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COMUNICAT 

Reglementări privind activitatea de testare în cabinete medicale din asistența medicală primară 

Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 137/2021, care stabilește ca, pe lângă 
vaccinare împotriva COVID-19, medicii de familie să poată face și testarea pentru această boală în 
cabinetele proprii. Plata efectivă a acestor servicii a fost reglementată prin Ordinul MS/CNAS nr. 
58/4/11.01.2022. 

Medicii de familie care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea de 
vaccinare împotriva COVID-19 pot opta pentru încheierea unui act adițional pentru activitatea de testare 
cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2. 
Medicii de familie care nu sunt implicați în activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 și doresc să 
desfășoare activități de testare pot încheia un contract distinct cu casa de asigurări de sănătate. 

Testarea se realizează gratuit în cadrul cabinetelor medicale din asistența medicală primară sau în cadrul 
cabinetelor din centrele de permanență, iar informațiile privind persoanele testate sunt raportate în 
Corona Forms.  

Validarea și decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activității de testare se realizează pentru 
fiecare persoană care a fost raportată în Corona Forms și pentru care medicul de familie nu a perceput 
sume suplimentare.  

Persoanele eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care se 
încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-
19), elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, publicată și actualizată periodic la adresa 

www.insp.gov.ro. 

Medicii de familie pot testa atât persoanele înscrise în lista proprie, cât și oricare alte persoane, cu 
condiția ca acestea să fie eligibile, la un interval de cel puțin 48 de ore între două testări succesive. 
Serviciul de testarea se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei, fără a fi necesară 
utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia 

Pentru activitatea de testare realizată, pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare, 
validată ca serviciu prin raportarea informațiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este 
de 50 de lei/persoană și cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele și echipamentele de 
protecție necesare testării. Decontarea se face de la data încheierii contractului cu casa de asigurări de 

sănătate sau, după caz, a actului adițional la contractul încheiat pentru activitatea de vaccinare. 

La nivelul județului Harghita din totalul de 128 cabinete de medicină de familie aflate în relație 
contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, 43 de cabinete au încheiat contracte pentru 
desfășurarea  activității de vaccinare împotriva coronavirus și 77 de cabinete și-au exprimat intenția de 

a încheia contracte pentru activitatea de testare .  

Procesul de contractare pentru activitatea de testare în cabinete medicale din asistența medicală primară 
este în curs de derulare. 

   C N A S 



Lista medicilor de familie aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita 
care sunt implicați în activitatea de vaccinare anti COVID-19 și testare,  poate fi consultată pe prima 
pagină al site-ului instituției ( www.cashr.ro–Prima pagină-Informații pentru asigurați- 
Vaccinare/Testare COVID - 19 ). 
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