
 

 

 

Referitor la: Proiectul raportului de audit nr. 25460/DAPI/28.02.2013 emis de 
Direcţia de Audit Public Intern din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pe 
marginea auditării Direcţiei Medicale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor  

 
Potrivit constatării nr. C.2.2.3. se menţionează că în anul 2012, „sistemul penitenciar 

a decontat în mod eronat contravaloarea lentilelor pentru ochelari de vedere pentru fpss în 
condiţiile în care nu există prevedere legislativă care să acorde acest drept…..” 

 
Faţă de cele prezentate în raport constatăm următoarele: 
1. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, nu a 
prevăzut la momentul publicării dreptul la dispozitive medicale. Astfel, la publicare, actul 
normativ prevedea: 
 „ART. 34 
     Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la: 
 c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi 
psihologică, medicamente şi proteze, în mod gratuit, stabilite prin hotărâre a 
Guvernului;” 
 Ulterior, prin Ordonanţa de Urgenţă   nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, a fost introdus dreptul la dispozitive medicale destinate 
recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit. 
 "c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi 
psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate 
recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata 
contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;” 
 

La momentul actual, Legea nr. 293/2004 stabileşte următoarele: 
 „ART. 36 
    Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are 

dreptul la: 
    c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi 

psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate 
recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata 
contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate; 

ART. 42 
(1) Funcţionarul public cu statut special, în activitate ori pensionat, precum şi 

soţul sau soţia, copiii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia beneficiază, în mod 
gratuit, de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata 
contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.” 
 Din cuprinsul celor două texte invocate se desprinde concluzia că funcţionarul 
public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la 
dispozitive medicale în mod gratuit, dreptul fiind diferenţiat faţă de celelalte drepturi 
(asistenţă medicală, medicamente şi proteze) prin aceea că nu se regăseşte în 
legislaţia subsecventă, în speţă Hotărârea Guvernului nr. 1996/2004 privind condiţiile 
de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi 
a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare.  
 



 

 2. Hotărârea  Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a 
dispozitivelor medicale defineşte ce este acela „dispozitiv medical”: 
 „ART. 2 
     (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după 
cum urmează: 
     1. dispozitiv medical - orice instrument, aparat, echipament, software, material 
sau alt articol, utilizate separat sau în combinaţie, inclusiv software-ul destinat de către 
producătorul acestuia a fi utilizat în mod specific pentru diagnosticare şi/sau în scop 
terapeutic şi necesar funcţionării corespunzătoare a dispozitivului medical, destinat de 
către producător a fi folosit pentru om în scop de: 
     a) diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament sau ameliorare a unei 
afecţiuni;” 
     Acest fapt este confirmat şi de adresa Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale – 
Ministerul Sănătăţii înregistrata la A.N.P. cu nr. 42290/16.08.2010 conform căreia lentilele 
de ochelari cu dioptrii sunt dispozitive medicale. 
 
 3. Hotărârea  Guvernului nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2011 – 2012, reia ce este prevăzut în Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi stabileşte la art. 18 din Anexa 1 că: 
 
 
 „ART. 18 
 (1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind 
suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte 
surse, după caz, sunt următoarele: 
    k) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru 
aparatele auditive, ochelari de vedere;” 
 
 4. Cu titlu de exemplu, în Hotărârea  Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran 
de vizualizare, s-au stabilit următoarele: 
 „ART. 12 
     Lucrătorii trebuie să beneficieze de un examen corespunzător al ochilor şi al vederii, 
efectuat de o persoană care are competenţa necesară: 
     a) înainte de începerea activităţii la ecranul de vizualizare, prin examenul medical la 
angajare; 
     b) ulterior, la intervale regulate; 
     c) ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul 
de vizualizare. 
     ART. 13 
     Lucrătorii beneficiază de un examen oftalmologic, dacă rezultatele examenului 
prevăzut la art. 12 arată că acesta este necesar. 
     ART. 14 
     Dacă rezultatele examenului prevăzut la art. 12 sau ale examenului la care face 
referire art. 13 arată că este necesar şi dacă nu se pot utiliza dispozitive normale de 
corecţie, lucrătorilor trebuie să li se furnizeze dispozitive de corecţie speciale, care să 
corespundă activităţii respective. 
     ART. 15 
     Măsurile luate potrivit art. 12 - 14 nu trebuie să implice în nici un caz costuri 
financiare pentru lucrători. 
     ART. 16 
     Protecţia ochilor şi a vederii lucrătorilor poate fi asigurată din punctul de vedere al 
costurilor în cadrul sistemului naţional de sănătate, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.” 
 



 

 5. Nu în ultimul rând, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
statuează la art. 218 alin. (3) faptul că „(3) Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de 
asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor 
şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate.” (fără a fi necesară emiterea unei norme de aplicare în acest sens (Hotărâre de 
Guvern etc.)). 
 Totodată, la art. 237 alin. (1) lit. k) s-a stabilit că „(1) Serviciile care nu sunt 
decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care 
le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt: 
    k) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru 
aparatele auditive, ochelari de vedere.” 
 
  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 


