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INFORMARE 
privind serviciile medicale paraclinice 

 
Pachetul de servicii medicale de bază în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialitățiel paraclinice conține:   

A. Analize de laborator: 
- Hematologie; 

              - Biochimie – serică și urinară; 
              - Imunologie; 
   - Microbiologie. 
 

B. Examinare radiologică/imagistică medicală:  
- Investigaţii convenţionale: investigaţii cu radiaţii ionizante și investigații neiradiante; 

              - Investigaţii de înaltă performanţă – CT și RMN. 
 

C.  Explorări funționale 
 
D.  Medicină nucleară      
 

Persoanele asigurate au dreptul la investigații paraclinice decontate de către Casa de Asigurări de 
Sănătate Harghita numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicul de familie sau de către 
medicul specialist aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
 
Biletul de trimitere pentru investigațiile paraclinice este formular cu regim special, unic pe țară, 
care se intocmește în trei exemplare și are o valabilitate de: 

 maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii pentru bolile acute. 

 maximum 90 de zile calendaristice de la data emiterii pentru:  
- boli cronice; 

- afectiunile cuprinse în unele programe naționale de sănătate: diabetul și bolile de 
nutriție precum și cele pentru afecțiunile oncologice.  

Conform reglementărilor aduse în contextul pandemiei COVID 19, valabile până la 31.12.2020, 
biletele de trimitere care își pierd valabilitatea în această perioadă, vor fi valabile până la 
sfârșitul anului. 
 
Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au 
încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraților, indiferent de 
casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul, cu condiția ca medicul care a 

eliberat biletul de trimitere să se afle în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu 
care se află în relație contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. Serviciile medicale de 

înaltă performanță (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se decontează numai pe bază de 
recomandare medicală în urmatoarele condiții: urgențe medico-chirurgicale majore; afecțiuni în care 
au fost epuizate toate celelalte posibilități de explorare. 
 
Asiguratul are obligația de a se programa și de a accepta programarea la unul dintre furnizori în 
primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigații medicale 

paraclinice. 
 

CAS HARGHITA 



Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice care nu se regăsesc pe lista de servicii decontate de 
casa de asigurări de sănătate, precum și a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fără 
recomandare medicală) sau în situația în care asiguratul nu acceptă programare pe listele de prioritate 
se suportă de către asigurati la tarifele stabilite de furnizori și afisate la cabinetul/laboratorul medical, 
pentru care se eliberează chitanță fiscală, cu indicarea serviciului prestat.  
 
Lista furnizorilor aflați în relație contractuală respectiv detalii privind programul de lucru poate fi 

vizulaizat pe site-ul CAS Harghita http://www.cnas.ro/cashr/page/lista-furnizori-in-
contract-2.html  
 

 
Număr servicii și valori decontate pe diferite domenii: 
 

Domenii Număr servicii 
2019 

Număr servicii 
2020 IAN-SEP 

Sume decontate 
2019                    
–lei- 

Sume decontate 
2020 IAN-SEP     

–lei- 
Analize de laborator 407.814 269.857 3.853.257.69 2.645.044,24 
Radiologie 40.481 21.629 1.653.924,00 905.904,00 
Ecografie 4.131 2.073 198.210,00 133.160,00 
Investigaţii de înaltă 
performanţă – CT 

1.741 1.613 532.910,00 448.440,00 

Investigaţii de înaltă 
performanţă –  RMN 

2.571 1.866 1.345.760,00 928.700,00 

Medicină nucleară   31 18 15.300 8.100,00 
Histopatologie 0 206 0 8.240,00 

 
    Listă de așteptare: 
 
Datorită fondurilor suplimentare solicitate de Casa de Asigurări de Sănătate Harghita și aprobate de 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, până la sfârșitul anului nu se înregistrează liste de 
așteptare la serviciile medicale paraclinice din cauza insuficienței creditelor de angajament alocate. 
 
Eventualele liste de așteptare ce pot fi înregistrate la serviciile  RMN  și CT, se datorează capacității 
limitate a echipamentelor de imagistică de înaltă performanță. 
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