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REFERAT  
 

de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate pentru  prelungirea aplicării prevederilor 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, şi pentru prorogarea unor termene 
 
 

Având în vedere: 
     - prevederile 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; 
 - dispoziţiile 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, potrivit cărora Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează normele metodologice de 
aplicare a contractului-cadru, 

 
 Luând în considerare că legea bugetului de stat nu a intrat în vigoare până la această dată,  

propunem prelungirea aplicabilităţii 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, până 
la data de 30.06.2019, perioadă necesară pentru: 

-  stabilirea tarifelor aferente serviciilor medicale, valoarea minimă garantată a punctului „per 
capita” şi a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală primară, valoarea minimă garantată 
pentru un punct pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile clinice, suma orientativă medie/medic specialist/lună la nivel naţional pentru medicii de 
medicină dentară, tarifele aferente serviciilor medicale spitaliceşti, etc.; 

- derularea în condiţii optime a procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate,  

-  implementarea în SIUI a noilor reglementări. 
 
Prin prelungirea aplicabilității Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, conform proiectului de act normativ anexat,  se asigură 
continuitatea accesului asiguraţilor la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperării 
unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu şi la medicamente cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul ambulatoriu. 

 



Totodată, modificările aduse prin proiectul de ordin au avut în vedere faptul că, prin 
Hotărârea de Guvern nr. ………./2019  privind modificarea anexei nr. 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 şi pentru prorogarea unor 
termene s-au prorogat până la data de 1 iulie 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 31 martie 2019. 
 

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

SECRETAR GENERAL                                  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
              Ana Maria CIOBANU                                                           Liliana LUKACS 
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ORDIN 
pentru prelungirea aplicării prevederilor 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 şi pentru prorogarea unor termene 

 
 
 

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 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. 1 

Termenul de aplicare a prevederilor 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, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu 
modificările ulterioare, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2019. 
 
ART. 2.  

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 modifică după cum urmează: 

- În anexa nr. 37, la articolul 6, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins: 



„n) până la data de 1 iulie 2019, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti este obligată să încheie contracte cu cel puţin o 
farmacie în localităţile în care aceasta are contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel 
încât să se asigure accesul asiguraţilor la medicamente. Începând cu data de 1 iulie 2019 Casa 
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti 
este obligată să încheie contracte cu cel puţin o farmacie în localităţile în care aceasta are contracte 
încheiate cu furnizori de servicii medicale care pot prescrie medicamente ce fac obiectul contractelor 
cost-volum-rezultat, astfel încât să se asigure accesul asiguraţilor la medicamente.” 
 
ART. 3 

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*) 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  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 1 iulie 2019. 
 
ART. 4 
    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2019 şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
 
 
      Ministrul sănătăţii,                    Preşedintele Casei Naţionale   
        Sorina PINTEA                         de Asigurări de Sănătate                                                                             
                                                                                                           Adriana COTEL 
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