
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII      CASA NAŢIONALĂ  
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

Nr. …………../………………           Nr. …………../……………… 
 

 

ORDIN   

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui  

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 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 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. …………… din …………….. al Ministerului Sănătăţii şi nr. 

……………….. din …………………. al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

    în temeiul prevederilor: 

    - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 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, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: 

 

Art. I. - Termenele prevăzute la art. 7 lit. h) din Anexa 3, art. 5 lit. h) din Anexa 6, art. 7 lit. w) din Anexa 9, art. 

8 lit. x) din Anexa 12, art. 7 lit. ţ) din Anexa 16, la ultima teză din modelul de declaraţie din Anexa 18A şi la 

nota de la *) din Anexa 18A, art. 6 lit. m) şi art. 7 lit. n) din Anexa 21, art. 6 lit. ag) din Anexa 26, art. 7 lit. u) 

din Anexa 32A, art. 7 lit. ţ) din Anexa 32B, art. 6 lit. u) din Anexa 35, art. 7 alin. (1) din Anexa 36, art. 6 lit. n) şi 

art. 7 lit. l) din Anexa 37, la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2018 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 martie 2019. 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

     Ministrul sănătăţii,                          p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

       Sorina PINTEA              Răzvan Teohari VULCĂNESCU 
         Vicepreşedinte 
 
 

 



MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII                                                        CASA NAŢIONALĂ  
                            DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTAT  

 Nr. …………./...........2018                                                                Nr. …………../............2018 
 

 

                 APROBAT                                                                                          APROBAT 
     MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                                         p. PREŞEDINTE 
          SORINA PINTEA                                                                   RĂZVAN TEOHARI VULCĂNESCU 

                                                                                                   Vicepreședinte 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  

de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice 
 de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii 

 şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,  
a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale  

de sănătate pentru anii 2018 – 2019 
 

 

 

În prezent: 
În conformitate cu prevederile  H.G. nr. 140/2018 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 şi cele 
ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
397/836/2018, începând cu data de 1 ianurie 2019:  

- este prevăzută obligația medicilor prescriptori de a respecta avertizările Sistemului 
Informatic al Prescripției electronice precum și  informațiile puse la dispoziție pe pagina web a 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu 
respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui 
CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau că medicamentul este 
produs biologic; 

- în cazul investigațiilor medicale paraclinice: furnizorul efectuează investigaţiile medicale 
paraclinice în baza biletului de trimitere  indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află 
în relaţie contractuală medicul care l-a eliberat; 
                În coroborare, până la data de 1 ianuarie 2019, în situaţia în care în raza administrativ-
teritorială a unei case de asigurări de sănătate nu există furnizori care să efectueze unele servicii 
medicale paraclinice decontate de casele de asigurări de sănătate, casa de asigurări de sănătate 
poate încheia contract cu furnizori din alte judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti. 

-   în cazul medicamentelor cu și fără contribuție personală: farmacia eliberează medicamente 
asiguraţilor pe baza prescripţiilor medicale, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se 
află în relaţie contractuală medicul care le-a eliberat; 

 
 



Modificările aduse prin proiectul de ordin au avut în vedere faptul că, prin Hotărârea de 
Guvern nr.  ......../2018  privind modificarea reglementărilor Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 

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, s-au prorogat până la data de 31 martie 2019 reglementările H.G. nr. 
140/2018 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 care aveau dată de aplicare 1 
ianuarie 2019. 

 
  Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării prezentul referat şi proiectul de Ordin 
anexat.  

 
 
 

 

SECRETAR GENERAL                                                             DIRECTOR GENERAL  
           ANA-MARIA CIOBANU                                                           LILIANA MARIA MIHAI 
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