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REFERAT  
pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui  

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic  
al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale  

de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere 
pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

 
 
 

Având în vedere: 
 - prevederile Hotărârii de Guvern 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, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- dispoziţiile  art. 291 alin. (2) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

- 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,  

 
propunem aprobarea Ordinului anexat,  cu menţiunea că prevederile proiectului de act normativ 

au avut în vedere corelarea reglementărilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011, cu modificările și completările ulterioare,  cu cele 
ale H.G. nr. 820/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019, precum și pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2, potrivit căreia: 

- Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale  
paraclinice din ambulatoriul de specialitate se pot suplimenta, prin încheierea unor acte 
adiţionale, după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice, pentru: 

a) investigaţii paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 
după externarea din spital; 



 
 

b) investigaţii paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu boli 
oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli 
cerebrovasculare – pentru afecțiunile respective. 

Pentru investigațiile prevăzute  la lit. a) și b) furnizorii de servici medicale paraclinice 
au obligația de a ține evidențe distincte. 
 
 

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

 
 
 
 
 
SECRETAR GENERAL                                                                        DIRECTOR GENERAL  

               Nicoleta RUSU                                                                  Călin Gheorghe FECHETE 
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ORDIN 
 

pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru 

investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind 
utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate 
 
 

 
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. 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 și 
completările ulterioare;  

- 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, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- 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: 
 

Art. I. –  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice 
utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de 
completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 



 În Anexa 2, la litera C, secțiunea ”Câmpul 3 – Cod diagnostic”, după nota de la punctul (ii) se 
introduce o nouă notă, nota 2, cu următorul cuprins: 

”Nota 2: Pentru situaţiile în care se recomandă investigații paraclinice necesare monitorizării 
pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital, sau investigații medicale paraclinice 
necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli 
cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare – pentru afecțiunile respective, 
medicul care face recomandarea va menţiona pe formularul biletului de trimitere, după caz, 
următoarele: 

- ”Monitor 1” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților 
diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital; 

- ”Monitor 2” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților 
diagnosticați cu boli oncologice, 

- ”Monitor 3” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților cu 
diabet zaharat, 

- ”Monitor 4” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților 
diagnosticați cu boli cardiovasculare, 

- ”Monitor 5” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților 
diagnosticați cu boli rare, 

- ”Monitor 6” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților 
diagnosticați cu boli neurologice, 

- ”Monitor 7” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților 
diagnosticați cu boli cerebrovasculare, 

aplicând totodată semnătura şi parafa. 

     Pentru recomandarea investigațiilor paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați 
cu COVID-19 după externarea din spital, sau a investigațiilor medicale paraclinice necesare monitorizării 
pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli 
neurologice și boli cerebrovasculare – pentru afecțiunile respective, medicul care face recomandarea va 
întocmi bilet de trimitere distinct.” 

 

Art. II.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și este aplicabil începând cu 
luna octombrie 2020. 
 
 
    Ministrul sănătăţii,                                             Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
          Nelu Tătaru                                                                                         Adela Cojan 
 
 
 
 
 
 
 


