
EXTRAS DIN ORDINUL 619/360/2014                                                      Anexa 39 
 
 

MODALITATEA 
de prescriere, procurare si decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor 

deficiente organice sau functionale în ambulatoriu 
 
 

Art. 1 (1) Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în 
ambulatoriu se acordă pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei prescriptii medicale 
sub forma unei recomandări medicale tipizate conform modelului prevăzut în anexa nr. 39 D la Ordinul 
ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. ............... pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a H.G. nr.400/2014 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, eliberate de 
medicul de specialitate aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, direct sau prin 
reprezentantul legal, în conditiile prezentelor norme. 
(2) Prescriptia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un 
exemplar însoteste cererea si se depune la casa de asigurări de sănătate si un exemplar rămâne la 
asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a 
dispozitivului medical eliberată de casa de asigurări de sănătate. Prescriptia medical trebuie să contină 
denumirea si tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale din anexa 38 la ordin. 
Prescriptia medicală va contine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul 
care eliberează prescriptia medicală se află în relatie contractuală si numărul contractului. 
Prescriptia medicală va fi întocmită în limita competentei medicului prescriptor. 
(3) Prescriptia medicală pentru protezarea auditivă trebuie să fie însotită de audiograma tonală liminară 
si audiograma vocală, eliberate de un furnizor autorizat si evaluat care se află în relatie contractuală cu 
casa de asigurări de sănătate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma 
vocală se poate excepta. Audiogramele contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de 
asigurare al acestuia, data si locul efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate. 
(4) Prescriptia medicală pentru protezarea vizuală - implant cu lentile intraoculare - trebuiesă fie însotită 
de biometria eliberată de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat, aflat înrelatie contractuală 
cu casa de asigurări de sănătate. 
(5) În cazul protezării membrului inferior, după o interventie chirurgicală, un asigurat poatebeneficia 
înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie. În această situatie medicul care facerecomandarea 
va mentiona pe prescriptia medicală modul de protezare si tipul protezei definitive. Însituatii speciale, 
pentru acelasi segment anatomic medicul specialist poate prescrie o altă protezarecare să cuprindă atât 
proteză provizorie cât si proteză definitivă sau direct proteză definitivă. 
(6) Pentru dispozitivele de protezare stomii în cazul pacientilor cu stome permanente sipentru 
dispozitive pentru incontinentă/retentie urinară, în cazul pacientilor cu incontinentă urinarăpermanentă, 
medicul va mentiona pe prescriptia medicală "stomă permanentă" respectiv"incontinentă urinară 
permanentă". 
(7) Pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinentă urinară, cu exceptia cateterului urinar, 
recomandarea se poate face si de către medicul de familie pe lista căruia se află înscrisa siguratul, aflat 
în relatie contractuală cu aceeasi casă de asigurări de sănătate unde este în evidentă si asiguratul, în baza 
scrisorii medicale/bilet de iesire din spital transmisă de către medicul de specialitate aflat în relatie 
contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prescriptia medicală va contine în mod obligatoriu în 
acest caz si numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul de specialitate, care a transmis 
scrisoarea medicală/biletul de iesire din spital, se află în relatie contractuală si numărul contractului 
încheiat de către acesta sau reprezentantul legal; biletul de iesire din spital va contine obligatoriu si 
explicit toate elementele prevăzute în modelul de scrisoare medicală. 



 (8) În prescriptia medicală se va mentiona obligatoriu că deficienta organică sau functională nu este ca 
urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de muncă ori sportiv. În acest sens, sesolicită o 
declaratie a asiguratului pe propria răspundere din care să rezulte că deficienta organică sau functională 
nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv;declaratia ramane la 
medicul care intocmeste prescriptia. 
Art. 2 (1) Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie(părinte, 
sot/sotie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta saureprezentantul legal al 
asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidentelecăreia se află asiguratul 
beneficiar al dispozitivului, însotită de un document justificativ care atestăcalitatea de asigurat, actul de 
identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic deasigurare, prescriptia medicală pentru 
dispozitivul medical si declaratia pe propria răspundere dincare să rezulte că deficienta organică sau 
functională nu a apărut în urma unei boli profesionale, aunui accident de muncă sau sportiv. Pentru 
copiii în vârstă de până la 14 ani se atasează prescriptiamedicală pentru dispozitivul medical 
recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, sicertificatul de nastere (în copie), cu codul numeric 
personal - CNP/cod unic de asigurare. Copiile sevizează de casa de asigurări de sănătate pe baza 
originalelor. 
(2) Prescriptiile medicale îsi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări desănătate în 
termen de 30 de zile de la data emiterii. Nu sunt acceptate prescriptiile medicale în careeste nominalizat 
furnizorul de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii despecialitate aflati în relatie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate si care reprezintă intereseleunui furnizor de dispozitive 
medicale evaluat (reprezentant legal, asociat, administrator, angajat saupersoană care îsi desfăsoară 
activitatea într-o formă legală de exercitare a profesiei la furnizor). 
(3) În situatia pacientilor cu stome permanente pentru obtinerea dispozitivelor de protezarestomii, 
prescriptia medicală pe care este completată mentiunea "stomă permanentă" se depuneîmpreună cu 
prima cerere la casa de asigurări de sănătate o singură dată într-un an calendaristic. Însituatia pacientilor 
cu incontinentă/retentie urinară permanentă pentru obtinerea dispozitivelor deincontinentă urinară, 
prescriptia medicală pe care este completată mentiunea incontinentă/retentieurinară permanentă se 
depune împreună cu prima cerere la casa de asigurări de sănătate o singurădată într-un an calendaristic. 
Art. 3 (1) Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la dataînregistrării 
cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii.Respingerea cererii de 
către casa de asigurări de sănătate se face în scris si motivat, cu indicareatemeiului legal. 
(2) În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării si, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare 
pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinatie. 
Decizia se ridică de la casa de asigurări de sănătate de către beneficiar, apartinător sau împuternicit legal 
în acest sens sau se expediază prin postă în maximum 2 zile de la emitere în cazulîn care asiguratul 
solicită prin cerere. În situatia în care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depăsirea fondului 
lunar aprobat se întocmesc liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale. În 
acest caz decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinatie permite decontarea 
dispozitivului medical, în ordinea listei de prioritate, casa de asigurări de sănătate fiind obligată să 
transmită asiguratului prin adresă scrisă, expediată prin postă, decizia în termen de 2 zile lucrătoare de la 
data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescriptiei medicale – numai pentru situatiile în care se 
impune revizuirea prescriptiei. Modelul unic de decizie pentru aprobarea acordării unui dispozitiv 
medical este prevăzut în anexa 39 A la ordin 
(3) Criteriile de prioritate precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data 
înregistrării cererilor la casa de asigurări de sănătate si de nivelul de urgentă stabilite de serviciul 
medical al casei de asigurări de sănătate, cu avizul Consiliului de administratie si se aprobă prin decizie 
de către presedintele-director general si se publică pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. 
(4) Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se eliberează în două exemplare, 
dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis de casa de asigurări de sănătate prin postă sau care se 
ridica direct de la casa de asigurari de sanatate si un exemplar rămâne la casa deasigurări de sănătate. 
(5) Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinentăurinară este 
valabilă pentru perioada prevăzută în prescriptia medicală, care nu poate fi mai mare de90/91/92 de zile 



calendaristice. Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezarestomii si incontinentă 
urinară este însotită de o anexă cu 3 taloane lunare, corespunzător luniloraferente perioadei prevăzute în 
prescriptia medicală, conform modelului prezentat în anexa 39 B laordin. 
(6) În cazul protezelor pentru membrul inferior, casele de asigurări de sănătate pentru un 
singurdispozitiv medical emit decizii distincte pentru acelasi tip de proteză pentru ambele etape 
deprotezare (proteza provizorie si proteza definitivă). Decizia pentru proteza definitivă, se emite, 
lasolicitarea asiguratului, după minimum 3 luni de la data la care acesta a beneficiat de proteza 
provizorie. 
(7) În cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguratilor pe o perioadă nedeterminată 
saudeterminată - prin închiriere iar echipamentele pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvazivă 
precum si dispozitivele pentru administrarea medicatiei si alimentatiei artificiale, se vor acorda pe 
operioadă determinată prin închiriere, pe baza deciziilor de aprobare pentru procurarea/închirierea 
dispozitivelor medicale. Perioada de închiriere nu poate depăsi data la care încetează valabilitatea 
contractelor de furnizare de dispozitive medicale încheiate între casa de asigurări de sănătate si furnizori. 
La încheierea contractelor, pentru dispozitivele medicale ce se acordă pentru o perioadă determinată, 
furnizorii prezintă lista cuprinzând tipurile de dispozitive si numărul acestora pefiecare tip. 
(8) Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante si echipamentele pentru oxigenoterapie si 
ventilatie noninvazivă precum si dispozitivele pentru administrarea medicatiei si alimentatiei artificiale, 
este valabilă pentru perioada prevăzută în prescriptia medicală care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de 
zile calendaristice. Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante si aparatelor pentru 
administrarea continuă cu oxigen este însotită de o anexă cu 3 taloane lunare, corespunzător lunilor 
aferente perioadei prevăzute în prescriptia medicală, conform modelului prezentat în anexa 39 C la 
ordin. 
(9) Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 
de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de către casa de asigurări de sănătate, cu exceptia 
situatiilor prevăzute la alin. (5) si (8). În cazul dispozitivului efectuat la comandă, furnizorul de 
dispozitive medicale înstiintează casa de asigurări de sănătate despre primirea deciziilor de aprobare a 
acestor dispozitive medicale, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora. 
Art. 4 (1) Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, în cazul dispozitivelor la comandă 
(inclusiv pentru protezele auditive), sau, în cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comandă,  
siguratul sau unul dintre membrii familiei (părinte, sot/sotie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în 
acest sens de către asigurat sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de 
valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu 
care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa 
de asigurări de sănătate si prescriptia medicală. 
Împuternicitul legal al asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau 
persoană care îsi desfăsoară activitatea într-o formă legală de exercitare a profesiei la furnizorul de 
dispozitive medicale ori la furnizorul de servicii medicale la care îsi desfăsoară activitatea medicul 
prescriptor. 
(2) Pentru pacientii cu stome permanente care în cursul anului calendaristic, după expirarea termenului 
de valabilitate a unei decizii, doresc să se adreseze altui furnizor de dispozitive pentru protezare stomii 
decât cel la care au depus prescriptia medicală cu mentiunea "stomă permanentă", este necesară 
obtinerea unei alte prescriptii medicale cu mentiunea "stomă permanentă" care să însotească decizia 
emisă de casa de asigurări de sănătate. Această prevedere se aplică în mod corespunzător si pacientilor 
cu incontinentă /retentie urinară permanentă. 
 (3) În cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinentă urinară, fotolii rulante si echipamentele 
pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvazivă precum si dispozitivele pentru administrarea medicatiei 
si alimentatiei artificiale, decizia va fi însotită de talonul aferent lunii respective, urmând ca lunar să 
predea aceluiasi furnizor si celelalte taloane. 
Art. 5 Lista dispozitivelor medicale destinate recuperării deficientelor organice sau functionale în 
ambulatoriu, prevăzută în anexa 38 la ordin, conform pachetului de servicii de bază, cuprinde termenele 



de înlocuire ale dispozitivelor medicale. Termenul de înlocuire începe să curgă din momentul în care 
asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical. 
Art. 6 (1) Decontarea dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă nedeterminată se face de 
către casele de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul pretului de referintă valabil în momentul 
emiterii deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de 
furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale. 
(2) Decontarea dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă determinată se face de către casele 
de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul sumei de închiriere valabilă în momentul emiterii 
deciziei de aprobare pentru închirierea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu 
care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale. 
(3) Furnizorul emite, în vederea decontării, factura însotită de: copia certificatului de garantie, declaratia 
privind dispozitivele cu scopuri speciale pentru dispozitivele fabricate la comandă, după caz, conform 
prevederilor legale în vigoare, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului 
sau a apartinătorului acestuia: membru al familiei - părinte, sot/sotie, fiu, fiică, împuternicit legal, cu 
specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP/cod unic de 
asigurare sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă, curierat, transport propriu sau închiriat 
si primirea la domiciliu. Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate după protezarea 
auditivă. Audiogramele contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al 
acestuia, data si locul efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate. Furnizorii 
de dispozitive de protezare stomii, incontinentă urinară, dispozitive medicale care se acordă pentru 
perioadă determinată prin închiriere respectiv fotolii rulante, echipamente pentru oxigenoterapie si 
ventilatie noninvazivă si dispositive pentru administrarea medicatiei si alimentatiei artificiale vor atasa si 
talonul lunar în original. În cazul închirierii unor dispozitive medicale care au fost utilizate, furnizorii de 
fotolii rulante, echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvazivă si dispozitive pentru 
administrarea medicatiei si alimentatiei artificiale, vor atasa la prima facturare, după închirierea 
dispozitivului medical, si dovada verificării tehnice. 
(4) Decontarea în cazul protezărilor pentru membrul superior si/sau inferior se face după depunerea de 
către asigurat, unul din membrii familiei (părinte, sot/sotie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal de 
acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare 
este validată (confirmată) de medicul de specialitate. În cazul în care asiguratul, unul din membrii 
familiei (părinte, sot/sotie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal de acesta sau reprezentantul legal al 
asiguratului, nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile 
lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) 
din oficiu protezarea respectivă.  
(5) În cazul protezelor pentru membrul inferior, după o interventie chirurgicală, dacă asiguratul 
beneficiază înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie, decontarea se face pentru acelasi 
furnizor, cumulat pentru ambele etape de protezare, până la nivelul de 125% al pretului de referintă al 
protezei. Pentru proteza provizorie valoarea decontată va fi până la nivelul pretului de referintă valabil în 
momentul emiterii deciziei de procurare, iar valoarea decontată pentru proteza definitive reprezintă 
valoarea rămasă până la nivelul de 125% al pretului de referintă al protezei respective valabil în 
momentul emiterii deciziei de procurare a protezei definitive. Prin exceptie, în situatia în care furnizorul 
care a efectuat protezarea provizorie nu se mai află în relatie contractuală cu casa de asigurări de 
sănătate la data emiterii deciziei de procurare a protezei definitive acesta se poate adresa unui alt 
furnizor autorizat si evaluat aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; decontarea 
protezei definitive se face în aceleasi conditii, respectiv până la nivelul de 125% al pretului de referintă 
al protezei. 
(6) Decontarea, în cazul protezelor auditive, se face după depunerea de către asigurat, unul din membrii 
familiei (părinte, sot/sotie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal de acesta sau reprezentantul legal al 
asiguratului, a unui document de validare întocmit de către un medic de specialitate otorinolaringologie, 
pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor 
audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonală si vocală în câmp liber etc.), 
efectuate înainte si după protezare. În cazul în care asiguratul, unul din membrii familiei (părinte, 



sot/sotie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, nu 
se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la 
ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu 
protezarea respectivă. 
(7) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să tină evidente distincte pentru sumele decontate 
reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale acordate beneficiarilor formularelor/documentelor 
europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004, respectiv pacientilor din statele cu care 
România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul 
sănătătii. 
Art. 7 (1) Pe toată perioada de închiriere a dispozitivului medical, furnizorul, care rămâne proprietarul 
dispozitivului medical, va monitoriza utilizarea acestuia, având obligatia ca în cazul recuperării 
dispozitivului după încetarea perioadei de închiriere la termen/înainte de termen să anunte în termen de 
5 zile lucrătoare casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract.  
(2) Casele de asigurări de sănătate decontează partial suma de închiriere a dispozitivului medical 
proportional cu numărul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical din luna respectivă. 
Art. 8 (1) Certificatul de garantie predat de către furnizor asiguratului pentru dispozitivele care se acordă 
pe perioadă nedeterminată, trebuie să precizeze: elementele de identificare a dispozitivului medical 
(numele producătorului, numele reprezentantului autorizat al producătorului sau numele distribuitorului, 
după caz; tipul; numărul lotului precedat de cuvântul "lot" sau nr. de serie, după caz); data fabricatiei si, 
după caz, data expirării; termenul de garantie. 
(2) În cadrul termenului de garantie asiguratii pot sesiza furnizorul în legătură cu eventualele deficiente 
ale dispozitivului medical care conduc la lipsa de conformitate a acestuia, dacă aceasta nu s-a produs din 
vina utilizatorului. În acest caz repararea sau înlocuirea dispozitivului medical cu altul corespunzător va 
fi asigurată si suportată de către furnizor. 


