
ANEXA 39

MODALITATEA

ART. 1 (1

nform modelului de la anexa nr. 
39 D la prezentul ordin

, numai ca o 
.

la 

sta dispozitivelor medicale din anexa nr. 38 la ordin. 

icale sau de dispozitive 

le asiguratului, CNP-

- implant cu lentile intraoculare -

Biometriile
CNP-

tezare care 

nar, 

recomand



ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident d

unul dintre membrii de familie cu 
, - prin act 

notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa 

identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod u

oxigenoterapie

- CNP/cod unic de asigurare. Documentele se 

care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de 

unui furnizor de dispozitive medicale evaluat (reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau 
-

ozitivelor 

interval de maximum 12 luni consecutive.

temeiului legal.

unul dintre membrii de familie 
- prin act 

notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, sau se

e categorii de dispozitive medicale. În acest caz decizia se emite în 

-
de decizie pentru aprobarea 

în anexa nr. 39 A la ordin.
(3) Fiecare decizie,

dintre care un exemplar pentru asigurat, tra

o copie a 
.

(4) 



(5) 
dispozitiv medical emit decizii distincte 

zorie.
(6) 

-
hiriere, pe baza deciziilor de aprobare pentru 

acestora pe fiecare tip.
(7) Decizia de aprobare pent

u poate fi mai mare de 90/91/92 de zile de zile 
calendaristice . Decizia de aprobare pentru închirierea 

(8) Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 

dispozitive 

ART. 4 (1) Pentru procurarea dispozitivului medical, asigur

asiguratul sau unul 
- prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau 

furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale eval

adresa unui 

schimbarea furnizorului de dispozitive medicale, cu precizarea denumirii furnizorului de dispozitive 
în 

tor perioadei 

procurare dispozitive de protezare stomii (sistem stomic unitar 
2. Dispozitive pentru 

protezare stomii”



poz. 1, pct. a2 –

e noua decizie nu se poate 

aferente,
de aprobare pentru cu

.
le în 

cuprinde 

momentul în care asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical.

emiterii deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de 
furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale.

casele de 
emiterii deciziei de aprobare pentru închirierea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de 
furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale.

- -
itivelor pentru care nu se emit

termen de valabilitate; 
-

caz, conform prevederilor legale în vigoare,
-

CNP- nuale a 
audiometrelor utilizate;

- e protezare stomii, 

-
utilizate, respectiv

-
ura beneficiarului sau a unuia dintre 

, împuternicit legal prin act notarial/act de 
reprezentare prin avocat, reprezentant legal - cu specificarea domiciliului la care s-
actului de identitate - -

irmarea de primire a dispozitivului 
-

“conform cu originalul”; pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, confirmarea primirii 
dispozitivului medical se depune 
furnizor cu sintagma “conform cu originalul”) te numai la acordarea 

primirii dispozitivului medical în vederea d



-a fost emis cardul.
unul dintre membrii 

, împuternicit legal - prin act notarial/act de reprezentare 
prin avocat, reprezentant legal -

statele cu 

(4) Decontarea în cazul p
unul ,

medicul de specialitate. În cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I 
, - prin act notarial/act de reprezentare prin 

proteze

unul dintre 
, - prin 

act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, a unui document de 

protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate 

protezare. În cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de familie cu 
- prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau 

termen de 15 zil

reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale acordate beneficiarilor formularelor/documentelor 

(8) 
e

furnizorul a intrat în posesia documentului privind confirmarea de primire a dispozitivului medical.

labilitate a talonului facturat.



ivului medical

zile calendaristice.

dispozitivului medical se face începând cu data de valabilitate a deciziiilor ulterioare, respectiv a 
primului talon aferent acestor decizii.

Începând cu cel de al doilea talon, decontarea dispozitivului medical acordat prin închiriere se face 

-
a produs din vina utilizatorului. În acest caz repararea sau înlocuirea dispozitivului medical cu altul 

ART. 9 Casele de asig

dispozitive medicale pentru a analiza aspecte privind acordar


