reprezentant al instituţiei. 

(4) Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor îşi stabileşte 
propriul program de lucru. 

  
Art. 18. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Farmaciilor se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai 
acesteia. 



 Anexa 10 

1 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE 
EVALUARE A FARMACIILOR DE LA NIVELUL CASELOR DE ASIGURĂRI 

DE SĂNĂTATE  
 
Art. 1.  Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor 
de Evaluare a Farmaciilor, numite în continuare CEF, de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
 
Art. 2.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor elaborează 
regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi 
principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor 
de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora. 
 
Art. 3  Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Farmaciilor. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate 

 
Art. 4.  (1) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi 
ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz 
al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajat al 
acesteia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face 
de către conducătorii respectivelor instituţii. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la 
alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului 
precedent. 

(4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor 
de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte. 

 
CAPITOLUL II 

 
Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de 

sănătate 
 
Art. 5.  Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate au ca obiect de activitate evaluarea farmaciilor care doresc să  încheie contract 
cu casele de asigurări respective. 
 
Art. 6.  (1) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile 
referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia 
Naţională de Evaluare a Farmaciilor. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEF. 
Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice.  
 

(2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a 
Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în maxim 30 de zile 
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calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către reprezentantul legal al 
farmaciei. 
 
Art. 7.  Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de 
evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de 
evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 8. Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei 
instituţii ce a numit membri în comisie, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Farmaciilor. 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate 

 
Art. 9. (1) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea 
preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Comisiile au ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai 
de preşedinte. 
 
Art. 10. (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor 
de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai 
comisiei. 

(3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de 
Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide. 
 
Art. 11. Sediul Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective. 
 
Art. 12. Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al 
comisiei de evaluare a farmaciilor. 
 
Art. 13. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor 
de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate 
de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 14. (1) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. 

(2) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări 
de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru. 
 
Art. 15. Pentru fiecare şedinţă a Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat 
de membrii prezenţi ai comisiei. 



    Anexa 11 

1 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 
NAŢIONALE DE EVALUARE A CABINETELOR  DE MEDICINĂ DENTARĂ  
 
 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară,numită în 
continuare SCNECMD, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza 
Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate.   

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară şi aprobat prin 
ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. 
 
Art. 2.  (1) Procesul de evaluare a cabinetelor de medicină dentară se referă la 
cabinetele medicale înregistrate conform OG 124 / 1998  privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea nr. 629 / 2001 şi  altor acte 
normative în vigoare. 

(2) Evaluarea fiecărui cabinet medical se face individual. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară  
 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară are în componenţă 2 reprezentanţi ai Casei  Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice 
angajat al acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 
Art. 4.  Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară nu pot face parte din Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară 
de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia din 
care fac parte. 

 
CAPITOLUL II 

 
Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară 

 
Art. 5.   (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de 
Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin 
ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului 
Sănătăţii Publice. 
  (2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare 
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a Cabinetelor de Medicină Dentară de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 
definite conform legii. 
  
Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară 
elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a cabinetelor medicale de 
medicină dentară, ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 7.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară 
aprobă, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, 
chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea 
sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară 
elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de 
evaluare a cabinetelor de medicină dentară de către comisiile de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate. 
 
Art. 9.   SCNECMD coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a 
Cabinetelor de Medicină Dentară de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 10. SCNECMD  elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea 
evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 11. SCNECMD  analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de 
evaluare în maxim 30 de zile calendaristice. 
 
Art. 12. SCNECMD  în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri. 

 
CAPITOLUL III 

 
Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară 

 
Art.13.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se 
face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară are ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 
 
Art. 14. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară este la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 15. Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de 
Medicină Dentară au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este 
de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de 
egalitate votul preşedintelui decide. 
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Art. 16. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară sunt suportate 
de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 17. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară se întruneşte  la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau 
ori de câte ori este nevoie.   

(2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară 

(3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară , instituţia care l-a desemnat poate 
delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. 

             (4) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină 
Dentară îşi stabileşte propriul program de lucru. 

 
Art. 18. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Cabinetelor de Medicină Dentară se întocmeşte un proces verbal care este semnat de 
membrii prezenţi ai acesteia. 
 
 



  Anexa 12 

1 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE 
EVALUARE A CABINETELOR  DE MEDICINĂ DENTARĂ DE LA NIVELUL 

CASELOR DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
 
Art. 1.  Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor 
de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
 
Art. 2.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară, 
SCNECMD, elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte 
atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare 
a Cabinetelor de Medicină Dentară, CECMD, de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate şi coordonează activitatea acestora. 
 
Art. 3  Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate 

 
Art. 4.  (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de 
asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate 
Publică Judeţene, sau după caz al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu 
reţele sanitare proprii, angajat al acesteia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face 
de către conducătorii respectivelor instituţii. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la 
alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului 
precedent. 

(4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară 
de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din 
care fac parte. 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate 

 
Art. 5.  Comisiile de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea cabinetelor de 
Medicină Dentară care doresc să încheie contract  cu casele de asigurări de sănătate 
respective. 
 
Art. 6.  (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi 
soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei 
elaborate de Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară. 
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Contestaţiile se pot depune şi la SCNECMD. Termenul de soluţionare este de maxim 
30 de zile calendaristice.   

(2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a 
Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Vizita 
de evaluare se efectuează în maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii 
de către cabinetul de medicină dentară. 
 
Art. 7.  Comisiile de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele 
aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de 
evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt 
unice pe ţară. 
 
Art. 8.  Comisiile de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl 
transmit conducerii fiecărei instituţii partenere, precum şi Subcomisiei Naţionale de 
Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară. 
  

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea  Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate 

 
Art. 9.  (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii 
comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Comisiile au ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai 
de preşedinte. 
 
Art. 10. (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor  
de Medicină Dentară de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai 
comisiei. 

(3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de 
Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate decide. 
 
Art. 11. Sediul Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate 
respective. 
 
Art. 12. Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează din cadrul 
casei de asigurări de sănătate un secretar al comisiei de evaluare a cabinetelor de 
medicină dentară. 
 
Art. 13. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor 
de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii. 
 



 3

Art. 14. (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora 
de câte ori este nevoie. 

(2) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor  de Medicină Dentară de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru. 
 
Art. 15. Pentru fiecare şedinţă a Comisiile de Evaluare a Cabinetelor  de 
Medicină Dentară de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces 
verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei. 
 
 
 



   Anexa 13 

1 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 

NAŢIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE INVESTIGAŢII  
MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ  

 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  Medicale Paraclinice 
- Radiologie şi Imagistică Medicală(numită în continuare SCNEFIRIM) conform 
prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.   

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea  membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  Medicale Paraclinice 
- Radiologie şi Imagistică Medicală şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii 
Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 2.  (1) Procesul de evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală se referă la cabinetele medicale 
înregistrate conform OG 124 / 1998  privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale, aprobată prin Legea nr. 629 / 2001 şi  altor acte normative în vigoare. 

(2) Evaluarea fiecărui furnizor/punct de lucru se face individual. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală  

 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală are în componenţă 2 
reprezentanţi ai Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia, şi un 
reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat  al acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 
Art. 4.  Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Investigaţii  Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală nu pot face parte 
din Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  Medicale Paraclinice - 
Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu 
pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte. 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală 

 
Art. 5.   (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală îşi elaborează propriul 
regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. 
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  (2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală elaborează regulamentul de 
organizare şi funcţionare a  Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate definite conform legii. 
  
Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală elaborează standardele care 
cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de investigaţii  medicale paraclinice-
radiologie şi imagistică medicală, ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii 
Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 7.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală aprobă, la propunerea 
reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de 
evaluare făcute de furnizori, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele 
de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la 
nivel naţional. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a  Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală elaborează metodologia de 
soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a furnizorilor de 
investigaţii  medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală de către comisiile 
de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 9.   SCNEFIRIM coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a 
Furnizorilor de Investigaţii  Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală 
de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 10. SCNEFIRIM  elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea 
evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 11. SCNEFIRIM  analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de 
evaluare în maxim 30 de zile calendaristice. 
 
Art. 12. SCNEFIRIM  în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri. 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală 

 
Art.13.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală desemnează un preşedinte 
dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală are ştampilă proprie, iar 
actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 
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Art. 14. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Investigaţii  Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală este la Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală are un secretar al 
subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 15. Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Investigaţii  Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală au drept de vot. 
Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se 
adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui 
decide. 
 
Art. 16. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  Medicale Paraclinice 
- Radiologie şi Imagistică Medicală sunt suportate de Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 17. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală se întruneşte  la solicitarea 
preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie.  

(2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Investigaţii  Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală. 

(3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii  Medicale Paraclinice - Radiologie şi 
Imagistică Medicală, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt 
reprezentant al instituţiei. 

            (4) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii 
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală îşi stabileşte propriul 
program de lucru. 

 
Art. 18. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Furnizorilor de Investigaţii  Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală 
se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia. 
 
 



   Anexa 14 

1 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE 
EVALUARE A FURNIZORILOR DE INVESTIGAŢII MEDICALE 

PARACLINICE - RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ DE LA 
NIVELUL CASELOR DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  

 
Art. 1.  Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor 
de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi 
Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform 
prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
 
Art. 2.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii 
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală, SCNEFIRIM, elaborează 
regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi 
principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii 
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală, CEFIRIM, de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora. 
 
Art. 3  Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică 
Medicală. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice 
- Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 

 
Art. 4.  (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai 
acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz al 
direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajat al 
acesteia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face 
de către conducătorii respectivelor instituţii. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la 
alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului 
precedent. 

(4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii 
Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte. 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - 
Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 

 
Art. 5.  Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate au ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de Investigaţii Medicale 
paraclinice - radiologie şi imagistică medicală care doresc să încheie contract exclusiv 
cu casele de asigurări respective. 
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Art. 6.  (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare 
la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică 
Medicală. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEFIRIM. Termenul de soluţionare este 
de maxim 30 de zile calendaristice.  

(2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a 
Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală 
de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Vizita de evaluare se realizează în maxim 
30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către furnizor. 
 
Art. 7.  Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de 
evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de 
evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice pe ţară. 
 
Art.8.  Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei 
instituţii ce a nominalizat membrii în comisie, precum şi Subcomisiei Naţionale de 
Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică 
Medicală. 
  

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 

sănătate 
 
Art. 9.  (1) Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea 
preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Comisiile au ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai 
de preşedinte. 
 
Art. 10. (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor 
de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate. 

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai 
comisiei. 

(3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de 
Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică 
Medicală  decide. 
 
Art. 11. Sediul Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective. 
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Art. 12. Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al 
Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie 
şi Imagistică Medicală. 
  
Art. 13. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor 
de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi 
Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa 
de asigurări de sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 14. (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. 

(2) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale 
Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru. 
 
Art. 15. Pentru fiecare şedinţă a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de 
Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat de 
membrii prezenţi ai comisiei. 
 
 



      Anexa 15 

1 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 

NAŢIONALE DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVICII  
MEDICALE PARACLINICE-ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR  

 
 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator(numită în continuare SCNEFAML) conform 
prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 2.  (1) Procesul de evaluare a furnizorilor de servicii  medicale paraclinice-
analize medicale de laborator se referă la laboratoarele medicale înregistrate conform 
OG 124 / 1998  privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin 
Legea nr. 629 / 2001 şi  altor acte normative în vigoare. 

(2) Evaluarea fiecărui furnizor/punct de lucru se face individual. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator  

 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator are în componenţă 2 
reprezentanţi ai Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi  ai acesteia, şi un 
reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat  al acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 
Art. 4.  Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator nu pot face parte din Comisiile 
de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale Paraclinice - Analize Medicale de 
Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru 
comisia din care fac parte. 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator 

 
Art. 5.   (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator îşi elaborează propriul 
regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei 
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Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. 
  (2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator elaborează regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate definite conform legii. 
  
Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator elaborează standardele care cuprind 
criteriile de evaluare a furnizorilor de servicii  medicale paraclinice - analize medicale 
de laborator, ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
 
Art. 7.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator aprobă, la propunerea reprezentanţilor 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare, 
formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de 
evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale 
Paraclinice – Analize Medicale de Laborator elaborează metodologia de soluţionare a 
contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale 
paraclinice – analize medicale de laborator de către comisiile de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate. 
 
Art. 9.   SCNEFAML coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a 
Furnizorilor de Servicii  Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 10. SCNEFAML  elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea 
evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 11. SCNEFAML  analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de 
evaluare în maxim 30 de zile calendaristice. 
 
Art. 12. SCNEFAML  în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri. 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator 

 
Art.13.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator desemnează un preşedinte dintre 
membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator are ştampilă proprie, iar actele 
acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 
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Art. 14. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator este la Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator are un secretar al subcomisiei, 
desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 15. Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de 
Servicii  Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator au drept de vot. 
Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se 
adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui 
decide. 
 
Art. 16. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator sunt suportate de Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 17. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator se întruneşte  la solicitarea 
preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie.  

(2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator. 

(3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  Medicale Paraclinice - Analize Medicale de 
Laborator , instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al 
instituţiei. 

(4) Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii  
Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator îşi stabileşte propriul program 
de lucru. 

 
Art. 18. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Furnizorilor de Servicii  Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator se 
întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia. 
 
 



 Anexa 16 

1 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE 
EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE  PARACLINICE 
- ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR DE LA NIVELUL CASELOR DE 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 
Art. 1.  Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor 
de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de 
Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 
95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate.   
 
Art. 2.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator, SCNEFAML, elaborează regulamentul 
de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de 
funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice 
– Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi 
coordonează activitatea acestora. 
 
Art. 3  Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de 
Laborator. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 

 
Art. 4.  (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate, CEFAML, sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, 
angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau 
după caz al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, 
angajat al acesteia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face 
de către conducătorii respectivelor instituţii. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la 
alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului 
precedent. 

(4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale   
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte. 
 

CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 

 
Art. 5.  Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca 
obiect de activitate evaluarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize 
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medicale de laborator care doresc să încheie contract exclusiv cu casele de asigurări 
respective. 
 
Art. 6.  (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare 
la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de 
Laborator. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEFAML. Termenul de soluţionare este 
de maxim 30 de zile calendaristice.  

(2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisia de Evaluare a 
Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate. Vizita de evaluare se realizează în maxim 30 
de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către furnizor. 
 
Art. 7.  Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate folosesc 
formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, 
chestionarul de evaluare,procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare 
aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice pe ţară. 
 
Art. 8.  Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează 
un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii ce a 
nominalizat membri în comisie, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator. 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 

 
Art. 9. (1)  Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - 
Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi 
desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea 
preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Comisiile au ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai 
de preşedinte. 
 
Art. 10. (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor 
de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator. 

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai 
comisiei. 

(3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de 
Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de 
Laborator decide. 
 
Art. 11. Sediul Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective. 
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Art. 12. Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al 
comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii paraclinice - analize de laborator.  
 
Art. 13. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor 
de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de 
Laborator sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 14. (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator se întrunesc la solicitarea preşedintelui 
acestora de câte ori este nevoie. 

(2) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale 
Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru. 
 
Art. 15. Pentru fiecare şedinţă a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de 
Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator se întocmeşte un proces 
verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei. 
 
 
 
 



      Anexa 17 

1 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SUBCOMISIEI 

NAŢIONALE DE EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE DE 
MEDICINĂ DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, 

CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC ŞI 
TRATAMENT ŞI CENTRELOR DE SĂNĂTATE 

 
 
Art. 1.  (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, 
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi 
Tratament şi Centrelor de Sănătate(numită în continuare SCNECM) conform 
prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului 
Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, 
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi 
Tratament şi Centrelor de Sănătate şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice 
şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 2.  (1) Procesul de evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de 
Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate se referă la cabinetele medicale 
înregistrate conform OG 124 / 1998  privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale, aprobată prin Legea nr. 629 / 2001 şi  altor acte normative în vigoare. 

(2) Evaluarea fiecărui cabinet medical se face individual. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină 
de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 

Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate 
 
Art. 3.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate are în componenţă 2 
reprezentanţi ai Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un 
reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la 
alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună 
cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent. 
 
Art. 4.  Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate nu pot face parte din 
Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor 
Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi 
Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi 
evaluatori pentru comisia din care fac parte. 
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CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de 
Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 

Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate 
 
Art. 5.   (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate îşi elaborează propriul 
regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. 
. 
  (2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale Specialitate,  Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate elaborează regulamentul 
de organizare şi funcţionare a  Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate definite conform legii. 
  
Art. 6.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină 
de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate elaborează standardele care cuprind 
criteriile de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor 
medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi 
centrelor de sănătate ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 7.   Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină 
de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate aprobă, la propunerea reprezentanţilor 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare făcute de 
cabinetele medicale, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de 
evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel 
naţional. 
 
Art. 8.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină 
de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate elaborează metodologia de 
soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a cabinetelor medicale de 
medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor 
de diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate de către comisiile de la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 9.   SCNECM coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a 
Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, 
Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
 
Art. 10. SCNECM  elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea 
evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 



 3

 
Art. 11. SCNECM  analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de 
evaluare în maxim 30 de zile calendaristice. 
 
Art. 12. SCNECM  în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri. 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină 
de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 

Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate 
 
Art.13.  (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate desemnează un 
preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor 
comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate are ştampilă proprie, iar 
actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte. 
 
Art. 14. (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate este la Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate. 

(2) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate are un secretar al 
subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 
Art. 15. Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor 
Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor 
Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate au drept de 
vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se 
adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui 
decide. 
 
Art. 16. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii 
Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, 
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi 
Tratament şi Centrelor de Sănătate sunt suportate de Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 17. (1) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate se întruneşte  la 
solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este 
nevoie.  
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(2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele 
numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate. 

(3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale 
de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină  de Familie, Cabinetelor Medicale de 
Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de 
Sănătate instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al 
instituţiei. 

(4) Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate îşi stabileşte propriul 
program de lucru. 

 
Art. 18. Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a 
Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, 
Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate se 
întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia. 



   Anexa 18 

1 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE 
EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINĂ DE FAMILIE, 

CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR 
MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ŞI 

CENTRELOR DE SĂNĂTATE DE LA NIVELUL CASELOR DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE  

 
Art. 1.  Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor 
de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de 
Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de 
Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 
95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
 
Art. 2.  Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină 
de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate elaborează regulamentul de 
organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de 
funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de 
Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate şi coordonează activitatea acestora. 
 
Art. 3  Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de 
Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de 
Sănătate. 
 

CAPITOLUL I 
 

Componenţa Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, 
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi 

Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 
 
Art. 4.  (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de 
Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai 
acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz al 
direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajat al 
acesteia. 

(2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face 
de către conducătorii respectivelor instituţii. 

(3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la 
alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului 
precedent. 

(4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte. 
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CAPITOLUL II 
 

Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, 
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi 

Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 
 
Art. 5.  Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, 
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi 
Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca 
obiect de activitate evaluarea cabinetelor medicale care doresc să încheie contract cu 
casele de asigurări respective. 
 
Art. 6.  (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de 
Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare 
la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţională de 
Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de 
Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de 
Sănătate. Contestaţiile se pot depune şi la Subcomisia Naţională de Evaluare a 
Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, 
Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate. 
Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice.  

(2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisia de Evaluare a 
Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, 
Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate. Vizita de evaluare se realizează în maxim 30 
de zile calendaristice de la data depunerii cererii de evaluare de către cabinetul 
medical.  
 
Art. 7.  Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, 
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi 
Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 
folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, 
chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare 
aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel naţional. 
 
Art. 8.  Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, 
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi 
Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 
elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii 
partenere, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de 
Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate. 
 

CAPITOLUL III 
 

Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, 
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi 

Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 
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Art. 9.  (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de 
Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea 
preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

(2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai 
devreme de 1 an. 

(3) Comisiile au ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai 
de preşedinte. 
 
Art. 10. (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor 
Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor 
Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate. 

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai 
comisiei. 

(3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de 
Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de 
Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de 
Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide. 
 
Art. 11. Sediul Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de 
Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective. 
 
Art. 12. Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al 
comisiei de evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor 
Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi 
Centrelor de Sănătate. 
 
Art. 13. Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor 
de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de 
Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de 
Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de 
asigurări de sănătate, în condiţiile legii. 
 
Art. 14. (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de 
Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. 

(2) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de 
Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru. 

 
Art. 15. Pentru fiecare şedinţă a Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale 
de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, 
Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii 
prezenţi ai comisiei. 
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