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CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
CABINET PREȘEDINTE 
 

 
 

ORDIN nr.______/___________ 
pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea 

cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale 
cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009  
 

 
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei Acorduri Internaţionale nr.  
______/_______/____________, 
    În temeiul dispoziţiilor: 
- art. 247, art. 291 alin. (2) și art. 327 - 336 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările și 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, 
- Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea 
Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, 
- art. SSCI.22 (5) şi art. SSCI.75 din Protocolul privind sistemele de securitate socială, parte din 
Acordul comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă 
parte, 
 
 
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul 
 
 

ORDIN 
 

  
 ART. I – În tot cuprinsul Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea 
cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu 
prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 729/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 545 din 5 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „stat 
membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, respectiv Confederaţiei Elveţiene”, 
se înlocuieşte cu sintagma „stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, 
Confederaţiei Elveţiene, respectiv Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord”, iar 
sintagma „stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană” se înlocuiește cu sintagma „stat 
membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord”. 
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ART. II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
  

  PREŞEDINTE, 
 

Adrian GHEORGHE 
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AC 1349/08.02.2021 

              APROBAT 
                                                                                                             PREŞEDINTE, 
  

                                                                     Adrian GHEORGHE 
 
 
 
 

REFERAT APROBARE 

Referitor: completarea şi modificarea Ordinului preşedintelui 
CNAS nr. 729/2009, în contextul BREXIT  

 

În temeiul prevederilor: 
- Art. 25 (5) din Regulamnetul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a 

Regulamnetului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 
- Art. SSCI.22 (5) şi art. SSCI.75 din Protocolul privind sistemele de securitate socială, parte din 

Acordul comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă 
parte (Protocolul); 

 
Având în vedere următoarele: 
 

Notificarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (UK) referitoare la intenţia de a se 
retrage din Uniunea Europeană (UE), în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, înaintată la data de 29 martie 2017. 

Recunoaşterea faptului că este necesar să se prevadă o protecție reciprocă a cetățenilor UE și a 
resortisanților UK, precum și pentru membrii de familie ai acestora, asigurând drepturile care le revin în 
temeiul Protocolului, drepturi executorii, bazate pe principiul nediscriminării. 

Finalizarea perioadei de tranziţie privind retragerea UK din UE la data de 31 decembrie 2020. 

Aplicarea provizorie, începând cu data de 1 ianuarie 2021, a proiectului de Acord comercial şi de 
cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, act normativ care în prezent se află în 
procedură de ratificare la nivel UE. 

Protocolul conţine aceleaşi prevederi ca şi cele din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a Regulamnetului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială, referitoare la rambursarea costurilor serviciilor medicale suportate de persoana 
asigurată, de către instituţia competentă, conform nivelurilor de rambursare administrate de către instituţia 
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de la locul de şedere sau în cuantumurile care ar fi fost rambursate instituţiei de la locul de şedere dacă în 
situaţia respectivă s-ar fi folosit Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate. 

În prezent, prevederile reglementate prin Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor 
reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul 
sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la rambursarea 
contravalorii asistenţei medicale devenită necesară şi suportată de către persoanele asigurate în timp ce se 
află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei 
Elveţiene. Pentru corelarea acestor prevedere cu cadrul actual Brexit, se propune completarea Ordinul 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009, cu sintagma „Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord”, în tot cuprinsul acestuia unde se face referire la „stat membru al Uniunii 
Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei Elveţiene”. 

 
Pe cale de consecinţă, vă supunem aprobării proiectul de ordin pentru emiterea Ordinului 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în 
baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
 

 


