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ÎN ATENȚIA MEDICILOR CARE ELIBEREAZ Ă REDOMANDĂRI PENTRU 
ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ȘI PENTRU ACORDAREA DISPOZITIVELOR 

MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU 
FUNCȚIONALE 

 

Având în vedere prevederile: 

� HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-Cadru 
care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor 
și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2018-2019; 

� Ordinului MS/CNAS/397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-Cadru care 
reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2018-2019; 

 

facem urm ătoarele preciz ări: 

Pentru îngrijiri medicale la domiciliu:  

- Recomandările pentru îngrijiri medicale la domiciliu emise anterior  datei de 
01.04.2018 și în baza cărora nu au fost emise decizii de către CAS 
Hunedoara, își pierd valabilitatea dup ă data de 01.04.2018;  

- Începând cu data de 01.04.2018 aveți obligația de a respecta modelul de 
recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu prevăzut în Anexa nr. 31C, 
respectiv Anexa 31D la Ordinul nr. 397/836/2018, iar serviciile de îngirjiri 
medicale la domiciliu recomandate, trebuie să fie cele prevăzute în Anexa nr. 
30A, respectiv 30B, la Ordinul mai sus menționat; 

- Recomandările pentru îngrijiri medicale la domiciliu se eliberează în 2 
exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, care se atașează la foaia 
de observație/fișa medicală, după caz. În ziua în care a făcut recomandarea, 
medicul are obligația să o transmită electronic CAS Hunedoara, cu semnătură 
electronică extinsă; 

- Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 
este o consecință a consultației medicale raportate la casa de asigurări de 
sănătate, prin urmare, sunteți direct răspunzători pentru serviciile medicale 
recomandate. 

 



 

 

Pentru dispozitive medicale:  

- Recomandările privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării 
unor deficiențe organice sau funcționale eliberate anterior datei de 1 aprilie 
2018 sunt recunoscute la nivelul caselor de asigurări de sănătate dacă sunt 
depuse în termen de 30 de zile de la data emiterii , cu condiția ca, 
dispozitivele medicale recomandate să se regăsească atât în vechiul pachet 
de bază (aprobat prin Ordinul 196/139/2017 cu modificările și completările 
ulterioare), cât și în pachetul de bază aprobat prin HG 140/2018; 

- Dispozitivul medical cateter urinar  – în cazul recomandării pentru vezică 
neurogenă, va putea fi recomandat doar de medicii cu specialitatea neurologie 
și neurologie pediatrică; 

- Biometria care însoțește recomandarea pentru lentile intraoculare trebuie să 
conțină numele și prenumele asiguratului, CNP, data și locul efectu ării;  

- Începând cu data de 01.04.2018 aveți obligația de a respecta modelul de 
recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării 
unor deficiențe organice sau funcționale, prevăzut în Anexa nr. 39D la Ordinul 
nr. 397/836/2018, iar dispozitivele medicale destinate recuperării unoe 
deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, trebuie să fie cele 
prevăzute în Anexa nr. 38 la Ordinul mai sus menționat. 

 

Alăturat v ă atașăm 

- Anexa 31C Model de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu; 

- Anexa 39D Model recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale 
destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale; 

- Criterii de prioritate pe baza cărora se soluționează cererile de acordare a 
dispozitivelor medicale, avizate de Consiliul de Administrație al CAS 
Hunedoara în ședința din data de 30.03.2018. 

 
Cu stimă,  
 
 
 

Președinte – Director General 
Liliana VAIDNER 


