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INFORMARE CENTRE PILOT 

 

 Pe parcursul susținerii ATELIERELOR DE LUCRU - ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 

ÎN CENTRUL PILOT a fost identificată nevoia unui material informativ pentru  

sprijinirea centrelor pilot în acordarea de servicii de îngrijiri paliative în cadrul 

contractelor ce vor fi încheiate cu casele de asigurări de sănătate. 

1. Contractarea cu casa de asigurări de sănătate  

Contractarea cu casele de asigurări de sănătate pentru perioada aprilie – 
decembrie 2022 s-a desfășurat în luna aprilie 2022, însă, prin adresa Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate nr. 3242/28.04.2022, casele de asigurări de sănătate au fost 
informate despre faptul că Proiectul PalPlan sprijină dezvoltarea de servicii 
specializate de îngrijiri paliative la DOMICILIU și în AMBULATORIU, prin dezvoltarea 
centrelor pilot, câte unul pentru fiecare dintre cele 8 regiuni, fiind selectate județele 
ARGEȘ, PRAHOVA, GALAȚI, DOLJ, MUREȘ, CLUJ, SUCEAVA, TIMIȘ. 

Pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului proiectului PalPlan de elaborare și 
introducere a unui mecanism unitar și fluent de planificare, dezvoltare, evaluare și 
monitorizare a unui sistem național de îngrijiri paliative (IP) și ulterior pentru 
implementarea începând cu anul 2024 a  Programului Național de Îngrijiri Paliative, 
unitățile sanitare selectate ca centre pilot, pe măsură ce acestea devin funcționale, 
vor înainta/prezenta oferta de  servicii furnizate de echipele de îngrijiri paliative la 
domiciliu și de ambulatoriul de îngrijiri paliative în vederea negocieri și încheierii unui 
contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în limita 
bugetului aprobat cu aceste destinații. 

Orizontul de timp pentru ca centrele pilot să îndeplinească criteriile de 
eligibilitate pentru intrarea în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate este 
iulie-decembrie 2022, casele de asigurări de sănătate putând deschide perioadă de 
contractare pentru domeniile de asistență menționate având în vedere deficitul la nivel 
național de îngrijiri paliative atât la domiciliu, cât și în ambulatoriul clinic de 
specialitate, în limita bugetului aprobat pentru aceast destinație.  

Pentru a deschide o nouă sesiune de contractare casele de asigurări de sănătate 
au nevoie de fonduri disponibile pentru acest domeniu de activitate. În ceea ce privește 
necesarul de servicii, această condiție este îndeplinită având în vedere deficitul de 
astfel de servicii atât la nivel național, cât și local, care a fost identificat prin analiza 
numărului de contracte de îngrijiri paliative la domiciliu încheiate de furnizori cu casele 
de asigurări de sănătate, precum și a numărului de medici cu atestat de îngrijiri 
paliative care își desfășoară activitatea în ambulatoriul de specialitate în cadrul 
contractului încheiat de unitățile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. 
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Condiții de eligibilitate: 
a. Pentru acordarea de servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic de 

specialitate: 

- Este necesar ca unitatea sanitară să aibă în structura aprobată și avizată de 

Ministerul Sănătății sau de către direcțiile de sănătate publică structură 

ambulatorie de îngrijiri paliative, după caz; 

- Structura aprobată și avizată este necesar a fi ulterior evaluată de către 

casele de asigurări de sănătate, sau acreditată de către ANMCS, în funcție 

de modalitatea de organizare. 

b. Pentru acordarea de servicii de îngrijiri palliative la domiciliu 

- Unitatea sanitară trebuie să își organizeze cel puțin o echipă de îngrijiri 

paliative la domiciliu cu o structură minimă astfel: o normă de medic, două 

norme de asistent medical, o jumătate de normă de psiholog, un sfert de 

normă de fizioterapeut – tot personalul beneficiind de pregătire profesională 

specific. Această structură trebuie autorizată și avizată de Ministerul 

Sănătății; 

- Structura de îngrijiri paliative la domiciliu trebuie să fie înscrisă în procesul 

de acreditare/acreditată. 

 

2. Derularea contractului 

a. Modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijiri paliative în 

ambulatoriul clinic de specialitate 

 

Întrebare: Cine acordă serviciile? 

Răspuns:  

1. medici de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv de către medici de 

specialitate medicină fizică şi de reabilitare, care au obţinut competenţă/atestat de 

studii complementare pentru îngrijiri paliative certificaţi de Ministerul Sănătăţii şi 
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care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate atât în baza specialităţii, cât 

şi a competenţei; 

 2. medici de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv cu specialitatea medicină 

de familie şi medici de specialitate medicină fizică şi de reabilitare care au obţinut 

competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative certificaţi de 

Ministerul Sănătăţii care lucrează exclusiv în această activitate şi încheie contract cu 

casele de asigurări de sănătate în baza competenţei/atestatului de studii 

complementare. 

Atenție: În situaţia în care un medic are o specialitate/mai multe specialităţi clinice 

confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii, cât şi competenţă/atestat de studii 

complementare pentru îngrijiri paliative, acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza 

unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, putând acorda şi raporta 

servicii medicale aferente specialităţii/specialităţilor respective şi servicii de îngrijiri 

paliative, în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al 

cabinetelor pentru aceste specialităţi şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, cu 

respectarea programului de lucru al cabinetului, stabilit prin contractul încheiat. 

 

Întrebare: În ce condiții se acordă serviciile de paliație în ambulatoriu? 

Răspuns:  

Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale în ambulatorii de 

specialitate pe baza biletelor de trimitere eliberate de către medicii de familie aflaţi 

în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate sau de către medicii de 

specialitate din unităţile ambulatorii numai în condiţiile în care medicul trimiţător se 

află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate.  

Prezentarea asiguratului în ambulatoriu, la medicul cu atestat de îngrijiri paliative, 

pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, 

fără alt bilet de trimitere. 
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Întrebare: Care este valabilitatea biletului de trimitere către îngrijiri paliative în 

ambulatoriu ? 

Răspuns:  

Biletele de trimitere pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu au valabilitate de până 

la 90 de zile calendaristice. 

Întrebare: Ce cuprinde o consultație de îngrijiri paliative în ambulatoriu? 

Răspuns:  

Consultaţia de îngrijiri paliative cuprinde: 

    a) anamneza, examenul clinic general, evaluare şi examenul clinic specific 

supraspecializării/competenţei/atestatului de studii complementare în îngrijiri 

paliative, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a 

explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului 

de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 

    b) manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 

    c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi 

igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 

    d) recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu, după caz; 

    e) recomandare pentru dispozitive pentru protezare stomii, conform prevederilor 

legale; 

    f) bilet de internare, după caz; 

    g) bilet de trimitere către alte specialităţi în ambulatoriu, după caz; 

    h) eliberare de certificat de concediu medical, după caz; 

    i) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, conform prevederilor legale în 

vigoare, după caz. 

Atenție: Medicul din ambulatoriul clinic are obligaţia de a informa medicul de familie, 

prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice 

modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit. 

 

Întrebare: Se pot acorda la distanță consultațiile de paliație în ambulatoriu? 
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Răspuns:  

Medicii cu competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative pot 

acorda și consultaţii medicale la distanţă pe care le vor consemna în registrul de 

consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare 

utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate şi vor emite toate 

documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi 

transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică. 

 

Întrebare: Cât durează în medie o consultație  de paliație acordată în 

ambulatoriu? 

Răspuns:  

Pentru medicii care lucrează în activitatea de îngrijiri paliative în ambulatoriu, unui 

program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi 

(timp mediu/consultaţie = 30 de minute). 

 

Întrebare: Cum se decontează serviciile de paliație acordate în ambulatoriu? 

Răspuns:  

Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se 

face prin plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, pentru serviciile de 

îngrijiri paliative în ambulatoriu, stabilită în funcţie de numărul de puncte 

corespunzătoare consultaţiilor şi de valoarea unui punct. În prezent se acordă 18 

puncte pentru consultație, iar valoarea garantată a unui punct pe serviciu medical este 

de 4 lei. 

Medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu pot recomanda prin 

scrisoare medicală servicii de sănătate conexe actului medical, contractate şi 

raportate de furnizorii de servicii medicale clinice, respectiv – servicii psihologice și 

servicii de fizioterapie. 
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Întrebare: Care sunt limitele de decontare a serviciilor de paliație acordate în 

ambulatoriu? 

Răspuns:  

Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea 

evoluţiei afecțiunii pentru care asiguratul este eligibil sa i se acorde servicii de îngrijiri 

paliative în ambulator, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 

consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună. 

Întrebare: Ce trebuie să facă un furnizor de servicii de paliație în ambulatoriu, 

pentru ca medicul să poată raporta servicii conexe actului medical în vederea 

decontării acestora de către casa de asigurări de sănătate? 

Răspuns:  

Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale, la contractele 

furnizorilor de servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, încheiate cu casele de 

asigurări de sănătate, se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală 

dintre furnizorul de îngrijiri paliative în ambulatoriu şi furnizorul de servicii de 

sănătate conexe actului medical, din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o 

formă legală la cabinetul medicului specialist, sau ca prestator de servicii în cabinetul 

de practică organizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru 

servicii publice conexe actului medical, aprobată şi modificată prin Legea nr. 

598/2001, şi după caz, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 213/2004 privind 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările 

ulterioare, acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care 

prestează servicii de sănătate conexe actului medical, avizul de liberă 

practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, 

după caz, programul de activitate şi tipul de servicii de sănătate conexe conform 

anexei nr. 7 la prezentul ordin şi certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii 

psihologice, conform Legii nr. 213/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Întrebare: Se pot recomanda servicii de îngrijiri paliative la domiciliu ca urmare 

a unei consultații de îngrijiri paliative acordate în ambulatoriu? 

Răspuns:  

Medicii cu atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative din ambulatoriul 

de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot 

recomanda servicii paliative la domiciliu ca o consecinţă a actului medical propriu, în 

concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului. 

 

Întrebare: Au aceleași obligații furnizorii de îngrijiri paliative în ambulatoriu ca 

și furnizorii de alte servicii medicale în ambulatoriu ? 

Răspuns:  

Da. Între acestea, amintim: 

- să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor 

aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile 

comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 

asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în situaţia în care, 

pentru unele medicamente prevăzute în H.G. nr. 720/2008, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care necesită prescriere pe bază de protocol 

terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi 

aprobarea protocolului în condiţiile legii, prescrierea se face cu respectarea 

indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în 

limita competenţei medicului prescriptor; 

- să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii 

justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără 

contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor 
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legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se 

face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei 

naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere; 

- să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale 

electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la 

data prescrierii; 

- să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de 

sănătate din platforma informatică din asigurările de sănătate; în situaţii justificate 

în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul 

off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică 

extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile 

de încredere. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma 

informatică din asigurările de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data 

acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face 

raportarea. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului 

medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. 

- serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât 

cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de 

sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de 

asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul 

naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei 

cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la 

art. 223 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea 

acordării serviciilor medicale; 

- să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate 

serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât 

cele transmise în platforma informatică din asigurările de sănătate în condiţiile lit. ţ) 

în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna 
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pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua 

acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această 

dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică 

extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile 

de încredere. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se 

decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; 

- să finalizeze actul medical efectuat prin eliberarea prescripţiei medicale 

pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, după caz, în situaţia în care 

concluziile examenului medical impun acest lucru; nerespectarea acestei obligaţii 

conduce la reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz la care s-a constatat 

nerespectarea obligaţiei. 

 

b. Modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu 

 

Întrebare: Cine acordă serviciile de îngrijiri paliative și în ce condiții? 

Răspuns: Furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu care fac dovada 

funcţionării cu personal de specialitate cu pregătire în domeniul îngrijirilor paliative, 

conform legislaţiei în vigoare. 

Echipa multidisciplinară de îngrijiri paliative la domiciliu este formată din minim un 

medic cu normă întreagă cu competenţă/atestat de studii complementare de îngrijiri 

paliative, doi asistenţi medicali cu normă întreagă cu studii aprofundate în îngrijiri 

paliative, un psiholog specializat în psihologie clinică/consiliere 

psihologică/psihoterapie, cu jumătate de normă cu studii aprofundate în îngrijiri 

paliative, precum şi un fizioterapeut cu studii aprofundate în îngrijiri paliative cu un 

sfert de normă, având studii aprofundate în îngrijiri paliative la domiciliu. La 

furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu îşi poate desfăşura activitate şi alt 

personal, în funcţie de nevoile pacienţilor aflaţi în îngrijire. 

Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru 

îngrijiri paliative la domiciliu, eliberată de medicii de familie, medicii de specialitate 
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din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medicii cu atestat de studii complementare 

în îngrijiri paliative, sau medicii de specialitate din spital, aflaţi în relaţie 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 

Programul de activitate al furnizorului, solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de 

sănătate, nu poate fi mai mic de 8 ore pe zi - de luni până vineri, respectiv 40 de 

ore/săptămână, cu obligaţia ca pentru cel puţin o normă pe zi (7 ore) programul să fie 

acoperit de medic/medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la 

furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu. 

 

Întrebare: La ce se referă situațiile de incompatibilitate a furnizorilor de îngrijiri 

paliative la domiciliu? 

Răspuns:  

Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu, cu excepţia unităţii sanitare cu paturi 

care are organizată şi aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii structură de 

îngrijiri paliative la domiciliu, pentru eficientizarea managementului cazurilor 

externate din spitalizare continuă, nu poate efectua servicii de îngrijiri paliative la 

domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de 

reprezentanţi legali, medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la 

furnizor, asociaţi, acţionari, comanditari, administratori ai unui furnizor de servicii 

de îngrijiri paliative la domiciliu, soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu 

reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu. 

Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri 

paliative la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care îşi 

desfăşoară activitatea într-o formă legală la acelaşi furnizor de îngrijiri paliative la 

domiciliu sau la acelaşi furnizor de servicii medicale care are încheiate cu casele 

de asigurări de sănătate contracte şi pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru 

îngrijiri paliative în ambulatoriu şi pentru medicină fizică şi de reabilitare. 

 

Întrebare: Care este valabilitatea recomandării îngrijiri paliative la domiciliu? 
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Răspuns:  

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri paliative la domiciliu este de 

maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul 

ziua în care a fost emisă recomandarea. Termenul în care asiguratul are obligaţia de 

a se prezenta la casa de asigurări de sănătate - pentru certificarea numărului de zile 

de îngrijire şi la furnizorul de îngrijiri paliative domiciliu este de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data emiterii recomandării. În termenul de valabilitate al 

recomandării furnizorul are obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri 

paliative la domiciliu. În situaţia în care acordarea serviciilor de îngrijiri paliative la 

domiciliu nu se începe în termenul de valabilitate al recomandării, este necesară 

obţinerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune 

aceasta. 

Recomandarea pentru îngrijiri paliative la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, din 

care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa 

medicală, după caz. În ziua în care a făcut recomandarea, medicul are obligaţia să o 

transmită electronic, cu semnătură electronică extinsă/calificată, casei de asigurări 

de sănătate. Al doilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi prezentat în original 

de către asigurat/reprezentantul acestuia casei de asigurări de sănătate, care va 

certifica - la momentul prezentării recomandării - încadrarea în numărul de zile de 

îngrijiri de care poate beneficia asiguratul, şi ulterior predat furnizorului de îngrijiri 

paliative la domiciliu care îi va acorda serviciile respective. 

Recomandarea în original se depune la un singur furnizor, numai în ziua începerii 

acordării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu. Pe perioada de valabilitate a 

unei recomandări certificată de către casa de asigurări de sănătate, aceasta nu mai 

certifică o altă recomandare. 

Casa de asigurări de sănătate păstrează în evidenţa proprie o copie a recomandării pe 

care a fost certificat numărul de zile de îngrijiri şi va înregistra în PIAS toate datele 

din recomandare. Recomandarea va primi în PIAS un număr unic de identificare. 
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Întrebare: Cum se întocmește planul de tratament ? Se poate modifica pe parcursul 

îngrijirii? 

Răspuns:  

Furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu acordă servicii de îngrijiri 

paliative conform unui plan de îngrijiri stabilit de către medicul cu atestat în îngrijiri 

paliative care îşi desfăşoară activitatea la furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu, 

zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale. 

Ritmicitatea acordării serviciilor de îngrijire paliativă la domiciliu se stabileşte pe 

baza protocolului de monitorizare în funcţie de nevoile pacientului identificate de 

echipa de îngrijire paliativă a furnizorului. 

Planul de îngrijire se stabileşte pe baza evaluării iniţiale a pacientului şi este revizuit 

în funcţie de necesităţile pacientului.  

Medicul cu atestat în îngrijiri paliative care îşi desfăşoară activitatea la furnizorul de 

îngrijiri paliative la domiciliu poate stabili planul de îngrijire în funcţie de necesităţile 

pacientului; acestea se vor reflecta în Planul de îngrijire pentru servicii de îngrijiri 

paliative la domiciliu. 

Planul de îngrijire paliativă se întocmeşte la prima vizită şi în termen de maximum 3 

zile lucrătoare de la prima vizită se comunică la casa de asigurări de sănătate. În 

situaţia în care planul de îngrijire se modifică în funcţie de necesităţile pacientului, 

variaţiile planului de îngrijire sunt transmise casei de asigurări de sănătate odată cu 

raportarea lunară. 

În situaţia în care furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu întrerupe furnizarea de 

îngrijiri paliative la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, 

internarea în regim de spitalizare continuă, asiguratul doreşte să renunţe la serviciile 

de îngrijiri paliative la domiciliu din motive personale, furnizorul anunţă în scris - cu 

precizarea motivului, casa de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală, 

în ziua în care a fost întreruptă acordarea îngrijirilor paliative la domiciliu. Pentru a 

beneficia din nou de îngrijiri paliative la domiciliu asiguratul are nevoie de o nouă 

recomandare. 
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Întrebare: Ce cuprinde și cât durează în medie acordarea unui serviciu de îngrijiri 

paliative la domiciliu? 

Răspuns:  

Prin o zi de îngrijiri paliative la domiciliu se înţelege efectuarea de către furnizor a 

minimum 1 vizită la domiciliu, pentru un asigurat. Timpul mediu/vizita la domiciliu 

pentru un pacient al echipei multidisciplinare este de 90 de minute. 

Acest tarif se aplică dacă pentru fiecare caz sunt stabilite prin planul de îngrijire 

minim 4 servicii, indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi. În caz contrar, 

tariful se reduce proporţional, funcţie de numărul serviciilor stabilite prin planul de 

îngrijire, conform formulei: 

Număr servicii stabilite prin planul de îngrijire / număr minim de servicii (4) x 

tariful/zi de îngrijire. 

O zi de îngrijire poate cuprinde servicii medicale, îngrijire, psihologice, kinetoterapie, 

conform nevoilor pacientului, şi poate fi efectuată de către medicii cu 

competenţă/atestat în îngrijiri paliative şi de către alt personal specializat/calificat 

în îngrijiri paliative care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. 

 

Întrebare: Cum se decontează serviciile de paliație acordate în ambulatoriu? 

Răspuns:  

Valoarea totală contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele cuprinde și 

sume pentru servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, finanţate 

din fondul alocat pentru servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 

Fiecare casă de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor de îngrijiri 

paliative la domiciliu acordate asiguraţilor aflaţi în evidenţele proprii cu încadrarea 

în sumele contractate. 

La calcularea numărului maxim de zile de îngrijiri paliative la domiciliu ce pot fi 

efectuate şi raportate în vederea decontării, de personalul care îşi desfăşoară 

activitatea la furnizor, se au în vedere: 
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    - timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este de 90 de minute 

    - numărul de ore/zi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru personalul 

care îşi desfăşoară activitatea la furnizor şi acordă serviciile de îngrijiri paliative la 

domiciliu. 

Modalitatea de plată a furnizorilor de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se face 

prin tarif pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu, care este în prezent de 105 lei. În 

tariful pe o zi de îngrijiri paliative la domiciliu sunt incluse costurile materialelor 

necesare pentru realizarea serviciului de îngrijire, precum şi costurile de transport ale 

personalului calificat la adresa declarată unde se acordă serviciile de îngrijiri paliative 

la domiciliu. 

 

Întrebare: Care sunt limitele de decontare a serviciilor de paliație acordate la 

domiciliu? 

Răspuns:  

Numărul maxim de vizite de îngrijiri paliative la domiciliu ce poate fi efectuat de o 

echipă multidisciplinară cu componentă minimă de îngrijiri paliative la domiciliu este 

de 18 vizite/zi. 

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la 

domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 

zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un 

episod de îngrijire este de maximum 30 de zile de îngrijiri. 

Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. 

În cazul în care, conform nevoilor identificate de echipa multidisciplinară şi 

consemnate în planul de îngrijiri paliative la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în 

zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai 

zilele în care s-au acordat îngrijirile. 

Un asigurat poate beneficia de 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu şi de 90 de 

zile de îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni; numărul total de zile de 
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îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu nu poate fi mai mare de 180 de zile 

în ultimele 11 luni. 

 

Întrebare: Au aceleași obligații furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu ca și 

alți furnizorii servicii medicale în relația contractuală cu casa de asigurări de 

sănătate ? 

Răspuns:  

Da, inclusiv următoarele: 

- să utilizeze prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi 

fără contribuţie personală, pe care o eliberează ca o consecinţă a actului medical 

propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de 

asigurări de sănătate; prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală de 

care beneficiază asiguraţii se face corespunzător denumirilor comune internaţionale 

aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile 

şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; să 

completeze prescripţia medicală cu toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă 

conform prevederilor legale în vigoare; să utilizeze prescripţia medicală pentru 

prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope în terapia durerii, 

care este formular cu regim special, cu respectarea tuturor prevederilor legale în 

vigoare, dacă medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul 

de îngrijiri paliative la domiciliu prescriu substanţe şi preparate stupefiante şi 

psihotrope pentru terapia durerii; medicii au obligaţia să recomande aceste 

medicamente cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a 

medicamentelor şi să informeze în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele 

terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; 

- să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate, respectiv prescripţia medicală pentru prescrierea 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu toate datele pe care acestea 

trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare; 
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- să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de 

sănătate din platforma informatică din asigurările de sănătate; în situaţii justificate 

în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul 

off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică 

extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile 

de încredere. 

- Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma 

informatică din asigurările de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data 

acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face 

raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului 

medical şi acesta se împlineşte în a treia zi lucrătoare de la această dată. Serviciile 

medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior 

nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile 

sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate 

de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive 

religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite 

card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) şi 

(1^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor 

medicale; 

- să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate 

serviciile medicale din pachetul de bază furnizate - altele decât cele transmise în 

platforma informatică din asigurările de sănătate în condiţiile lit. s), în maximum 3 

zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care 

se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării 

serviciului medical şi acesta se împlineşte în a treia zi lucrătoare de la această dată; 

asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică 

extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile 
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de încredere. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se 

decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; 

- să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor 

aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile 

comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 

asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

720/2008, cu modificările şi completările ulterioare; în situaţia în care, pentru unele 

medicamente prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar 

acesta nu a fost aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea protocolului în 

condiţiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi 

contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului, în limita competenţei 

medicului prescriptor; 

- să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii 

justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără 

contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor 

legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face 

prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în 

vigoare privind serviciile de încredere; 

-    să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale 

electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la 

data prescrierii; 

Obligații Specifice:  

- să acorde asiguraţilor servicii de îngrijiri paliative la domiciliu, conform 

unui plan de îngrijiri în conformitate cu nevoile identificate ale pacientului ca o 

consecinţă a actului medical propriu. Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu sunt 

furnizate pe baza recomandării eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate 
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din specialităţile clinice din ambulatoriul clinic, medicii din spital la externare, 

precum şi medicii cu atestat/competenţă/supraspecializare în îngrijiri paliative din 

ambulatoriu. Medicii care recomandă servicii de îngrijiri paliative la domiciliu nu 

trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate. În cazul 

nerespectării acestei prevederi, contractul cu furnizorul de servicii de îngrijiri 

paliative la domiciliu se reziliază; casele de asigurări de sănătate nu decontează 

serviciile de îngrijiri paliative acordate în baza recomandărilor medicale în care este 

nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu; 

-  să acorde servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu nevoile 

identificate ale pacientului, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor 

legale, în condiţiile stabilite prin norme; serviciile furnizate vor fi consemnate în fişa 

de observaţie pentru îngrijiri paliative la domiciliu, potrivit modelului aprobat prin 

ordin al ministrului sănătăţii; 

- să comunice direct, în scris, atât medicului care a recomandat îngrijirile paliative la 

domiciliu, cât şi medicului de familie al asiguratului evoluţia stării de sănătate a 

acestuia, după caz; 

- să ţină evidenţa serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu furnizate la domiciliul 

asiguratului, în ceea ce priveşte tipul serviciului acordat, data şi ora acordării, durata, 

evoluţia stării de sănătate; 

- să urmărească prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, în 

situaţia în care acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea 

pentru îngrijiri paliative la domiciliu. 

 

3. Alte întrebări și răspunsuri adresate organizatorilor atelierelor de către 

reprezentanții centrelor pilot 

Întrebare: Pot medicii de familie să desfășoare activitate într-o secție de paliație 

și să aibă contract cu casa de asigurări de sănătate în asistența medicală primară? 

Răspuns:  
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Medicii care au specialitatea de medicină de familie şi competenţă/atestat de studii 

complementare - pentru îngrijiri paliative pot desfăşura activitate în relaţie 

contractuală cu casa de asigurări de sănătate atât în baza specialităţii medicină de 

familie cât şi a competenţei/atestatului de studii complementare de îngrijiri paliative 

putând acorda şi raporta atât servicii medicale aferente specialităţii medicină de 

familie cât şi servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic de specialitate/în 

cadrul unei secţii sau compartiment cu paturi de îngrijiri paliative/la domiciliu. 

Întrebare: Cum se utilizează cardul de asigurări sociale de sănătate în 

ambulatoriul de specialitate pentru îngrijiri paliative, respectiv în acordarea 

serviciilor de paliație la domiciliu? 

Răspuns:  

Prezentarea şi utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate la furnizorii 

de servicii medicale se face la momentul acordării serviciului, astfel: 

- În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru îngrijiri paliative în 

ambulatoriu, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la 

momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, cu excepţia 

serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară 

prezentarea cardului. Pentru consultaţiile la distanţă nu este necesară utilizarea 

cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.  

- Pentru furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului naţional de 

asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri. 
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