
    
  
  Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, 
din care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după 
caz. În ziua în care a făcut recomandarea, medicul are obligația să o transmită electronic, cu 
semnătură electronică extinsă/calificată, casei de asigurări de sănătate.  
      Al doilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi prezentat în original de către 
asigurat/reprezentantul acestuia casei de asigurări de sănătate care va certifica – la momentul 
prezentării recomandării - încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia 
asiguratul, în limita prevăzută și ulterior predat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu care îi 
va acorda serviciile respective. 
       În cazul în care recomandarea se eliberează de medic la externarea din spital, se 
atașează o copie a scrisorii medicale/biletului de externare care se prezintă casei de asigurări de 
sănătate. 
   Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 
30 de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost 
emisă recomandarea. Termenul în care asiguratul are obligația de a se prezenta la casa de 

asigurări de sănătate - pentru certificarea numărului de zile de îngrijire și la furnizorul de 
îngrijiri la domiciliu este de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. În 
termenul de valabilitate al recomandării furnizorul are obligația să înceapă acordarea serviciilor de 
îngrijiri medicale la domiciliu. În situația în care acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu 
începe în termenul de valabilitate al recomandării, este necesară obținerea unei noi recomandări, 
dacă starea de sănătate a asiguratului impune aceasta.  
 
  CONFORM NORMELOR LEGALE IN VIGOARE, RECOMANDARILE DE 
INGRIJIRI LA DOMICILIU  SE DEPUN DE CATRE ASIGURAT,  RUDE DE GRADUL I 
(PARINTE, SOT/SOTIE, FIU/FIICA), RUDE DE GRADUL II (NEPOTI, FRATI, SURORI, 
BUNICI), O PERSOANA IMPUTERNICITA LEGAL IN ACEST SENS DE ACESTA – PRIN 
ACT NOTARIAL/ACT DE REPREZENTARE PRIN AVOCAT, CU ACT IDENTITATE  
DEPUNATOR IN ORIGINAL SI COPIE, COPIE PROCURA/ACT REPREZENTARE 
ACOLO UNDE ESTE CAZUL. 
 
 
   


