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CRITERIILE DE ELIGIBILITATE NECESARE PARTICIPARII 
FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE LA SUBPROGRAMUL DE 
SCREENING PENTRU DEPISTAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

   A) Cabinetele medicale de asistenta medicala primara pot furniza serviciile de 
consiliere pentru prevenirea cancerului de col uterin, inclusiv mobilizarea femeilor eligibile 
prevazute in cadrul subprogramului numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii 
de eligibilitate:
    a) detin dovada de evaluare valabila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) au stabilit un program distinct de lucru pentru realizarea activitatilor subprogramului;
    c) detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de 
sanatate  emisa,  in  conditiile  legii,  de  catre  Autoritatea  Nationala  de  Supraveghere  a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
    d) se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizare de 
servicii medicale in asistenta medicala primara.
  
  B)  Cabinetele  medicale  de  specialitate  obstetrica-ginecologie furnizeaza 
servicii  medicale,  respectiv:  consultatie  medicala  de  specialitate  obstetrica-ginecologie, 
recoltare  si  fixare  a  materialului  celular  cervico-vaginal,  prevazute  in  cadrul 
subprogramului, numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
    a) detin dovada de evaluare valabila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare;
    b)  au incheiat  un contract  de prestari  servicii  cu cel  putin un laborator  de analize 
medicale si/sau de anatomie patologica care indeplinesc conditiile prevazute in prezentele 
norme metodologice;
    c) au cel puţin un medic de specialitate obstetrica-ginecologie;
    d) au un program distinct de lucru pentru realizarea activitatilor subprogramului;
    e) detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de 
sanatate,  emisa,  in  conditiile  legii,  de  catre  Autoritatea  Natională  de  Supraveghere  a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
    Serviciile prevazute mai  sus pot fi  furnizate si  de catre unităti  mobile  de recoltare 
infiintate si organizate in conditii prevazute prin ordin al ministrului sanatatii.
 
 C) Laboratoarele de analize medicale furnizeaza servicii  de citire si  raportare a 
rezultatelor  in  sistem  Bethesda  2001  prevazute  in  cadrul  subprogramului  numai  daca 
indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
    a) detin dovada de evaluare valabila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare;
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    b) au dotare tehnica necesara pentru examinarea materialului celular cervico-vaginal 
prin metode si tehnici de citologie sau anatomie patologica, dupa cum urmeaza:
    1.  aparatura  adecvata  pentru  efectuarea  examenului  Babeş-Papanicolau  (citologie 
conventionala si/sau monostrat);
    2. facilităti suficiente de arhivare a frotiurilor;
    3. echipament computerizat necesar pentru inregistrarea, stocarea si raportarea datelor;
    4. acces la internet;
    c) folosesc coloraţta Papanicolau pentru prelucrarea frotiurilor si sistemul de clasificare 
Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;
    d) au cel putin un medic de laborator cu experienta minima de 5 ani si peste 2.000 de 
frotiuri examinate in ultimii 2 ani;
    e) au incheiat contract de colaborare cu un medic de specialitate anatomie patologica in 
vederea avizarii rezultatelor consemnate in cuprinsul formularelor FS1;
    f) fac dovada controlului extern de calitate/participarii la scheme de intercomparare cu 
administratori notificati de Ministerul Sanatatii cu urmatoarele documente:
    1. copia contractului, în termen de valabilitate, incheiat pentru control extern de calitate/
participare la scheme de intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii;
    2. raportul de evaluare privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de 
intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii;
    3. certificat privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare 
cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii, transmis casei de asigurari de sanatate 
in termen de 5 zile de la data emiterii acestuia;
    g) efectueaza controlul intern al calitatii in domeniul citologiei prin recitirea a minimum 
10% din lamele cu rezultate negative;
    h) se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa participe in mod regulat la 
programe de evaluare externa a calitatii in domeniul citologiei;
    i)  isi  stabilesc  un  program  distinct  de  lucru  pentru  realizarea  activitatilor 
subprogramului;
    j)  detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  privind starea de 
sanatate  emisa,  in  conditiile  legii,  de  catre  Autoritatea  Nationala  de  Supraveghere  a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  D) Laboratoarele de anatomie patologica furnizeaza servicii de citire si raportare a 
rezultatelor  in  sistem Bethesda  2001,  prevazute  in  cadrul  subprogramului,  numai  daca 
indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
    a) detin dovada de evaluare valabila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) au dotare tehnica necesara pentru examinarea materialului celular cervico-vaginal 
prin metode si tehnici de citologie sau anatomie patologica după cum urmeaza:
    1.  aparatura  adecvata  pentru  efectuarea  examenului  Babes-Papanicolau  (citologie 
conventională si/sau monostrat);
    2. facilitati suficiente de arhivare a frotiurilor;
    3. echipament computerizat necesar pentru inregistrarea, stocarea si raportarea datelor;
    4. acces la internet;



    c) folosesc coloratia Papanicolau pentru prelucrarea frotiurilor si sistemul de clasificare 
Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;
    d) au cel putin un medic de specialitate anatomo-patologie cu experienţă minima de 5 
ani si peste 2.000 de frotiuri examinate in ultimii 2 ani;
    e) efectueaza controlul intern al calitătii in domeniul citologiei prin recitirea a minimum 
10% din lamele cu rezultate negative;
    f)  se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa participe in mod regulat la 
programe de evaluare externa a calitatii in domeniul citologiei;
    g)  isi  stabilesc  un  program  distinct  de  lucru  pentru  realizarea  activitatilor 
subprogramului;
    h) detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de 
sanatate emisa, in conditiile legii, de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal.
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