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Normele de aplicare în anul 2017 a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anii 2016 – 2017 (Ordinul comun MS – CNAS nr. 196/139/2017,  publicat în M.O. nr. 

153/ 01.03.2017), cuprind o serie de noutăţi faţă de actul normativ similar aflat în vigoare 

până atunci. 

Astfel, pentru asistenţa medicală primară valoarea minimă garantată a punctului per 

capita creşte de la 4,6 la 4,8 lei, iar valoarea minim garantată a punctului pe serviciu 

creşte de la 2,1 la 2,2 lei. 

Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate și pentru acupunctură, 

valoarea minim garantată a punctului pe serviciu creşte de la 2,1 la 2,2 lei. 

Pentru medicina dentară, se introduce decontarea 100% a tarifelor aferente serviciilor 

acordate elevilor, ucenicilor şi studenţilor, cu vârsta între 18 şi 26 ani (inclusiv 

absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni), care 

nu realizează venituri din muncă (procent anterior de decontare: 60%). 

Pentru îngrijirile medicale la domiciliu, tariful maximal decontat pe ziua de îngrijire 

creşte de la 55 la 60 lei, în cazul bolnavilor cu status ECOG 4, şi de la 50 la 55 lei, în 

cazul bolnavilor cu status ECOG 3. Similar, cresc şi tarifele maximale decontate pentru 

îngrijirile paliative la domiciliu, de la 65 la 70 lei (ECOG 4), respectiv de la 60 la 65 lei 

(ECOG 3). Pentru claritate, s-a precizat că în tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse nu 

numai costurile materialelor sanitare utilizate, ci și costurile de transport la domiciliul 

asiguratului. 

Pentru dispozitivele medicale în ambulatoriu, protezele de coapsă modulară cu manșon 

de silicon și cele de gambă modulară cu manșon de silicon, acordate pentru amputația 

membrului inferior, ca urmare a complicațiilor diabetului zaharat sau a afecțiunilor 

neoplazice vor putea fi recomandate şi de medicii din specialităţile chirurgie generală, 

chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice. 

Totodată, se clarifică modul în care se asigură continuitatea taloanelor pentru 

dispozitivele medicale acordate prin închiriere. 
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