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                                                                                                                APROBAT  

                                                                        MANAGER  

Dr. Remus Gabriel MIHALCEA 

 

AVIZAT 

Președinte Comisie de Monitorizare  

Ec. Cristiana GHIVIRIGĂ      

 

 

PROCEDURA OPERATIONALA 

 privind 

RAMBURSAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE PACIENŢII INTERNAŢI  

ÎN SPITALUL CLINIC COLENTINA 

 

în Spitalul Clinic Colentina 

 

EDIȚIA I, ...................., Revizia 1 

 

 

VERIFICAT,    Viza de legalitate juridică, 

Director Medical 

Dr. Bogdan Ioan FURTUNĂ  

ELABORAT, 

Șef Serviciu Financiar Buget  

Ec. Mihaela RĂDULESCU 

 

  

 

Prezenta procedura își încetează aplicabilitatea la data de: ............................................................. 

 

Semnatura persoanei care arhivează: 

 

 

 

Prezentul document este utilizat in cadrul Spitalului Clinic Colentina. Orice formă de 

reproducere, utilizare parţială sau totală, ori difuzare catre o terta parte a acestuia, este permisă 

numai cu acordul scris al conducerii. 
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„Prezentul înscris poate conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului 

(UE) 679/2016. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele 

persoane care intră în posesia acestuia, au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu 

caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.” 

CUPRINS 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

documentate 

Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate Pagina 

 Pagina de gardă 1 

 Cuprins 2 

 Formular de analiza a procedurii 3 

1.  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 
 

2.  Formular de evidența a modificărilor (Situația edițiilor și a reviziilor 

în cadrul edițiilor procedurii documentate) 
 

3.  Formular de distribuire/difuzare  

4.  Scopul procedurii documentate  

5.  Domeniul de aplicare  

6.  Documentele de referință (reglementări) aplicabile procedurii 

procedurate 
 

7.  Definiții și abrevieri  

8.  Descrierea activității sau procesului  

9.  Resurse necesare  

10.  Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

11.  Anexe, inclusiv diagrama de proces  

 

 

 

 

 

 



 

Spitalul Clinic 

Colentina 

PROCEDURA 

OPERATIONALA 
Cod:PO FIN 12 

FINANCIAR 

CONTABILITATE 

RAMBURSAREA 

CHELTUIELILOR 

EFECTUATE DE PACIENŢII 

INTERNAŢI  

Ed. I Rev. 1 

 Pagina 3 / 16 

 

 Pagina 3 / 16 
 

FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Conducator 

compartiment 

Nume si Prenume 

Inlocuitor 

de drept 

Aviz 

favorabil 

data si 

semnatura 

Aviz nefavorabil 

data si semnatura 

(precizarea 

explicita a 

observatiilor) 

0 1 2 3 4 5 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5. 
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1. RESPONSABILII CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI, 

SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII  

 

 

 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operațiunea 

Numele și prenumele 

 

Funcția 

 

 

Data 

 

Semnatura 

01 02 03 04 05 

1. Elaborat 

Ec. Mihaela 

RĂDULESCU 

 

Șef Serviciu 

Financiar Buget     

2. Verificat 
Bogdan Ioan 

FURTUNĂ 

Director 

Medical 
   

4. Avizat 
Cristiana GHIVIRIGĂ Presedinte 

Comisie de 

Monitorizare 

  

5. Aprobat 
Remus Gabriel 

MIHALCEA 
Manager    

 

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR  

PROCEDURII OPERAȚIONALE 

 

  

Editia/ revizia in 

cadrul ediției 

 

Componenta revizuita Modalitatea reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei sau reviziei 

editiei 

01 02 03 04 

2.1. Editia 1 X X 20.12.2017 

2.2. Revizia 1 Actualizarea legislatiei 

Completarea descrierii 

 

Elaborare revizie 

noua 

 

2.3. Revizia 2      
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Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale 

reglementărilor legale cu caracter general sau intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea. 

Această procedură se aplică începând cu data aprobării de către conducătorul organizatiei. 

 

3. DIFUZAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIEI DIN CADRUL EDIȚIEI 

PROCEDURII OPERAȚIONALE 

 

 

Scopul 

difuzarii 

 

 

Compartiment 

 

Funcția Nume și prenume 

01 03 04 05 

 

Aplicare 

Serviciul Financiar Buget  
Şef Serviciu 

 
 

Serviciul Contabilitate 
Şef Serviciu 

  

Informare 

Serviciul Financiar Buget  

Serviciul Contabilitate 

Personalul din 

serviciu  

 

 

Personalul din 

serviciu  

 

 
Director Financiar - 

Contabil 

 

Evidenţa 

Serviciul Financiar Buget   Şef Serviciu  

Serviciul Contabilitate 
Şef Serviciu 

 
 

Arhivare Serviciul Financiar Buget  
Personalul din 

serviciu  
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Prezenta procedură va fi  difuzată în format electronic prin reţeaua de intranet a unităţii. 

 

 Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la proces. Pe perioada 

absenţei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în formă iniţială sau 

revizuită, aplicarea acesteia se va realiza şi de către înlocuitorii acestor persoane. 

Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerinţelor SCM 

implementat. 

 

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE 

 

Prezenta procedură stabileşte reguli de întocmire a dosarului necesar decontării 

contravalorii medicamentelor, materialelor sanitare şi investigaţiilor paraclinice ce nu au putut fi 

asigurate în condiţiile legii în mod gratuit de către Spitalul Clinic Colentina, iar pacientul le-a 

cumpărat pe perioada spitalizării în baza recomandărilor medicale scrise ale medicilor curanţi. 

Această procedură se aplică situaţiilor de urgenţă intervenite pe timpul spitalizării 

pacientului. 

 

5. DOMENIUL  DE  APLICARE 

Activitatea procedurată vizează instituţia si managerul instituţiei. 

6. DOCUMENTE DE REFERINTA APLICABILE 

 

6.1. Legislaţie primara 

6.1.2. Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 

6.2. Legislaţie secundara 

6.2.1. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidenţa 
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şi raportarea angajamentelor bugetare și legale. 

6.2.2. Legea contabilităţii 82/1991 republicată; 

6.2.3. Legea 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

6.2.4 Hotărârea  Nr. 140/2018 din 21 martie 2018, pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi 

a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 

2019 

6.2.5 Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

397/836/2018 privind Normele metodologice de aplicare a HG 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.           
 

7.DEFINITII SI ABREVIERI 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr crt Termenul Definiţia 

7.1.1 Procedura operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 

urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în 

vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual 

7.1.2 Buget 

Document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an 

veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în 

funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice 

7.1.3 Credit bugetar 

Sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la 

care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar 

pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar 

şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv 

se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte 

acţiuni 

7.1.4 Angajament bugetar Orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează 

fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor 
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bugetare aprobate 

7.1.5 Angajament legal 

Fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic 

din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama 

fondurilor publice 

7.1.6 Lichidarea cheltuielilor 

Fază în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa 

angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei 

datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului, 

pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile 

respective 

7.1.7 
Ordonanţarea 

cheltuielilor 

Fază în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările 

de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost 

verificate şi că plata poate fi realizată 

7.1.8 Plata cheltuielilor 
Fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin 

care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi 

7.1.9 

Înregistrarea 

operaţiunilor financiar-

contabile 

Fază finală a înregistrării tuturor documentelor în vederea contării 

prin care instituţia publică îşi finalizează rezultatele  

7.1.10 
Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată a unei proceduri operaţionale, 

aprobată şi difuzată 

7.1.11 
Revizia în cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai 

multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 

aprobate şi difuzate 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr 

crt 
Abrevierea Termenul abreviat 

7.2.1 PO Procedură operaţională 

7.2.3 ORD Ordonantare 

7.2.4 MS Ministerul Sanatatii 

7.2.5 CASMB Casa de Asigurări de Sănătate a Mun. Bucureşti 

7.2.6 DFC Direcţia Financiar Contabilitate 

7.2.7 SCC Spitalul Clinic Colentina 



 

Spitalul Clinic 

Colentina 

PROCEDURA 

OPERATIONALA 
Cod:PO FIN 12 

FINANCIAR 

CONTABILITATE 

RAMBURSAREA 

CHELTUIELILOR 

EFECTUATE DE PACIENŢII 

INTERNAŢI  

Ed. I Rev. 1 

 Pagina 9 / 16 

 

 Pagina 9 / 16 
 

Nr 

crt 
Abrevierea Termenul abreviat 

7.2.8 CFPP Control Financiar Preventiv Propriu 

7.2.10 LG Lege 

7.2.11 HG Hotărâre de Guvern 

7.2.12 OMFP Ordin al Ministerului de Finanţe Publice 

7.2.13 E Elaborare 

7.2.14 V Verificare 

7.2.15 A Aprobare 

7.2.16 Ap Aplicare 

7.2.17 Ah Arhivare 

7.2.18 Î Înregistrare 

 

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE 

 

In conformitate cu prevederile art. 98 din HG. Nr. 140/2018: 

 

   “ (1) Spitalele sunt obligate să suporte din suma contractată pentru furnizarea de servicii 

medicale spitaliceşti pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de 

spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv 

cheltuielile din secţiile/compartimentele de ATI - structuri care nu internează/externează direct 

cazuri, precum şi pentru medicamente - în limita listei prezentate la contractare - materiale 

sanitare şi investigaţii paraclinice, precum şi toate cheltuielile necesare pentru situaţiile prevăzute 

la art. 97 lit. a), b) şi c), cu excepţia: 

    a) medicamentelor şi materialelor sanitare, pentru afecţiunile din programele naţionale de 

sănătate; 

    b) dispozitivelor medicale şi serviciilor de tratament şi/sau diagnostic pentru unele afecţiuni din 

programele naţionale de sănătate. 

    (2) În situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente 

medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi, suportă cheltuieli cu 

medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără 

contribuţie personală, în condiţiile prezentului contract-cadru, spitalele rambursează 

contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. 
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    (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor 

şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobate prin 

decizie a conducătorului instituţiei. 

    (4) Unităţile sanitare care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi 

autorizate de Ministerul Sănătăţii sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de 

spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru 

medicamente - în limita listei prezentate la contractare - materiale sanitare şi investigaţii 

paraclinice, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare pentru afecţiunile din programele 

naţionale de sănătate. Această prevedere se aplică şi centrelor de sănătate multifuncţionale pentru 

asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi.”,  

 

In vederea respectării Contractului-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se stabilește următoarea metodologie de 

rambursare către pacienții asigurați a cheltuielilor efectuate de aceștia pe perioada 

internării, pentru achiziționarea medicamentelor / materialelor sanitare / investigații 

paraclinice si dispozitivele medicale aflate in lista prezentata la contractarea cu C.A.S.M.B. 

precum si in Normele metodologice aplicabile, astfel: 

 

8.1. In cazul unui pacient considerat urgenta medicala, medicul curant are obligația de a verifica cu 

ajutorul sistemului informatic daca spitalul poate asigura medicamentele / materialele sanitare de 

care are nevoie pacientul internat, respectiv daca exista in stoc la momentul respectiv.  

In cazul in care, in gestiunea/stocul spitalului nu exista aceste medicamente/materiale 

sanitare necesare se vor folosi  medicamente/materiale echivalente.  

In situația in care nu exista nici aceste medicamente/materiale echivalente, medicul curant are 

obligația de a informa pacientul sau aparținătorii acestuia asupra acestui fapt – lipsa 

medicamentelor/materialelor sanitare in gestiunea spitalului - cu posibilitatea pacientului de a 

alege din una din variantele următoare: 

 

- Transferarea pacientului către un spital de urgenta, situație in care pacientul va declara in 

scris, pe proprie răspundere, ca dorește sa fie transferat; 

- Achiziționarea medicamentelor/materialelor de către pacient cu posibilitatea decontării 

acestora de către spital, după întocmirea dosarului privind acordarea compensării. In acest 

sens, medicul curant va întocmi o scrisoare medicala / referat justificativ, din care sa reiasă 

urgenta si necesitatea achiziționării urgente a acestora, document ce va fi supus aprobării 

șefului de secție, directorului medical si managerului spitalului.  

Dosarul trebuie sa cuprindă următoarele documente: 

• Cerere decontare  

• Scrisoare medicala / referat justificativ emis/a de medicul curant si aprobat/a de șeful de 

secție, directorul medical si managerul spitalului. 

• Copie după FOCG  

• Copie după CI/BI  



 

Spitalul Clinic 

Colentina 

PROCEDURA 

OPERATIONALA 
Cod:PO FIN 12 

FINANCIAR 

CONTABILITATE 

RAMBURSAREA 

CHELTUIELILOR 

EFECTUATE DE PACIENŢII 

INTERNAŢI  

Ed. I Rev. 1 

 Pagina 11 / 16 

 

 Pagina 11 / 16 
 

• Facturilor în original, chitanța, bonul fiscal sau confirmarea plății prin cont a produsului de 

către pacient. Pe factura sa existe nume, prenume pacient și CNP  

• Copie după biletul de externare, 

• Avizul favorabil/nefavorabil al compartimentului juridic din care să rezulte îndeplinirea 

cerințelor legale pentru decontare (în vederea realizării acestuia, se pot solicita orice 

documente și/sau informații de la toate structurile spitalului). 

8.2. In cazul in care pacientul are un diagnostic care nu este considerat a fi o urgenta, medicul 

curant are obligația de a verifica cu ajutorul sistemului informatic daca spitalul poate asigura 

medicamentele/materialele de care are nevoie pacientul, respectiv daca exista in stoc la momentul 

solicitării.  

In cazul in care, in gestiunea/stocul spitalului nu exista aceste medicamente/materiale 

sanitare se vor folosi  medicamente/materiale sanitare echivalente.  

In situație in care nu exista nici aceste medicamente/materiale echivalente, medicul curant 

are obligația de a informa pacientul sau aparținătorii acestuia asupra acestor fapte – lipsa 

medicamentelor/materialelor sanitare in gestiunea spitalelor - cu posibilitatea pacientului de a 

alege din variantele următoare: 

- Înscrierea pe listele de așteptare ale spitalului si utilizarea medicamente/materiale in 

momentul in care acesta se afla in stocul spitalului; 

- Achiziționarea acestora din surse proprii, fără posibilitatea de decontare a acestor cheltuieli, 

situație in care pacientul va face o declarație pe proprie răspundere ca nu dorește sa aștepte 

programarea conform listei de așteptare, ca achiziționează direct medicamentele / 

materialele si ca nu solicita decontarea contravalorii cheltuielilor suportate din venituri 

proprii. 

 

8.3. Se va folosi aceasi procedura astfel cum este prevazuta la art. 8.1. si 8.2. si in cazul 

investigaţiilor paraclinice si dispozitivele medicale, in limita celor prevazute  in lista anexata 

Acordului-Cadru sau prevazute in normele in vigoare aplicabile acestora. 

 

Medicul curant are obligatia de a solicita pacientului si de a obtine acordul scris al 

acestuia, in oricare din varianta aleasa, acord ce se va anexa la F.O. 

 

Generalităţi 

 

  

 Plata se va face în numerar de la casieria spitalului sau în conturi la bănci comerciale 

transmise de către beneficiarii plăţii (pacienţii), in termen de 30 de zile de la data aprobarii 

dosarului in cauza; 
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 În condiţiile în care pe facturile fiscale apar cheltuieli care nu au legătura cu actul medical, 

pacientul va tăia produsul şi va semna. 

 

  Tot setul de documente semnate, parafate şi aprobate vor constitui documente justificative 

care vor sta la baza plăţii efective. 

 

In situatia in care aceasta procedura nu este respectata, persoanele responsabile  vor suporta 

contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare achizitionate de pacient, precum si 

cheltuielile de judecata in situatia unui litigiu nascut pe baza acestor nerespectari. 

 

 

Instructajul personalului 

 

Seful ierarhic asigura instruirea personalului din subordine, in oricare dintre urmatoarele 

situatii: 

 

•    la angajare 

•      la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post; 

•      la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente; 

•      la introducerea de tehnologii noi; 

•      la recomandarea coordonatorului activitatii; 

•      periodic, indiferent daca au survenit sau nu schimbari in activitatea desfasurata 

 

Fiecare întâlnire de instruire colectivă sau individuală se va consemna prin întocmirea unui 

proces verbal. 

 

Prelucrarea personalului se va realiza ritmic, anual, pentru personalul angajat, sau de cate 

ori va fi nevoie si pentru fiecare nou angajat. 

Activitatea de instruire se va efectua la intalniri de lucru cu intreg personalul. 

De asemnea, in situatia in care se vor constata abateri se va relua procesul de instruire al 

intregului personal. 
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Indicatori de monitorizare ai procedurii 

a. Indicatori de structură (indicatori de eficiență): 

- tabel cu personalul instruit în aplicarea procedurii  

 

b. Indicatori de proces (indicatori de eficiență): 

- propunerile de ameliorare a procedurii; 

-  numărul de revizuiri ale procedurii; 

 

c. Indicatori de rezultat (indicatori de eficacitate): 

- numărul de măsuri dispuse ca urmare a constatării nerespectării prevederilor cuprinse în 

procedură; 

- nr. cereri de rambursare  a cheltuielilor efectuate de pacienti  din total pacienti internati 

 

 

Valorificarea rezultatelor activității 

 

Prin respectarea procedurii se îndeplinește obiectivul principal pentru care a fost întocmită, 

aprobată și difuzată aceasta 

Procedurarea activității specifice fiecărui compartiment structural sau organizatoric duce la 

eficientizarea activității, la responsabilizarea personalului implicat, la stabilirea clară a etapelor de 

derulare a activității, identificarea punctuală a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

unei anumite etape prevăzute în procedura și corectarea problemei, ceea ce conduce, în ansamblu, 

la creșterea calității serviciilor medicale oferite în spital  

 

 

9. RESURSE NECESARE 

 

10.1. Resurse materiale: 

 

- saloane, reserve, birouri; 

- mobilier și aparatură medicală specifică; 

- birotică; 

- linie telefonică internă; 

- materiale informatice (calculatoare personale şi accesorii, imprimante şi accesorii, acces 

la baze de date şi la internet); 

- publicaţii de specialitate (ghiduri de practică, monitorul oficial, nomenclatoare etc). 
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- rețea internet; 

- rețea intranet; 

- acces la baza de date a unitatii; 

 

10.2. Resurse umane: 

- Personalul implicat in proces 

 

10.3. Resurse financiare: 

• conform bugetului anual aprobat. 

 

10.4. Resurse nemateriale: 

 

• Identificarea şi colectarea „informaţiei” - tipuri de date, necesare în proces.  

• Timp de lucru utilizat de către personalul implicat 

 

 

10. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

10.1. Managerul 

 10.1.1. Aprobă documentele justificative de plata  

  

 

10.2. Elaboratorii documentelor: 

 10.2.1. Răspund de solicitarea vizei CFPP pentru documentele emise, care se încadrează în 

Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv al instituţiei. 

 10.2.2. Răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror 

documente justificative le-au vizat/verificat/întocmit. Obţinerea vizei de control financiar 

preventiv pe documente care cuprind date nereale şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale, nu îi 

exonerează de răspundere. 

 

10.3. Persoanele care acordă viza CFPP: 

 10.3.1. Răspund de respectarea prezentei proceduri. 

 10.3.2. Răspund de verificarea operaţiunilor pentru care au acordat viza de CFPP. 

  

 

Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte 

reglementări cu caracter general sau intern pe baza cărora se fac obiectul acestei proceduri. 
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RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

  

În cadrul spitalului, orice angajat sau colaborator are obligaţia generală de a se asigura că 

operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în care este implicat în desfăşurarea 

activităţii în numele sau în interesul spitalului sunt realizate în mod legal. 

 

 

 

 

11.ANEXE, EVIDENȚE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI 

 

Documentele  necesare pentru  aplicarea  procedurii sunt: 

- Formularul procedurii; 

- cererea scrisa de rambursare; 

 

 

Nr. 

Anexa 

Denumire 

anexa 

0 1 

 Formularul procedurii 

1 Diagrama de proces  
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Anexa 1  

Diagrama de proces pentru realizarea Procedurii 

 

              

• Acte normative (legi, hotărâri de guvern, ordine, etc); 

• Standarde 

• Documente de politică publică 

• Documente de management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRĂRI 

INTOCMIREA 

CERERII DE 

RAMBURSARE 

 

Stabilirea temeiului legal ce 

impune emiterea hotararii 

de rambursare 

NU DA 

AVIZARE 

JURIDIC 

 

Managerul semneaza 

rambursarea   

Răspuns 

negativ 
Analizarea dosarului de 

rambursare 

Inregistrarea cererii  

Aplicare viza 

CFPP 

 

Înmânarea cererii cu 

rezolutie către Serviciul 

Financiar - Buget 

 

Rambursarea cheltuielilor  

efectuate de pacienți pe 

perioada spitalizării 

 

APROBARE – 

MANAGER 

Întocmirea documentelor de 

plata 

Verificarea justificarii 

medicului curant  + 

existenta documentelor 

doveditoare ( facturi, 

chitanţa, bon fiscal, etc.) 


