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CONVENTIE 
privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, 

eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaŃii medicale paraclinice şi/sau 
eliberarea prescripŃiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuŃie 

personală, formulare cu regim special, unice pe Ńară 
 

Documentele pe baza carora se încheie/prelungeste conventia pentru anul 
2012 

 

Depunere a documentelor – in perioada 16.01.2012 – 20.01.2012 
 

1. Cerere prelungire conventie 2011 sau solicitare pentru intrarea in relatie contractuala cu 

casa de asigurari de sanatate; 

2. Actul de înfiintare sau de organizare a unitatii sanitare în concordanta cu tipurile de 

activitati pe care le desfasoara, dupa caz  

3. Autorizatia sanitara de functionare  

4. Dovada de evaluare valabila la data incheierii conventiei 

5. Cod de înregistrare fiscala – codul unic de înregistrare 

6. Contul deschis la Trezoreria Statului sau la Banca  

7. Dovada asigurarii de raspundere civila în domeniul medical pentru furnizor, valabila la 

data încheierii contractului; 

8. Dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru medicii care sunt 

incadrati in structurile de mai jos, valabila la data incheierii contractului, cu obligatia 

furnizorului de a o reinoi pe  toata perioada derularii contractului.  

9. Certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, valabil la data incheierii 

contractului (cu viza anuala a CMR)  

 

(1) Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice se face de către: 
    a) medicii din cabinetele medicale şcolare/studenŃeşti numai pentru elevi, respectiv studenŃi; cu 

domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea de învăŃământ respectivă; 

    b) medicii care acordă asistenŃă medicală din instituŃiile aflate în coordonarea AutorităŃii 

NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap; numai pentru persoanele instituŃionalizate şi numai în 

condiŃiile în care acestea nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie; 
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    c) medicii care acordă asistenŃă medicală din serviciile publice specializate sau organismele 

private autorizate numai pentru copiii încredinŃaŃi ori daŃi în plasament şi numai în condiŃiile în 

care aceştia nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie; 

    d) medicii care acordă asistenŃă medicală din alte instituŃii de ocrotire socială, numai pentru 

persoanele instituŃionalizate şi numai în condiŃiile în care acestea nu sunt înscrise pe lista unui 
medic de familie; 

    e) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, 

respectiv centre de sănătate mintală şi staŃionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, 

cabinete de medicină dentară care nu se află în relaŃie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, 

care se află în structura spitalului ca unităŃi fără personalitate juridică; 

    f) medicii dentişti şi dentiştii din cabinetele stomatologice şcolare şi studenŃeşti numai pentru 

elevi, respectiv studenŃi, dacă este necesară rezolvarea cazului din punct de vedere orodentar. 

 

    (2) Eliberarea prescripŃiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuŃie 
personală în tratamentul ambulatoriu se face de către: 
    a) medicii/medicii dentişti din cabinetele şcolare şi studenŃeşti, ; 

    b) medicii care acordă asistenŃă medicală din căminele de bătrâni; 

    c) medicii care acordă asistenŃă medicală din instituŃiile aflate în coordonarea AutorităŃii 

NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap; 

    d) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, 

respectiv centre de sănătate mintală şi staŃionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, 

cabinete de medicină dentară care nu se află în relaŃie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, 

care se află în structura spitalului ca unităŃi fără personalitate juridică; 

    e) medicii din unităŃile şi compartimentele de primire a urgenŃelor din cadrul spitalelor ce sunt 

finanŃate din bugetul de stat. 

 

    (3) Eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaŃii medicale paraclinice se face 
de către: 
    a) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, 

respectiv centre de sănătate mintală şi staŃionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, 

cabinete de medicină dentară care nu se află în relaŃie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, 
care se află în structura spitalului ca unităŃi fără personalitate juridică; 

    b) medicii dentişti din cabinetele stomatologice şcolare şi studenŃeşti pentru radiografie dentară 

retroalveolară şi panoramică, pentru elevi, respectiv studenŃi. 

     

   (4) Prin medicii/medicii dentişti din cabinete şcolare şi studenŃeşti menŃionaŃi la alin. (1), (2) şi 

(3) se înŃelege medicii din cabinetele medicale şi stomatologice din şcoli şi unităŃi de învăŃământ 

superior, care sunt finanŃate de la bugetul de stat. 

 
 
 
 
 
 
 



CONVENłIE 
privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale spitaliceşti 

(recomandare de internare), formular cu regim special unic pe Ńară 
 
 

Documentele pe baza carora se încheie/prelungeste  conventia pentru anul 
2012 

 

Termen de depunere a documentelor – 16 ianuarie 2012 
 

10. Cerere  prelungire conventie 2011 sau de solicitare pentru intrarea in relatie contractuala cu 

casa de asigurari de sanatate; 

11. Actul de înfiintare sau de organizare a unitatii sanitare în concordanta cu tipurile de 

activitati pe care le desfasoara, dupa caz  

12. Autorizatia sanitara de functionare  

13. Dovada de evaluare valabila la data incheierii conventiei 

14. Cod de înregistrare fiscala - codul unic de înregistrare 

15. Contul deschis la Trezoreria Statului sau la Banca  

16. Dovada asigurarii de raspundere civila în domeniul medical pentru furnizor, valabila la 

data încheierii contractului; 

17. Dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru medicii care sunt 

incadrati in structurile de mai jos, valabila la data incheierii contractului, cu obligatia 

furnizorului de a o reinoi pe  toata perioada derularii contractului.  

18. Certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, valabil la data incheierii 

contractului (cu viza anuala a CMR)  

 

Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale spitaliceşti se face de 

către următorii medici: 

    A.) Medicii din spital, respectiv: 

   -  medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, 

respectiv centre de sănătate mintală şi staŃionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care 

nu se află în relaŃie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului 

ca unităŃi fără personalitate juridică; 

    B) Medicii din unitatea medico-socială; 

    C) Medicii din cabinetul de medicina muncii. 

 


