
PROGRAMARILE PRIN CAS –ANALIZE GRATUITE 
 

INTOCMIM  LISTA DE ASTEPTARE << NUMELE , CNP-ul, NR . DE TELEFON >>, VA PUTETI INSCRIE 

IN FIECARE ZI , DOAR DUPA PROGRAMUL DE RECOLTARE  (DE LUNI PANA VINERI INTRE 

ORA 12:00 - 16:50 , ATAT PERSONAL CAT SI TELEFONIC ) 
O  persoana se poate programa o  singura  data   la  un  interval  de  minim  3  luni  ;  
IN FIECARE LUNA EFECTUAM ANALIZE GRATUITE  PENTRU APROXIMATIV   70 DE PERSOANE in functie de plafonul lunar ; 

  

 

 

DACA LA DATA CONTACTARII NU MAI DORITI SA BENEFICIATI  DV . SAU UN MEMBRU AL FAMILIEI DV. DE  

SERVICII MEDICALE ,   VA RUGAM SA NE ANUNTATI. ; 

 

 

 

LABORATORUL  VA OFERA  O GAMA VARIATA DE ANALIZE 

MEDICALE CU REDUCERE INTE 10-25% REDUCERE 
 

Legislatie : ART. 8  DIN CONTRACTUL  CADRU 

 
Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.  

 

Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale 

de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice, au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. 

 

 Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice. 

 

În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de 

a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori, în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea.  
 

La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, asiguratul va declara pe 

proprie răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere, că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de 

trimitere până la data efectuării investigaţiilor. 

 

Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea 

trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

  Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără 

ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea 

 

În situaţia în care, casa de asigurări de sănătate constată că, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale 

paraclinice, asiguratul a fost internat într-un spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară 

celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat. 

 

Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul 

laboratorului/punctului de lucru. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE ! 


