
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 
 

HOTĂRÂRE 

privind efectuarea activitatii de testare cu teste rapide antigen din proba 

nazofaringiana sau test NAAT/RT-PCR in vederea depistarii infectiei cu Sars-Cov-2 de 

catre medicii de familie in cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanenta, 

precum si de către unitațile specializate private care efectueaza consultatii de urgenta 

la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat – la nivelul județului Timiș 

 

Potrivit prevederilor: 
- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc 
epidemiologic si biologic; 
- Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţă, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a 
Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- O.U.G. nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în 
procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în 
procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind 
plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de 
sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba 
nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 
cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, 
atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Avand in vedere Situatia ratei de infectare cu Sars-Cov-2 la nivelul judetului Timis. 
 
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară: 
 

HOTĂRĂȘTE 
Art. 1. Medicii de familie care își desfășoara activitatea în cadrul cabinetelor medicale din centrele 
de permanenta, aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Judeteana de Asigurări de Sănătate Timis 
pentru efectuarea activitatii de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiana in vederea 



depistarii infectiei cu Sars-Cov-2, efectueaza aceste teste si in cadrul centrelor de permanenta din 
judetul Timis. 
 
Art. 2. Medicii de familie care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetelor medicale din centrele 
de permanenta, care nu sunt în relaţie contractuală cu Casa Judeteana de Asigurări de Sănătate 
Timis, efectueaza teste rapide antigen din proba nazofaringiana in vederea depistarii infectiei cu 
Sars-Cov-2,  iar kit-urile de recoltare vor fi puse la dispozitie de catre Directia de Sanatate Publica 
Timis. 
 
 Art. 3. Medicii de familie care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetelor medicale din centrele 
de permanenta, efectueaza teste NAAT/RT-PCR in vederea depistarii infectiei cu Sars-Cov-2, iar 
kit-urile de recoltare vor fi puse la dispozitie de catre DSP Timis. Prelucrarea probelor recoltate va 
fi efectuata in laboratoarele cuprinse in Programul national de testare, iar transportul va fi asigurat  
de catre SAJ Timis. 
 
Art. 4. Unitatile specializate private aflate în relaţie contractuală cu Casa Judeteana de Asigurări de 
Sănătate Timis pentru efectuarea de consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport 
sanitar neasistat, efectueaza activitati de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiana 
sau test NAAT/RT-PCR in vederea depistarii infectiei cu Sars-Cov-2, iar kit-urile de recoltare vor fi 
puse la dispozitie de catre DSP Timis. Prelucrarea probelor recoltate va fi efectuata in 
laboratoarele cuprinse in Programul national de testare. 
 
Art. 5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 februarie 2022.  
 
Art. 6. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va 
transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, tuturor 
entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire și o va publica pe site-ul Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Timiș. 
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