
  

 

 

 

CĂTRE,  

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TULCEA 

Subsemnatul(a) ___________________________________________, cu domiciliul în 

___________________________________, strada __________________________________, nr. _____,           

bloc _____, scara _____, etajul ____, apartamentul ___, județul _____________,                                      

telefon _______________________, BI/CI seria _____ nr. ________________,                                           

CNP  ______________________________________, în calitate de:  

  beneficiar  

  membru al familiei cu grad de rudenie I și II (părinți, fiu/fiică, bunici, nepoți) 

  soț/soție      

  persoană împuternicită/reprezentantul legal al beneficiarului  
 
Vă rog să aprobați emiterea Deciziei de aprobare pentru procurarea / închirierea dispozitivului 

medical  ………………………………….......................................,  conform prescripției medicale.  

Numele și prenumele beneficiarului: ______________________________________  

Codul numeric personal (CNP): __________________________________________  

Anexez documentele doveditoare (vezi pagina 2).  

Data: ___________________          

 Semnătura solicitantului: ________________________  

 

  Data 
Responsabil AM/                             

Medic șef 
DA NU 

Verificare 
consultație/                         
externare         

Verificare 
încadrare                                
în Norme         

 

Verificare dosar 
Propunere aprobare                                 

cerere 
Aprobare cerere 

Data Responsabil DM Data 
Director Relații 

Contractuale 
Data Director General 

            

            

            

            

            

            



 
   
 

 

 

Documente doveditoare anexate:  

 Recomandarea medicală în original; 

 Copie BI / CI al/a membrului de familie sau reprezentantului legal / împuternicit; 
      (pe copia CI a membrului de familie se precizează gradul de rudenie) 

 Împuternicire legală - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat; 

 Copie BI / CI al/a părintelui (aparținătorului), pentru copii între 0 și 18 ani; 

 Copie BI / CI al/a beneficiarului, sau certificat de naștere pentru beneficiar cu vârsta sub 14 ani; 

  Certificat de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul;  

 

 Pentru proteză auditivă: audiograma tonală liminară și audiograma vocală,  

eliberate de un furnizor de servicii medicale sau de dispozitive medicale autorizat și evaluat care se află în 

relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în cazul protezelor auditive (pentru copii, la 

recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta);  

 Pentru cristalin: biometria în original; 

 Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă –  

Prescripțiile medicale trebuie să fie însoțite de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea 

condițiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, condiții prevăzute la punctul 9 din anexa nr. 

38 la Norme.   

  

 


