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REFERAT DE APROBARE 

 
Având în vedere: 

- Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 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 2016 – 2017, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.  
196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul  2017 a Hotărârii 
Guvernului nr. 161/2016 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 2016 – 2017,  
 

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 Ordinului ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/20172017 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul  2017 a Hotărârii Guvernului nr. 
161/2016 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 2016 - 2017. 

 
Astfel: 
 În tot cuprinsul actului normativ: 

1. Sintagma: „ Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017”, 

a fost înlocuită cu sintagma: 
„Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017”. 

 
2. Sintagma: „Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016” 
a fost înlocuită cu sintagma: 



„Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 196/139/2017” 
 

 La  Nota 1 din Anexa 4 la Ordinul nr. 1782/576/2006  au fost actualizate trimiterile la unele 
servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute în Anexa nr. 
22 la Ordinul nr. 196/139/2017. 
 

 La art. 3 alin. (6) – unde sunt nominalizate secţiile pentru care se întocmesc (FOCG) 
pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare – au fost eliminate secţiile cu codurile 
1272.2-Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) şi 1272.1-Pediatrie (recuperare 
pediatrică), menţinându-se  codul 1272 - Pediatrie (recuperare pediatrică), în concordanţă 
cu nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare şi cu prevederile Ordinului ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017; 

 
 

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării prezentul referat şi 
proiectul de Ordin anexat. 
 
 
 
          SECRETAR GENERAL                                       p. DIRECTOR GENERAL 
      GABRIEL FLORIN PUȘCĂU                        MIHAELA ION 
                                                                                                                       MEDIC ȘEF 
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ORDIN 

 pentru modificarea Ordinului nr. 1782/576/2006 
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. ………./……………2017 al Ministerului 
Sănătăţii  și nr. ………/………………2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate   
            

În temeiul dispoziţiilor : 
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- art. 2 lit. a) – d) și 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 Hotărârea 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. - Ordinul  ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 1782/576/2006 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. Alineatul 6 al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele 
secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); 
Îngrijiri paliative (1061_PAL); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); 
Neonatalogie (prematuri) (1222); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III 
(1222.2); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II (1222.1); Pediatrie 
(recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); 
Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Psihiatrie cronici (1333.2); 
Psihiatrie cronici (lungă durată) (1333.1); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); 
Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală - cardiovasculară 
(1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală (1393_REC); 
Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie 
(1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473).” 

1 
 



 
2. În Anexa 4, Nota 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Notă 1 privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului 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 în vigoare 
 

Criterii de internare Cod 

urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore 
în condiţiile stabilite în norme 

1*) 

diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat  şi/sau 
monitorizat în ambulatoriu.   

2**) 

epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecțiuni care nu 
necesită izolare în condiţiile stabilite în norme 

3**) 

 
*) Criteriul de internare ”cod 1” se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de 
serviciile prevăzute la pozițiile  92, 93, 100 și 101 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.1 
din Anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul  2017 a 
Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017, care se 
acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătății. 
 
**) Criteriul de internare ”cod 3” se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat 
și beneficiază de serviciile prevăzute la pozițiile 3 și 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. 
B.3.1 și poziția 62 din lista de la punctul B.3.2  din Anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 care se acordă în 
structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătății. În cazul în care serviciile 
prevăzute la pozițiile 3 și 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 și poziția 62 din lista 
de la punctul B.3.2 sunt acordate asiguraților se completează ”cod 2”. 
 
 
3. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma „Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017”, se înlocuiește cu sintagma „Ordinul ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017”. 
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4. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma „Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016”, se înlocuiește cu sintagma „Ordinul 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
196/139/2017”. 
 
 
Art. II. -  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017 și se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

     Ministrul sănătăţii                                      p. Preşedintele Casei Naţionale 
          FLORIAN DOREL BODOG                                    de Asigurări de Sănătate 

            GHEORGHE RADU ȚIBICHI 
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