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INVESTIGATII SI TRATAMENTE DECONTATE DE CNAS 

Asistență medicală de specialitate în ambulatorii clinice (acordate de medicul specialist)  

 Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, pe 

baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia 

urgentelor si afectiunilor confirmate;  

 Pentru stabilirea diagnosticului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al afectiunilor in care 

au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de 

inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie etc.);  

 Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigatii paraclinice si 

prescrie medicamente cu si fara contributie personala; 

 Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii medicale de specialitate in 

ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential 

endemo-epidemic. Copii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse in 

pachetul de baza; 

 Persoanele neasigurate beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru 

constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.  

 

Servicii medicale spitalicești 

 Pachetul de baza, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicesti pentru patologia 

care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) si serviciile 

spitalicesti care nu necesita internare, prestate in regim de spitalizare de zi; 

 Internarea in spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau 

medicul specialist din ambulatoriu (in cazurile de urgenta nu este necesar biletul de trimitere) si a 

documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei; 

 De asemenea, se deconteaza serviciile medicale acordate in cadrul unitatilor medico-sociale; 

 Pentru urgente medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potential endemo-epidemic, persoanele 

care se asigura facultativ beneficiaza de servicii spitalicesti gratuit pana la rezolvarea completa a 

cazului, iar persoanele neasigurate pana la rezolvarea urgentei.  
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Servicii medicale paraclinice (analize medicale de laborator) 

 La recomandarea medicului de familie si a medicului de specialitate din ambulatoriu, asiguratii 

au dreptul la investigatii paraclinice in ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, 

EKG, EEG etc.), fara contributie personala, incluse in pachetul de baza; 

 Femeile gravide si copii in varsta de pana la 18 ani, asigurati facultativ, beneficiaza de 

investigatii paraclicice in ambulatoriu, fara co-plata, la recomandarea medicului de familie sau a 

medicului de specialitate din ambulatoriu.  

 

 

Medicamente cu și fără contribuție personală (medicamente compensate și gratuite) 

 Persoanele asigurate beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, in 

tratamentul ambulatoriu, prescrise de catre medicii de familie si de catre medici specialisti; 

 La o consultatie, pentru fiecare afectiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (exceptie fac copiii 

cu varste intre 0-12 luni si bolnavii inclusi in programele de sanatate, pentru care numarul de 

medicamente corespunde schemei terapeutice); 

 Medicamentele cu si fara contributie personala se prescriu pentru 3-5 zile in afectiuni acute, 8-10 

zile in afectiuni subacute, si pana la 30 de zile in afectiuni cronice (si pana la 60 de zile pentru 

diagnosticul de diabet zaharat); 

 Prescriptia medicala pentru afectiunile acute si subacute este valabila 24 de ore in mediul urban; 

 Prescriptia medicala care se elibereaza la externarea din spital cuprinde medicatia pentru maxim 

30 de zile; 

 Asiguratii beneficiaza de medicamente compensate in proportie de 50%, 90% si 100%; 

 Se suporta medicamentele fara contributie personala, conform prevederilor legale in vigoare, 

pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 18 ani; tineri intre 18 - 26 ani daca sunt elevi, studenti 

sau ucenici; gravide si lauze; persoane prevazute in legi speciale; persoane diagnosticate cu boli 

care beneficiaza de gratuitate; 

 

 

 


