
Modalitatea de obținere a dispozitivelor medicale 
 
Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie (părinte, 

soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta - prin act notarial/act de 
reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune la casa de asigurări de 
sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului, următoarele documente: 

 
- Cerere 
- actul de identitate (în copie),  
- prescripţia medicală pentru dispozitivul medical,  
- certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echipamentele pentru 

oxigenoterapie, după caz; 
- documente medicale din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru recomandarea 

echipamentelor pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă 
- audiograma tonală liminară şi audiograma vocală, eliberate de un furnizor de servicii 

medicale sau de dispozitive medicale autorizat şi evaluat care se află în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în cazul protezelor auditive (pentru copii, la 
recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta); 

- biometria eliberată de un furnizor de servicii medicale autorizat şi evaluat, aflat în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru protezarea vizuală - implant cu 
lentile intraoculare. 
 

Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul 
medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi certificatul de naştere (în copie).  

Copiile se vizează de casa de asigurări de sănătate pe baza originalelor. 
 
Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de 

sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.  
Nu sunt acceptate prescripţiile medicale în care este nominalizat furnizorul de dispozitive 

medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casa 
de asigurări de sănătate şi care reprezintă interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat 
(reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau persoană care îşi desfăşoară activitatea într-o 
formă legală de exercitare a profesiei la furnizor). 

Prescripţia medicală trebuie să conţină denumirea şi tipul dispozitivului medical din Lista 
dispozitivelor medicale aprobată prin ordin al CNAS. „ Prescripţia medicală va conţine în mod 
obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia 
medicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului. 

Prescripţia medicală va fi întocmită în limita competenţei medicului prescriptor. 
Audiogramele conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al 

acestuia, data şi locul efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate. 
În prescripţia medicală se va menţiona obligatoriu că deficienţa organică sau funcţională nu 

este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de muncă ori sportiv. În acest sens, 
asiguratul dă o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau 
funcţională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv; 
declaraţia rămâne la medicul care întocmeşte prescripţia. 

În situaţia pacienţilor cu stome permanente sau incontinenţă/retenţie urinară permanentă 
pentru obţinerea dispozitivelor de protezare stomii/ incontinenţă urinară, prescripţia medicală 
trebuie completată cu menţiunea "stomă permanentă"/ „incontinenţă/retenţie urinară permanentă” . 


