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CĂTRE:  Ministerul Sănătății  
  Casa Națională de Asigurări de Sănătate  

REF:   Recomandările Coaliției pentru Dezvoltarea României privind Contractul-cadru  

 

În numele Grupului de Lucru pentru Sănătate din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, aducem 

în atenția dumneavoastră o serie de propuneri, în contextul consultării publice privind proiectul de 

Contract-cadru.  

Apreciem că este necesară revizuirea Contractului-cadru în vederea actualizării tarifelor decontate de 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și a includerii de noi servicii. Aceste recomandări vin în 

contextul evoluției tehnologice din ultimii ani care au dus la modificări importante în criteriile de evaluare 

a echipamentelor. Este necesară actualizarea contractului cadru pentru a reflecta performanțele 

relevante pentru nivelul tehnologic actual având în vedere că ultimele modificări ale contractului-cadru în 

acest sens au fost realizate în urmă cu 7 ani. 

În baza unor factori cumulativi precum majorarea costurilor salariale, rata inflației, necorelarea unor tarife 

cu durata examinărilor, etc. considerăm că propunerile de mai jos trebuie corelate și cu actualizarea 

tarifelor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru investigațiile paraclinice. Sugerăm 

analiza linie cu linie a tarifelor actuale și actualizarea lor ținând cont de contextul specific al fiecărei 

investigații având în vedere că în anumite situații pot fi necesare chiar multiplicări ale valorilor curente.  

Pentru o analiză facilă a propunerilor noastre am împărțit propunerile în două capitole, primul cuprinzând 
propuneri privind modificarea normelor de aplicare a Contractului Cadru și al doilea care conține 
propuneri de noi servicii medicale acoperite prin Contractul Cadru. 
 
În acest sens, ne adresăm dumneavoastră pentru a analiza aspectele expuse prin prezenta și a dispune 
măsurile legislative necesare pentru creșterea accesului cetățenilor la servicii medicale în România.  
Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare pe aceasta temă.  
 
Cu stimă, 
 
Fady Chreih 
 
Task Force Leader 
Grup de lucru pentru Sănătate 
Coaliția pentru Dezvoltarea României 
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A. Recomandări privind Normele metodologice de aplicare a Contractului Cadru Recomandări privind 

modificarea criteriilor pentru selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie şi 

imagistică medicală, repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale 

paraclinice de radiologie imagistică medicală (Anexa 20 din Normele metodologice de aplicare în 

anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018) 

Propuneri: 

1. Majorarea normei de lucru pentru medicii de specialitate radiologie-imagistică medicală la 8 ore/zi 
pentru a facilita accesul asiguraților la investigații medicale. 

2. Vechimea aparatului să se calculeze ținând cont de luna și anul de fabricație respectiv luna și anul 

obținerii autorizației de funcționare CNCAN în cazul aparatelor de radiologie noi, respectiv luna și anul 

de fabricație autorizației de funcționare emise după recondiționare pentru care s-a aplicat un nou 

marcaj CE. 

3. În ceea ce privește echipamentele reuzinate sau recondiționare prin upgrade cu obținerea unui nou 

certificat CE 

- Anul original de fabricație trebuie certificat de către producător 

- În cazul recondiționării prin upgrade, firma care instalează upgrade-ul trebuie să fie autorizată 

de producător 

- Reuzinarea echipamentelor se poate realiza doar în unitățile de producție ale producătorului 

4. Modificarea lit. h) din capitolul II paragraful A din Anexa 20 privind punctajul acordat pentru fiecare 
aparat, astfel: 

 
h) imagistică prin rezonanţă magnetică  

− se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică cu câmp magnetic de 1 T si sub 

1,5 T; 

− se acordă 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical, cu câmp magnetic de peste 1,5 T se 

acorda 150 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică cu câmp magnetic de 3 T si peste 

3 T;  

 
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:  

a. pentru fiecare tip de antenă instalată*) se adaugă 20 puncte, pentru următoarele anatomii: 
cap, gât, abdomen+torace+pelvis, umăr, încheietură, coloană, genunchi, gleznă, whole body. 
Se punctează o singură antenă pentru fiecare anatomie. 

*) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada 
documentată a echipamentelor. 
b. Aplicaţii software*) instalate pe RMN  

- Post-procesare 3D - prelucrarea achiziţiilor în 3D - 10 puncte 
- Tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, 

deplasarea sau ruperea lor - 10 puncte 
- Soft cardiac - evaluarea viabilităţii, perfuziei şi dinamicii cordului**) - 10 puncte 
- Soft de scanare corp în totalitate - scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt - 10 

puncte  



 

3 
 

- Angiografie fără substanță de contrast - 10 puncte 
- Spectroscopie - 10 puncte 
- Soft examinare de sân**) - 10 puncte 

 *) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada 
documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente  
**) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada 
documentată a întregului pachet (antenă+aplicație achiziție+aplicație post procesare) 
c. Accesorii: 

- Injector automat - 20 puncte; 
- Staţie de post procesare şi software aferent*) -  20 puncte. (alta decât staţia de 

vizualizare) 
- Server post procesare*)  - 30 p + 2 p pentru fiecare client care include monitor de uz 

medical (se vor puncta maxim 12 clienți) 
*) se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada 
echipamentului cu conditia indeplinirii criteriului de vechime conform  
Punctajul pentru accesorii se acordă dacă îndeplinesc condiția de vechime conform art 1 lit h din 
Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - radiologie 
şi imagistică medicală, stabilit pe total judeţ 

 
5. Modificarea lit. g) din capitolul II paragraful A din Anexa 20 privind punctajul acordat pentru fiecare 

aparat, astfel: 

 
g) computer tomografie - se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral 

- După caz, la punctajul obţinut se adaugă:numărul de secţiuni achiziționate concomitent 
(nereconstruite): 

o mai mic sau egal 16 secţiuni – 25 puncte; 
o peste 16 și mai puțin sau egal cu 32 de secțiuni – 35 puncte; 

- timp de achiziție a imaginii: 
o 0.5 – 0.8  secundă – 10 puncte; 
o < 0.5 secunde – 20 puncte. 

- Aplicații software *) instalate pe computerul tomograf: 
o Circulație – minimum 64 slice – 2 puncte; 
o Evaluare nodul pulmonar – minimum 16 slice – 2 puncte; 
o Perfuzie – minimum 64 slice – 2 puncte; 
o Colonoscopie – minimum 64 slice – 2 puncte; 
o Angiografie cu substracție de os – minimum 16 slice – 2 puncte; 
o Sistem pentru justificarea și optimizarea dozelor de iradiere – 10 puncte; 

*) se punctează dacă în documentația de deținere și de punere în funcțiune există dovada 
documentată a aplicațiilor menționate instalate pe echipament 

- Accesorii: 
o Injector automat – 15 puncte 

- Staţie de post procesare şi software aferent*) -  20 puncte. (alta decât staţia de 
vizualizare) 

- Server post procesare*)  - 30 p + 2 p pentru fiecare client care include monitor de uz 
medical (se vor puncta maxim 12 clienți) 
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*) se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada 
echipamentului cu conditia indeplinirii criteriului de vechime conform  
Punctajul pentru accesorii se acordă dacă îndeplinesc condiția de vechime conform art 1 lit h din 
Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - radiologie 
şi imagistică medicală, stabilit pe total judeţ 

 
 
B. Recomandări privind Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni 

oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii) 

Propuneri: 

• Eliminarea recomandării comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru 

examinarea PET/CT și înlocuirea acesteia cu recomandarea medicului oncolog pentru a scurta 

timpul în care pacientul are acces la investigație, ținând cont de natura bolii oncologice. 

 

C. Recomandări privind criteriile pentru selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - 

laboratoare de analize medicale, repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii 

paraclinice - analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice - laboratoare 

de analize medicale (Anexa 19 din Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2018) 

Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - analize medicale 
de laborator - stabilit pe total judeţ 

1. Recomandări de ordin general: 

− Eliminarea punctării unui număr maxim de echipamente pentru fiecare compartiment în parte. 

− Eliminarea punctajului diferențiat pe controlul extern de calitate în funcție de numărul de 

participări peste numărul minim de 4,  cu menținerea numărului de maximum 12 participări pe 

an pe fiecare analit în parte. 

− Pentru echipamentele aferente laboratorului de anatomie patologică: cresterea punctajului 
pentru Aparat coloraţie automatizată imunohistochimie de la  7 puncte la 30 puncte. 

 

2. Recomandări de modificări: 

Secțiunea I: Criteriul de evaluare a resurselor – metodologia de stabilire a punctajului 

Subcriteriu A – Evaluarea capacității resurselor tehnice 

h). Punctajul pentru fiecare aparat se acordă după cum urmează: 

− Se acordă suplimentar 100 de puncte echipamentelor care permit service de la distanță (prin 

soluție IT). 

− Se acordă suplimentar 100 de puncte fiecărui echipament integrat într-o linie automatizată de 

procesare a probelor. 
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Imunologie:  

− Se punctează cu 50 puncte analizoarele care prezintă zero contaminare încrucișată. 

 
Propunere de Subcriteriu nou (B1) : Resursele IT ale laboratorului 

− Soluție IT de înregistrare/gestionare a cererilor și rezultatelor analizelor – se acordă 50 de puncte 

− Soluție IT care permite urmărirea timpului de eliberare a rezultatului (TAT) – se acordă 10 puncte 

− Soluție IT de gestionare a QC-urilor  - se acordă 10 puncte 

− Soluție IT middleware - se acordă 50 puncte 

− Se punctează suplimentar aplicațiile de business intelligence care permit optimizarea și 

eficientizarea performanței laboratorului prin informații retrospective despre acesta sau 

informații despre pattern-ul de testare solicitat din clinică pentru a putea eficientiza testarea și 

managementul bolilor și pentru luarea deciziilor informate - se acordă 50 de puncte 

− Soluții IT de gestionare/control a fluxului probelor in laborator- se acordă 20 de puncte 

 
Subcriteriul B2: Logistică  

− Se punctează soluțiile care permit controlul centralizat al tuturor analizoarelor din laborator – se 

acordă 15 puncte 

− Se punctează aparatele care suportă mentenanță proactivă folosind tehnici de ultimă generație 

care utilizează inteligența artificială - se acordă 10 puncte 

− Echipamente de procesare pre-analitică a probelor: 

o Sistem de înregistrare și sortare a probelor – se acordă 10 puncte 

o Centrifugă automată – se acordă 10 puncte 

o Sistem de verificare a calității probei – se acordă 10 puncte 

o Sistem de eșantionare a probelor – se acordă 10 puncte 

o Sistem de reînchidere sau resigulare a tuburilor – se acordă 10 puncte 

o Posibilitatea de conectivitate cu analizoare – se acordă 10 puncte 

o Sistem de procesare post-analitică (arhivare) a probelor -  se acordă 100 de puncte* 

*Se adaugă cate 10 puncte suplimentar pentrru fiecare mie de tuburi arhivată. 
 

Subcriteriul C: Resurse umane  

− Specialist IT - se acordă 20 de puncte 

 

Eliminarea punctajului pentru cele de mai jos, considerand că fără un minim de echipamente nu poate 
funcționa departamentul:  

− criotom - 7 puncte 

− termostat pentru parafină - 1 punct 

− platină sau baie termostatată - 1 punct 

− balanţă analitică - 1 punct 

− pH-metru - 1 punct 

− masă absorbantă pentru vapori toxici - 1 punct 

− baterie colorare manuală hematoxilină – eozină - 1 punct 

− baterie manuală pentru imunohistochimie - 1 punct 
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D. Recomandări privind introducerea în contractul cadru a unor investigații de laborator 

Recomandăm extinderea gamei de servicii decontabile în cazul serviciilor medicale de laborator. 
Propunerea  vizează introducerea celor mai frecvente 11 investigații de laborator care nu sunt în prezent 
decontabile prin contractul cadru. Acestea sunt investigații de screening si prevenție a unor afecțiuni 
grave și foarte grave a căror depistare precoce este esențială pentru pacient. 
 

Serviciu propus Utilitate / Motiv pentru introducere 

Examen Papanicolau în mediu lichid*  

Permite diagnosticarea precoce a leziunilor 
precanceroase ale colului uterin; testarea este mai 
completă şi cu riscuri mult mai mici de erori; 

 
Chlamydia Trachomatis + Neisseria 
Gonorrhoeae NAAT în secreții genitale 

Diagnosticul infecțiilor acute urogenitale, screening-ul 
infecției la persoanele cu risc crescut; screening-ul 
gravidelor în primul trimestru de sarcină; 

 
25-OH-Vitamina D 

Diagnosticul deficitului de Vit. D; 

 
Mycoplasma Hominis + Ureaplasma SP 
(cultură, identificare, antibiogramă la 
nevoie) 

Diagnosticul infecțiilor urogenitale, screening-ul infecției la 
persoanele cu risc crescut; screening-ul gravidelor în primul 
trimestru de sarcină; 

FT3 (triiodotironina liberă)  

 
Diagnosticarea pacienţilor cu hipertiroidism subclinic, care 
prezintă supresie de TSH şi concentraţii normale de FT4; 

LDH (lactat de hidrogenaza) Diagnosticul retroactiv al infarctului miocardic;  

T3 (triiodotironina)  
Diagnosticul tireotoxicozei T3 sau a cazurilor în care FT4 
este normal în prezenţa semnelor de hipertiroidism; 

D Dimeri 
 
Valoare predictivă în tromboza venoasă; investigarea 
pacientelor cu infertilitate primară sau secundară; 

CEA (antigen carcinoembrionic/ 
carcinoembrionar) 

 
Monitorizarea pacienților cu diferite neoplazii (cancer 
colorectal, mamar, pulmonar, gastric, pancreatic, ovarian); 

CA 19-9 (Antigen carbohidrat) 
  

Diagnosticul şi monitorizarea adenocarcinomului 
pancreatic, gastric şi a tumorilor hepatobiliare; diagnosticul 
şi monitorizarea cancerului colorectal (al doilea) şi ovarian; 

CA 125 (Antigen tumoral) 
 
Diagnosticul și aprecierea prognosticului în cancerul 
ovarian; 
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De asemenea, propunem o lista de 5 noi analize de laborator ce asigura suport in preventie si detectie 
timpurie. Acestea sunt investigații de screening si prevenție a unor afecțiuni grave și foarte grave a căror 
depistare precoce este esențială pentru pacient. 

Serviciu propus Utilitate / Motiv pentru introducere  

HPV screening cu tehnologie de 

diagnostic molecular 

ADN HPV identifica tulpinile HPV cu risc crescut implicate in 

aparitia cancerului de col uterni  (HPV 16 si HPV18, plus 

pentru restul de 12 tulpini cu risc crescut rezultat de grup). 

Este mai sensibil decattestul Papanicolau in identificarea 

riscului de dezvoltare a unei leziuni canceroase. 

HbA1c Împreună cu glicemia, HbA1c este un parametru crucial in 

managementul diabetului. Spre deosebire de aceasta, 

determinarea hemoglobinei glicate oferă o estimare 

retrospectiva a statusului glicemic, independentă de ritmul 

circadian, dieta si alte fluctuații tranzitorii ale concentrației 

glucozei in sange. Ghidurile din România recomanda 

determinarea HbA1c de cel putin 2 ori pe an pentru 

monitorizarea evoluției DZ 

BNP/ Nt Pro BNP Test indicat  ca adjuvant  în  diagnosticul  indivizilor  

suspectați  de  insuficiență  cardiacă congestivă și  în  

detectarea  formelor  ușoare  ale  disfuncțiilor cardiace.  

Testul ajută și la evaluarea  gravității  insuficienței  cardiace  

la  pacienții diagnosticați cu  insuficiență  cardiacă  

congestivă. 

Acest test este indicat mai  departe  pentru  stratificarea  

riscului  pacienților cu  sindrom coronarian  acut și  

insuficiență  cardiacă congestivă  și poate fi  utilizat  și  în  

monitorizarea  tratamentului  pacienților  cu  disfuncție a 

ventriculului stâng. 

Test pentru Preeclampsie Testul pentru evaluarea riscului de preeclampsie  PlGF  este  

utilizat  în  combinație  cu  testul sFlt‑1 pentru a  determina  

raportul  sFlt‑1/PlGF.  Raportul  sFlt‑1/PlGF  este  folosit  ca 

adjuvant în  diagnosticul  preeclampsiei,  împreună  cu  alte  

informații  clinice  și diagnostice.  În plus,  raportul  

sFlt‑1/PlGF  este  folosit  ca  adjuvant  în  predicția  pe  

termen scurt a  preeclampsiei  (excludere  și  luare  în  calcul)  

la  femeile  însărcinate suspecte de  preeclampsie,  împreună  

cu  alte  informații  clinice  și diagnostic. 
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Procalcitonina PCT este un indicator al răspunsului imun la pacientii cu 

infecție bacteriană confirmată sau suspectați.Testul trebuie 

utilizat în asociere cu evaluarea clinică pentru:- detectarea 

timpurie și diagnosticul diferențiat al infecțiilor bacteriene 

relevante clinic,- evaluarea gradului de severitate și a 

prognosticului rezultatului infecției bacteriene sistemice, 

sepsis, sepsis sever și șoc septic,- identificarea pacienților 

care vor fi tratati cu antibiotice,- monitorizarea terapiei cu 

antibiotice si evaluarea succesului acesteia 

 

E. Creșterea accesului pacienților la servicii medicale de prevenție secundară și curative  

Context: Bolile cardiovasculare (BCV) sunt în continuare pe primul loc în România, la numărul de decese 

înregistrate în anul 2019 (55,9% din tototalul deceselor înregistrate în Romania în anul 2019 au fost decese 

prin bolile aparatului circulator).  Mortalitatea pe cauze de deces în perioada 2010-2019 păstrează aceleași 

ranguri multianuale, primul loc fiind ocupat de decesele prin bolile aparatului circulator, urmat de tumori 

maligne. (Sursa: “Raportul național al stării de sănătate a populației, 2019 – accesibil la 

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/rapoarte/). 

 

Prevenția BCV, atât prin modificarea stilului de viață sau medicație, este eficientă din punct de vedere a 

costurilor în orice context, incluzând abordarea la nivel populațional și la nivelul indivizilor ce prezintă risc 

crescut. BCV ocupă primul loc și în ceea ce privește mortaliatea evitabilă, 63,7% din decesele influențabile 

prin tratament sunt reprezentate de boala ischemică a inimii, boala hipertensivă și bolile cerebro 

vasculare. (Sursa: Sursa: “Raportul național al starii de sănătate a populației, 2019 – accesibil la 

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/rapoarte/) 

 

Propunere: completare pachet servicii de bază, astfel: 

 

“CAPITOLUL II  

Pachetul de servicii de bază  

Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală primară 

1.1. Servicii medicale curative 

1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare pentru 

bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt - HTA, 

insuficiență cardiacă, dislipidemie, hipercolesterolemie, şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică 

respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi” 

 

F. Urgentarea accesului la diagnostic și tratament a pacienților suspectați de o afecțiune din sfera 

oncologică 
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Context: Unele dintre problemele semnalate de către pacienții oncologici în perioada pandemiei includ 
nedecontarea analizelor privind markerii tumorali, lipsa gratuității pentru medicamentele conexe terapiei 
oncologice, accesul foarte greu la investigații tip CT/RMN decontate în baza biletelor de trimitere, 
fondurile insuficiente alocate față de necesarul sustinut la nivel de spital,  neclaritate cu privire la parcursul 
pacienților de la suspiciune la diagnostic, tratament, în perioadele de monitorizare, birocrație excesivă, 
faptul că unele secții de oncologie nu mai permit deloc accesul pacienților, iar altele nu au inițiat niciodată 
pacienți pe imunoterapie.  

Propunere: Standardizarea urgentării accesului pacientului cu suspiciune de cancer în toate etapele 
parcursului acestuia în sistemul medical, pe model “fast-track refferal”  

i. Pacientul să fie văzut de un medic specialist în termen de cel mult 2 săptămâni de la data emiterii 
unei recomandări de către medicul de familie pentru continuarea investigațiilor în legătură cu o suspiciune 
de cancer. 

ii. Recoltarea analizelor și transmiterea rezultatelor să se faca prioritar, ideal cu aceeași ocazie cu 
prezentarea pacientului la medicul specialist, dar în orice caz, în cel mai scurt timp pentru toți pacienții cu 
suspiciune de cancer, iar oricând este posibil să se apeleze la recoltarea hemoleucogramei și altor analize 
la domiciliu. 

iii. Reducerea procedurilor birocratice excesive, asociate activității medicale, astfel încât să fie 
prioritizată activitatea derulată de medic în legătură directă cu pacientul. 
 

G. Recomandări cu privire la managementul pacientului cu cancer pulmonar prin actualizarea 

Pachetului de servicii medicale de bază acordate în regim de spitalizare de zi 

Cancerul bronho-pulmonar este o boală cu impact major asupra sănătății publice, pentru care considerăm 
că ar trebui să existe o abordare coerentă și integrată, în baza unui cadru legal specific și clar definit, 
pentru a răspunde la timp și în mod adecvat nevoilor de sănătate ale pacienților, în condiții de eficiență a 
costurilor. 

În prezent, există anumite disfuncționalități în ceea ce privește diagnosticarea pacienților cu cancer 
bronho-pulmonar, generate de faptul că nu există un cadru clar care să asigure o abordare integrată a 
pacientului: (i) nu este prevăzut un set standard de investigații necesare în vederea diagnosticării precoce; 
(ii) nu este prevăzut un parcurs clar al pacientului de la primul contact cu medicul specialist și până la 
diagnosticare, inclusiv etape și termene clare aplicabile fiecărei etape. 

De asemenea, situația curentă generată de pandemia COVID 19 a dus la scăderea dramatică a 
diagnosticării acestui tip de cancer prin limitarea accesului pacienților la investigația diagnostică 
bronhoscopie, procedura care în acest moment nu se poate efectua în condiții normale în spitalele de 
pneumologie care sunt transformate în cea mai mare parte în centre COVID. 

Propunerile vizează adresarea acestor disfuncționalități, prin introducerea unui cadru legal care să 
reglementeze cel puțin următoarele aspecte: 
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• includerea în decontare a unui pachet standard de investigații diagnostice, care să poată fi 
recomandate indiferent de specialitatea medicului care a luat pacientul în evidență (respectiv, 
indiferent dacă este vorba de un medic pneumolog sau medic oncolog, chirurg oncologie 
generală/toracic) și care să includă investigațiile specifice: CT, RMN, bronhoscopie etc. 

• pentru eficientizarea diagnosticării precoce și navigarea eficientă a pacientului în sistem, încă de 
la primul contact cu medicul specialist, care pune diagnosticul, este critic să se elaboreze un 
protocol prin care să se stabilească algoritmul de testare și tratament în cancerul pulmonar, de 
natură să  asigure în mod concret diagnosticarea și tratamentul optim al pacienților, precum și 
utilizarea eficientă a fondurilor publice pentru medicația adecvată pacienților. Protocolul de 
testare trebuie să aibă ca scop testarea completă și în același timp pentru toți biomarkerii 
relevanți considerând managementul optim al probei de țesut tumoral. Asigurarea 
managementului terapeutic adecvat presupune stabilirea precoce a profilului molecular ca etapă 
esențială în diagnosticarea și ulterior tratamentul pacienților. Acest lucru este posibil prin 
implementarea  testării reflexe - la diagnostic - a subtipului molecular de cancer pulmonar, cu 
identificarea  mutațiilor targetabile și a biomarkerilor predictivi ai răspunsului la tratament, după 
un algoritm agreat, care să aibă la baza  utilizarea cât mai eficientă a țesutului tumoral disponibil 
și un proces de diagnosticare optim cu scurtarea tuturor timpilor între diagnostic și tratament. De 
asemenea, trebuie avută în vedere implementarea și susținerea financiară a biopsiei lichide 
(pentru ghidarea tratamentului)  acolo unde țesutul tumoral este foarte redus sau nu se poate 
efectua biopsia (ex. la progresia bolii – situație destul de frecventă în cancerul pulmonar) 

• includerea în decontare și a furnizorilor privați de servicii medicale pentru efectuarea 
bronhoscopiei diagnostice pentru a asigura accesul pacientilor cat mai rapid la bronhoscopie si 
mai multe optiuni pentru acestia – atat in mediul privat cat si in cel public, cu atat mai mult cu 
exista dificultati majore in accesul pacientilor la aceasta procedura în condiții normale în spitalele 
de pneumologie care sunt transformate in prezent, în cea mai mare parte, în centre COVID 

• reglementarea componenței comisiilor multidisciplinare virtuale, inclusiv a normelor 
metodologice de lucru, cu stabilirea unor indicatori de performanță și a tarifelor serviciilor oferite 
(acte normative separate referitor la tipurile de comisii , respectiv grupare pe afecțiuni oncologice 
etc.) 

 

H. Eficientizarea și stabilirea unor termene pentru alocările bugetare pentru contractele cost-volum 

Context: Există situații, pentru anumite județe, în care bugetul alocat pentru medicamentele CV (din 
programele naționale) este în mod frecvent mai mic decât bugetul solicitat de către unitățile sanitare care 
derulează programul. În anumite situații, necesarul de tratament nu poate fi asigurat nu numai pentru 
pacienții noi, dar nici pentru pacienții care au fost deja înrolați în tratament.  

Propunere: Stabilirea unor termene clare în ceea ce privește alocarea bugetară pentru contractele cost – 
volum pe întreg circuitul de alocare bugetară 

Predictibilitatea alocării bugetului pentru contractele cost–volum poate duce la o eficientizare a folosirii 
resurselor și poate permite autorităților o mai bună planificare. Este important să se stabilească un parcurs 
între spital- casa locală de asigurări de sănătate- CNAS, marcat prin termene clare, pentru circuitul de 
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alocare bugetară, astfel încat să existe transparență cu privire la durata fiecărei etape din procesul de 
alocare bugetară. 

 
I. Recomandări cu privire la modalitatea de implementare a contractelor cost-volum-rezultat  

 

1. Necesitatea decontării din FNUASS a viremiei de constatare a atingerii rezultatului terapeutic 

Având în vedere nevoia medicală de a avea certitudinea succesului terapeutic precum și necesitatea de a 
asigura predictibilitate DAPP în privința costurilor asociate derulării unui eventual contract cost-volum-
rezultat, considerăm că se impune reglementarea decontării din FNUASS nu numai a testelor necesare 
pentru includerea în tratament, cât și a testelor de monitorizare cu semnificație prognostică, respectiv a 
viremiei efectuate la 12 săptămâni de la finalizarea tratamentului în vederea constatării atingerii 
rezultatului medical sau eșecului tratamentului. 

Nu subzistă nicio rațiune pentru care testele de diagnosticare să poată fi decontate din FNUASS însă 
răspunsul viral susținut la 12 săptămâni de la tratament să nu facă obiectul decontării ci să fie în 
integralitate lăsat în sarcina DAPP, în măsura în care acesta ar alege să oferteze susținerea din punct de 
vedere financiar a acestor teste în cadrul procesului de negociere în vederea încheierii unui contract cost-
volum-rezultat. 

Decontarea testării necesare pentru evaluarea rezultatului medical se impune atât pentru diagnosticarea 
pacienților și verificarea îndeplinirii criteriilor pentru includere în tratament cât și pentru evaluarea 
rezultatului medical după finalizarea tratamentului, conform criteriilor de evlauare a rezultatului medical. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem ca în Proiectul de Ordin să fie introdus un nou punct, cu 
următorul conținut: 

Hepatita cronică virală C – evaluare 
rezultat medical (Serviciu anual per 
asigurat.) 

Determinare cantitativă ARN 
VHC 

 

În acest sens, recomandăm introducerea unor noi servicii de laborator, respectiv: 

• Testare viremia inițială ( pretratament) în vederea dignosticarii infectiei cu virus Hepatitic C, în  

vederea inițierii cât mai rapide a tratamentului specific 

• Testare viremia 12 săptămâni post-tratament (SPT12) în vederea confirmării vindecării 

pacientului cu Hepatita Cronica C 

 

2. Eliminarea limitelor accesului pacienților la furnizorii de servicii medicale 

Salutăm includerea în contractului cadru a posibilității că pacienții să se adreseze oricărei farmacii pentru 
ridicarea prescripției medicale, indiferent dacă această se află sau nu în relație contractuală cu aceeași 
casă de asigurări de sănătate ca și medicul prescriptor. Totuși considerăm că neacordarea acestei facilități 
și pacienților care beneficiază de medicamente compensate pe baza contractelor cost-volum-rezultat este 
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de natură să îngreuneze accesul pacienților la terapie, mai ales în ceea ce privește continuarea acesteia, 
cu consecințe importante atât asupra atingerii obiectivului terapeutic cât și asupra sustenabilității și 
predictibilității desfășurării contractelor pentru deținătorii de autorizații de punere pe piață implicați. 

Propunem ca prevederea de mai sus să fie extinsă și pentru medicamentele care fac obiectul contractelor 
cost-volum-rezultat: „farmaciile să elibereze asiguraţilor medicamentele din prescripţiile medicale, 
inclusiv pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum si cost-volum rezultat şi/sau 
materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în 
unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative, indiferent de casa de asigurări de sănătate 
la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile prevăzute în norme, indiferent dacă medicul care a 
emis prescripţia medicală se află sau nu în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu 
care se află în relaţie contractuală farmacia” 

J.  Recomandări privind includerea unor noi analize în pachetul de analize medicale paraclinice care 

pot fi recomandate de către medicii de familie, în cadrul pachetului de bază.  

 

Propuneri:  

1. Includerea hemoglobinei glicate (HbA1c - rationale – diagnostic DZ) în pachetul de bază de analize 

medicale paraclinice care pot fi recomandate de către medicii de familie persoanelor aflate la risc, în 

următoarele condiții:  

- testul HbA1c  se recomandă pentru persoanele aflate la risc de a dezvolta DZ tip 2 în 

eventualitatea stabilirii diagnosticului de către medicul specialist;  

- persoanele aflate la risc sunt persoane peste 40 ani, cu scor ridicat la riscograma utilizată în 

practica medicală internațională/europeană ( FINDRISC/ADA); 

- valoarea rezultatului riscogramei pentru care medicul de familie poate recomanda efectuarea 

analizei HbA1c se stabilește conform ghidurilor medicale în domeniu,  avându-se în vedere 

persoanele aflate la risc mare (15 – 20 puncte) și foarte mare (> 20 puncte). 

- Prețul de decontare al analizei urmează să fie stabilit de CNAS.  

 

Situația actuală 

În contextul pandemiei de coronavirus, pacienții care suferă de diabet zaharat (DZ) sunt extrem de 

vulnerabili în fața efectelor virusului, fiind în prima linie în ceea ce privește agravarea stării de sănătate. 

Conform Federației Internaționale de Diabet, atunci când persoanele cu DZ dezvoltă o infecție virală, 

poate fi mai greu de tratat din cauza fluctuațiilor nivelului de glucoză din sânge și eventual al prezenței 

complicațiilor diabetului. Un studiu retrospectiv a arătat că prezența DZ la pacienții diagnosticați cu 

COVID-19 crește semnificativ și necesitatea intervențiilor medicale, iar controlul glicemic optim este 

corelat cu rezultate clinice mai bune.1 

 
1 https://coronavirus.jhu.edu/map.html accesat pe 24 septembrie 2020 
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În toată această perioadă de pandemie, cel mai îngrijorător aspect semnalat de societățile medicale este 

că multe persoane cu diabet și-au întrerupt/ administrat incorect tratamentul, iar acest fapt generează 

agravarea bolii.  

Una dintre soluțiile pentru îmbunătățirea acestei situații este introducerea unor măsuri suplimentare de 

screening și depistare precoce pentru DZ la nivelul asistenței medicale primare, în special în cabinetele 

medicilor de familie, mai ușor accesibile pentru pacienți decât medicii specialiști.  

Diagnosticarea DZ tip 2 se realizează pe baza testelor de evaluare a metabolismului glucidic, unul dintre 

aceste fiind determinarea hemoglobinei A1c care arată o estimare retrospectivă a statusului glicemic (spre 

deosebire de glicemie care arată statusul curent al metabolismului).  Acest test poate fi recomandat acum 

doar de către medicul specialist diabetolog, de medicul cu competenţă sau atestat în diabet sau de 

medicul desemnat în scopul evaluării periodice a controlului metabolic. 

Beneficii ale propunerii: 

- Beneficiile pentru pacienți vizează în principal un acces crescut la investigații paraclinice legate de 

screening-ul, diagnosticul și prevenția DZ. În contextul pandemiei COVID și, în special în mediul 

rural, populația nu are acces în multe cazuri la medici specialiști care pot recomanda acum această 

analiză. 

- -Medicii de familie vor putea ridica suspiciunea de DZ iar medicii specialiști în diabet, nutriție și 

boli metabolice vor putea confirma si  depista mai eficient pacienții cu DZ - astfel diagnosticarea 

precoce va permite ulterior luarea unor măsuri de intervenție rapidă.  

- Pentru medicina de familie, este un instrument care permite eficientizarea activității de screening 

și diagnostic a pacienților din listă (din motive logistice, de cele mai multe ori, testele incluse acum 

în pachetul de bază nu sunt efectuate).  

- Pentru FNUASS, o identificare timpurile a cazurilor de DZ va duce la evitarea complicațiilor și 

implicit la diminuarea costurilor cu managementul pacienților cu diabet zaharat.  

K. Recomandări cu privire la eliminarea limitei de raportare si decontare a consultatiilor necesare 

prescrierii si administrarii medicamentelor prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

Având în vedere Hotărârea de Guvern în discuție și anticipând actualizarea Normelor metodologice de 

aplicare Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, 

tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-

2022, care va urma în procesul legislativ, în implementarea noului Contract-cadru, vă supunem atenției 

următoarele aspecte: 

1) Conform Art. 156, alin (2) din proiectul  H.G. mai sus menționat, „prin excepţie, în cazul 
medicamentelor prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările 
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ulterioare, se pot emite pentru acelaşi asigurat mai multe prescripţii, conform reglementărilor legale 
în vigoare“. 

2) Conform Art. 3, alin 2) din Anexa nr. 8 “Modalitatile de plata în asistența medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialitățile clinice, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative” din 
cadrul Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate în vigoare (“Normele metodologice de aplicare”), “punctajul aferent 
serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau mai mulți asigurați 
indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăși 90 
de puncte în medie pe zi, cuvenite celui/celor care le prestează, reprezentând servicii conexe”. 

In baza alin 1) și 2) de mai sus, considerăm necesar ca în cadrul HG precum și al Normelor metodologice 
de aplicare, să se realizeze alinierea limitei numărului de puncte raportate și decontate în medie pe zi, cu 
excepția corespunzătoare Art. 156 alin (2) mai sus menționat, mai exact:  

- punctajul raportat și decontat corespunzător consultațiilor necesare prescrierii și 

administrării medicamentelor prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind 

regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu 

modificările şi completările ulterioare, să nu fie limitat, prin excepție specifică acestor 

medicamente, la fel cum prevede și Art. 156, alin 2) în cazul numărului de prescriptii. Așadar 

limita de 90 de puncte în medie pe zi să fie exceptată în cazul decontării consultațiilor 

corespunzătoare prescrierii și administrării acestor medicamente specifice. 

Această aliniere se impune întrucât în vederea prescrierii tratamentului este necesară o consultație, iar 
ulterior o nouă consultație în vederea administrării (după caz, în functie de condițiile de administrare din 
Rezumatul Caracteristicilor Produsului /RCP).  

Luând în considerare faptul că în cazul medicamentelor prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 
339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin excepție, se pot emite pentru acelaşi asigurat mai multe 
prescripţii, conform reglementărilor legale în vigoare, considerăm necesar ca numărul de consultații 
necesare prescrierii și administrării să fie decontate în totalitate în baza posologiei din Rezumatul 
Caracteristicilor Produsului (RCP), și nu în baza limitei de 90 puncte în medie pe zi. 

Astfel, considerăm că această modificare completează și aliniază aspectele corespunzătoare prescrierii 

medicamentelor prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu procesul de raportare și decontare a 

consultațiilor care sunt necesare prescrierii și administrării acestor medicamente, facilitând în siguranță 

și timp util accesul pacienților la tratamentul cu medicamentele în speță. 

L. Recomandări privind necesitatea decontării din FNUASS a testelor specifice pentru infecția 

tuberculoasă pentru pacienții cu BOALĂ CRONICĂ INFLAMATORIE INTESTINALĂ precum și cu 

PSORIAZIS SEVER ÎN PLĂCI și ARTRITĂ PSORIAZICĂ 
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Având în vedere: 
1. Prevederile protocolului terapeutic de prescriere pentru boala cronică inflamatorie 

intestinală, pentru psoriazisul cronic sever (în plăci) privind utilizarea agenţilor biologici 

precum și protocolul corespunzător artropatiei psoriazică - agenți biologici elaborate de 

Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 

1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, la inițierea terapiei 

biologice este necesar screening-ul infecțios pentru infecția tuberculoasă precum și faptul că 

2. Testarea pentru infecția tuberculoasă nu face parte din lista de investigații paraclinice 

decontate de CASMB, prevederilor din Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a 

Hotărârii Guvernului 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, din 27.03.2018ii, fiind necesară acoperirea costurilor cu această investigație de către 

pacienți, îngreunând și uneori întârziind accesul pacienților la tratament cu efect de 

deteriorare a bolii, 

 
Astfel, considerăm necesar includerea testării pentru infecția tuberculoasă în lista de investigații 
paraclinice decontate de FNUASS/CASMB acest lucru facilitând accesul pacienților la tratament în cel mai 
scurt timp. 
 
În anticiparea actualizării Normelor metodologice de aplicare Hotărârii de Guvern pentru aprobarea 

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, 

a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, care va urma în procesul legislativ, propunem ca 

în Proiectul de Ordin să fie actualizată lista investigațiilor decontate de FNUASS în vederea includerii 

testărilor cu teste de tip IGRA (interferongamma release assays): QuantiFERON TB Gold sau testul 

cutanat la tuberculină (TCT). 

M.  Recomandări privind necesitatea decontării din FNUASS a testelor specifice de calprotectină fecală 

pentru pacienții cu BOALĂ CRONICĂ INFLAMATORIE INTESTINALĂ 

Având în vedere: 
1. Prevederile protocolului terapeutic de prescriere pentru BOALA CRONICĂ INFLAMATORIE 

INTESTINALĂ, elaborat de Comisia de specialitate a Ministerului Sănătății și aprobate prin Ordinul 

MS/CNAS nr 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare conform cărora:  

a. “Diagnosticul complet și stabilirea strategiei terapeutice, inclusiv indicația tratamentului 

biologic se face prin internare în serviciile de Gastroenterologie care au dotările minime 

necesare: laborator performant, (și calprotectina, eventual și cu evaluarea nivelului seric 

și al anticorpilor împotriva produșilor biologici), posibilitatea efectuării endoscopiei 

digestive superioare și inferioare, Ecografie, ecoendoscopie, imagistică (enteroCT, RMN, 

Capsula endoscopică). Decizia de întrerupere sau schimbare a agentului terapeutic se face 

de asemenea prin internare în servicii de gastroenterologie. Urmărirea periodică a 



 

16 
 

pacienților cu BII se poate face și prin ambulatoriile de gastroenterologie sau internare de 

zi.” precum și faptul că 

b. “Pentru diagnosticul bolilor cronice intestinale este necesară existenţa criteriilor 

biologice” (printre care si calprotectina),  

c. Valorile analizei calprotectinei sunt extrem de importante în indicarea abordării  clinice,  

 

d. Am identificat un număr important de situații în care testarea calprotectinei fecală nu 

este decontată în practică prin internare în toate serviciile de Gastroenterologie, așadar 

analiza calprotectinei s-a dovedit a fi indisponibilă din punct de vedere al decontării în 

practică deși este inclusă în Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de 

spitalizare de zi. In acest caz, fiind necesară acoperirea costurilor cu această investigație 

de către pacienți, această situație îngreunează și uneori întârzie accesul pacienților la 

tratament cu efect de deteriorare a bolii. 

 
În anticiparea actualizării Normelor metodologice de aplicare Hotărârii de Guvern pentru aprobarea 

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, 

a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, care va urma în procesul legislativ, propunem 

includerea testării calprotectinei fecale în lista de investigații paraclinice decontate de CASMB în Anexa 

nr. 17 din Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, acest lucru 

facilitând accesul pacienților la tratament în cel mai scurt timp. 

N. Recomandări privind necesitatea decontării din FNUASS a secvențierii FISH și PCR pentru detectarea 

aberațiilor genomice – metodele FISH (del 17p), PCR/secvențiere (TP53, IgHV) pentru pacienții cu 

LLC 

În anticiparea dezvoltării și adoptării noilor Programe naționale de sănătate curative și a normelor tehnice 

aferente, care va urma în procesul legislativ, propunem ca în noile Programe să fie actualizată lista 

investigațiilor decontate de FNUASS în vederea includerii decontării secvențierii FISH și PCR pentru 

detectarea aberațiilor genomice – metodele FISH (del 17p), PCR/secvențiere (TP53, IgHV) pentru pacienții 

cu LLC. 
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O. Recomandări cu privire la tratamentul pacienților cu distonii, paralizii cerebrale și spasticitate în 

urma unui accident vascular cerebral (AVC) prin actualizarea Pachetului de servicii medicale de bază 

acordate în regim de spitalizare de zi 

Costurile terapiei pacienților adulți și copii cu distonii, paralizii cerebrale și spasticitate post AVC prevăzute 
în cadrul Normelor în Anexa nr.22, Cap I, para. B.3.2., pozitiile 45-48 și 65 nu au fost actualizate, deși: (i) 
schemele terapeutice de tratament au fost modificate, iar (ii) prețurile medicamentelor conform 
CANAMED au înregistrat anual actualizări.  

Este esențial un management al recuperării adecvat, individual fiecărui pacient, care să aibă drept 
principal obiectiv reducerea spasticității generatoare de contractură musculară și durere. Această 
reducere are drept consecință directă scăderea frecvenței complicațiilor, a costurilor economice și a 
impactului social generate de scăderea ratei și perioadei de spitalizare, îmbunătățirea statusului muscular, 
al capacității de auto-îngrijire a pacientului. AVC-ul este o afecțiune estimată a fi a doua cauză de 
mortalitate (21.64% din totalul deceselor) și de dizabilitate (11.34% din totalul persoanelor cu dizabilitate) 
în țara noastră. Dintre aceștia, aproximativ 17% prezintă spasticitate, care apare atât la membrul superior, 
cât și la membrul inferior. 

Propunerea noastră este ca viitoarele Norme ar trebui să conțină următoarele actualizări:  

- introducerea tratamentului spasticității cu toxina botulinică și la membrul inferior, în acord cu noile 
ghiduri și indicații terapeutice în domeniu. Astfel s-ar putea trata o categorie de pacienți care în 
prezent nu are opțiune terapeutică. 

- costurile terapiei - pozițiile 45-48 și 65 să reflecte dozele de medicament recomandate în schemele 
terapeutice actuale ale rezumatului caracteristicilor produsului și costul medicamentului având în 
vedere prețurile în vigoare publicate în CANAMED. 

 
 
P. Codificarea consultațiilor și serviciilor pentru prevenție sub coduri separate de cele de boală 

 
Q. Plata serviciilor de ultrasonografie în ambulator, tarifate în funcție de specialitate și complexitate 

(ex. ecografie abdominală, ecocardiografie, eco-elastrografie screening mamară, ecografie 

tiroidiană, muculoscheletală etc.) 

 
R. Prevederea în contractele CJAS cu furnizorii de servicii ca aceștia să raporteze în platformele 

informatice dezvoltate (ex pentru screeninguri, pentru registre de boală) - neplata serviciilor 

furnizate și neînregistrate în sisteme informatice 

 
S. Servicii pentru persoanele vârstnice 

Departajarea îngrijirilor la domiciliu, asa cum sunt acestea definite în prezent în contractul cadru în: 
a. îngrijiri la domiciliu acute (pentru stări de sănătate temporar alterate, de exemplu post 

intervenții chirurgicale, cu probabilitatea de revenire la normal etc.) 

b. îngrijiri la domiciliu pentru cronici, în care persoana are un grad important de dependență și 

în care remisiunile nu sunt probabile. 


