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REFERAT  

de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 

medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 

 

Având în vedere prevederile: 

    ‐  Legii nr. 95/2006 privind  reforma  în domeniul  sănătăţii,  republicată,  cu modificările  şi  completările 
ulterioare; 
    ‐  art.  2  lit.  a)  ‐  d)  şi  art.  7  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  144/2010  privind  organizarea  şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
    ‐  art.  17  alin.  (5)  din  Statutul  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate,  aprobat  prin  Hotărârea 
Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
   ‐  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, 

‐  Ordinului  ministrului  sănătăţii  şi  al  preşedintelui  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  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  și a dispozitivelor medicale,  tehnologiilor  şi dispozitivelor 
asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021‐2022, 
 

A fost elaborat prezentul proiect de act normativ în vederea coroborării reglementărilor Ordinului 
ministrului  sănătăţii  şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de  Sănătate nr. 1.782/576/2006 
privind  înregistrarea  şi  raportarea  statistică  a  pacienţilor  care  primesc  servicii medicale  în  regim  de 
spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului‐cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive,  în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 ‐ 2022       și cu cele ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 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 și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive,  în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021‐2022. 

 
         Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării prezentul referat şi proiectul de Ordin anexat. 
          
 
            SECRETAR GENERAL                       DIRECTOR GENERAL 
          Carmen‐Mihaela BARDOŞ                                                            Călin Gheorghe FECHETE 

 



MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII                                                        CASA NAŢIONALĂ  
                            DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
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ORDIN 
 

privind  modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care 

primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 
 
 
 

    Având în vedere Referatul de aprobare nr…........... din ....................... al Ministerului Sănătăţii şi nr.      
.................... din ........................  al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
 
    în temeiul prevederilor: 
 
    - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    - art. 2 lit. a) - d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: 
 
 
Articolul I. - Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 
medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I,  nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

1. În tot cuprinsul anexelor nr. 2, 3 şi 4, sintagma ”Normele metodologice de aplicare a hotărârii 
Guvernului 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, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate” se înlocuiește cu sintagma ”Normele metodologice de aplicare 
a hotărârii Guvernului 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, în vigoare, 
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”. 

 
2. În tot cuprinsul anexelor nr. 4 şi 5, sintagma „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” se 
înlocuiește cu sintagma „Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate 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” 

 
3. În tot cuprinsul anexelor nr. 4, 5 şi 7, sintagma „Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018” se înlocuiește cu sintagma „Ordinul 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021”. 
 
 
Articolul II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând 
cu luna iulie 2021. 
 
 
 
           Ministrul sănătăţii                               Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate                           

Ioana MIHĂILĂ           Adrian GHEORGHE 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




