
Dispozitive medicale asistive



MODALITATEA 
de prescriere procurare şi decontare a dispozitivelor medicale
tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe
organice sau funcţionale în ambulatoriu

▪ Dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe

organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă asiguraţilor pentru o perioadă determinată ori 

nedeterminată, în baza unei prescripţii medicale sub forma unei recomandări medicale tipizate, 

eliberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate 

ca o consecinţă a unei consultaţii raportate la casa de asigurări de sănătate.

▪ Prescripţia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, 

un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar 

rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive 

asistive împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului 

asistiv eliberată de casa de asigurări de sănătate. Prescripţia medicală trebuie să conţină

denumirea şi tipul dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv din Lista 

dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor. Prescripţia medicală va conţine în mod 

obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia

medicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului.
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▪ Pentru obţinerea dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv, 

asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, 

depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află 

asiguratul beneficiar al dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv, 

actul de identitate (în copie), prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, 

tehnologia sau dispozitivul asistiv, şi certificatul de încadrare în grad şi tip de 

handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, 

după caz. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia

medicală pentru dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv

recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi certificatul de naştere

(în copie).
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de prescriere procurare şi decontare a dispozitivelor medicale
tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe
organice sau funcţionale în ambulatoriu

▪ Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de 

asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. 

Nu sunt acceptate prescripţiile medicale în care este nominalizat furnizorul de 

dispozitiv medicale, tehnologii şi dispozitive asistive.

▪ Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau 

respingerea cererii. Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se 

face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal.
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▪ Fiecare decizie, se emite pentru un singur dispozitiv medical, tehnologie sau 

dispozitiv asistiv şi se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar 

pentru asigurat, transmis de casa de asigurări de sănătate prin poştă sau care se 

ridica direct de la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la casa 

de asigurări de sănătate.

▪ Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante este valabilă pentru 

perioada prevăzută în prescripţia medicală care nu poate fi mai mare de 90/91/92 

de zile
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CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ PENTRU 
DISPOZITIVE MEDICALE, TEHNOLOGII ŞI DISPOZITIVE ASISTIVE  
DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU 
FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU

Denumire dispozitiv Termen de înlocuire 

Proteză auditivă 5 ani

Orteze 12 luni

Ghete și pantofi 6 luni

Dispozitive de mers ( baston, cârja,          

cadru de mers, fotoliu rulant )
3 ani
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