
Ministerul Sănătăţii                                                                     Ministerul Afacerilor Interne 
 
 
 
Ministrului Muncii şi                                                                  Casa Naţională de Asigurări  
   Protecției Sociale                                                                                      de Sănătate             
 
 
 

ORDIN 
privind  aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile 
de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 
alin. (2) - (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 
 

Având în vedere: 
- Titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- art. III din Legea nr. 186/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

- 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, cu modificările ulterioare; 

- HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 
2018, cu modificările și completările ulterioare; 

- Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
972/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS 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; 
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- Referatul de aprobare nr. ....... /……….…2020 al Ministerului Sănătăţii, 
nr….../………2020 al Ministerului Afacerilor Interne, nr. ……/……….2020 al Ministrului Muncii 
şi Protecției Sociale şi nr. DG ……/………2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 
alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale 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, ministrul afacerilor interne, ministrul muncii şi protecției sociale şi 
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul: 
 

ORDIN 
 
 
ART. 1 

Se aprobă Procedura de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile de 
asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2) - (4) 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
ART. 2 

Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate și 
ale instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora, implicați în procesul de cooperare 
instituţională, precum și furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de 
asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 ART. 3 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

Ministrul sănătăţii 
Nelu TĂTARU 

Ministrul muncii şi protecţiei sociale  
Victoria Violeta ALEXANDRU 

 
 
 

Ministrul afacerilor interne  
Marcel Ion VELA 

Președintele Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate 

Adela COJAN 
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ANEXA 
 
Procedura de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile de asistenţă socială şi 

unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor 
art. 225 alin. (2) - (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Art. 1 
În înţelesul prezentei proceduri, prin noțiunea de furnizori de servicii medicale se înțeleg 

persoanele fizice sau juridice autorizate, evaluate sau, după caz, acreditate, potrivit legii, pentru a 
furniza servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aflați în relații 
contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 

 
Art. 2 
(1) Persoanele prevăzute la art. 225, alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 
copiii până la vârsta de 18 ani, femeile însărcinate şi lăuzele, precum şi persoanele cetăţeni români, 
care sunt victime ale traficului de persoane, care nu deţin cod numeric personal, pot beneficia de 
servicii medicale acordate de către furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu 
casele de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de maximum un an de zile de la data primei 
prezentări la furnizorul de servicii medicale. 

(2) Pentru a putea beneficia de servicii medicale decontate din bugetul Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate, la prezentarea la furnizorul de servicii medicale, persoanele 
prevăzute la alin. (1)  declară pe proprie răspundere că nu sunt înregistrate în registrele de stare 
civilă, potrivit legii.  

(3) Pentru minorii cu vârsta până la 14 ani şi minorii cu vârsta de până la 18 ani cu 
dizabilităţi mintale, psihice sau, după caz, fizice, care conduc la imposibilitatea completării 
declaraţiei, declaraţia se completează de către unul dintre părinţi sau de către reprezentantul legal 
al acestuia, urmând ca furnizorul de servicii medicale să verifice concordanţa datelor existente 
între datele declarate şi cele din cartea de identitate a acestuia. 

(4) În situaţia în care părinţii se află în imposibilitatea de a completa declaraţia, de exemplu nu 
au fost identificaţi încă sau sunt implicaţi în situaţia de trafic, serviciul social rezidenţial care are în 
grijă copilul va numi o persoană care îl va însoţi pe acesta la furnizorul de servicii medicale şi va 
completa declaraţia, dispoziţiile prevăzute alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. 

(5) În cazul persoanei adulte cu dizabilităţi mintale, psihice sau, după caz, fizice, care conduc 
la imposibilitatea completării declaraţiei, declaraţia se formulează de către aceasta sau, după caz, 
de către reprezentantul legal care poate fi familia sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 
drepturile şi să îndeplinească obligaţiile faţă de aceasta. 
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(6) Persoanele prevăzute la alin. (2) declară pe proprie răspundere că nu au mai fost luate în 
evidenţă de organele de poliţie cu ocazia prezentării la alţi furnizori de servicii medicale din 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără documente prevăzute de lege care conţin cod numeric 
personal. Persoanele care completează declaraţia pentru minorii cu vârsta până la 14 ani şi 
minorii cu vârsta de până la 18 ani cu dizabilităţi mintale, psihice, sau după caz, fizice sau 
persoanele adulte cu dizabilităţi mintale, psihice sau, după caz, fizice menţionate la alin. (3), (4) şi 
(5), declară pe proprie răspundere că aceste persoane nu au mai fost luate în evidenţă de organele 
de poliţie cu ocazia prezentării la alţi furnizori de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale 
de sănătate, fără documente prevăzute de lege care conţin cod numeric personal.  

 
Art. 3 
Modelul declaraţiei pe proprie răspundere pe care o formulează persoana care solicită servicii 

medicale, este prevăzut în Anexa 1 la procedură, iar cel al declaraţiei pe care o formulează persoana 
care însoţeşte minorul cu vârsta de până la 14 ani sau minorul cu vârsta de până la 18 ani cu 
dizabilităţi mintale, psihice sau, după caz, fizice, care conduc la imposibilitatea completării 
declaraţiei, ori persoana adultă cu dizabilităţi dizabilităţi mintale, psihice sau, după caz, fizice, 
pentru care se solicită servicii medicale, este prevăzut în Anexa 2 la procedură. 

 
Art. 4 
(1) La data la care persoana completează declarațiile menționate la art. 2 alin. (3) și (4) în baza 

cărora furnizorii de servicii medicale acordă aceste servicii, aceștia vor anunţa de îndată organele de 
poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială își desfășoară activitatea și vor transmite declarațiile 
în vederea identificării și efectuării procedurilor legale de înregistrare în registrele de stare civilă, 
conform legii.  

(2) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care a fost făcută solicitarea, organele 
de poliţie au obligația de a transmite furnizorilor de servicii medicale un document prin care 
confirmă că au luat în evidenţă persoanele pentru care au fost înştiinţaţi, în condiţiile alin. (1) și care 
cuprinde un număr de identificare provizoriu, care respectă structura numerică a codului numeric 
personal. 

(3) Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, precum şi 
celelalte organe competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit legii, stabilesc 
proceduri de verificare astfel încât să fie identificate situațiile în care o persoană fără document de 
identitate se prezintă în aceeași zi la doi sau mai mulți furnizori de servicii medicale din același 
județ sau din județe diferite. 

(4) Pentru persoanele menţionate la art. 2, alin. (1) care nu se află în evidenţa unui serviciu 
social, în vederea efectuării anchetei sociale, organele de poliţie anunţă serviciile publice de 
asistenţă socială din raza administrativ-teritorială în care îşi declară domiciliul persoanele. 

(5) Pentru persoanele menţionate la art. 2, alin. (1) care se află în evidenţa unui serviciu social 
şi pentru care nu s-a efectuat ancheta socială, în vederea efectuării acesteia, serviciul social anunţă 
serviciile publice de asistenţă socială din raza administrativ-teritorială în care îşi declară domiciliul 
persoanele. 
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Art. 5 
(1) Persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1), după ce au fost înregistrate potrivit art. 4, li se vor  

elibera de către instituţia competentă care are în evidenţă aceste persoane, documente de identitate 
provizorii, potrivit legii. 

(2) După luarea în evidenţă, organele de poliţie transmit copii ale documentelor de identitate 
provizorie furnizorilor de servicii medicale care i-au sesizat în condiţiile art. 4, alin. (1). 

 
Art. 6 
În condiţiile prevăzute la art. 322 alin. (1) - (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, până la înregistrarea în registrele de stare civilă și acordarea 
codului numeric personal, evidenţa la nivelul caselor de asigurări a persoanelor prevăzute la art. 2 
alin. (1), se realizează pe baza numerelor de identificare provizorii puse la dispoziţie în mod gratuit 
CNAS sau, după caz, caselor de asigurări de sănătate, pe bază de protocol de către instituțiile care 
gestionează aceste date, potrivit legii. 

 
Art.7  

        După înregistrarea în registrul de stare civilă, instituțiile care gestionează aceste date, potrivit 
legii, vor pune la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale şi a caselor de asigurări de sănătate 
datele de identificare definitive (actele de stare civilă), cu referire la numărul de identificare 
provizoriu atribuit potrivit art. 4 alin. (2). 
 

Art. 8 
        Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor), precum şi a celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 
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Anexa 1 
la Procedură 
 
 

 
Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei 

care nu deţine cod numeric personal și care solicită servicii medicale 
 
 

Subsemnatul(a) _____________________________, fiul/fiica lui ____________ și al 
___________, domiciliat(ă) în ________________, județul/sectorul ___________, strada, 
________________________, număr___, bloc___, etaj__, apartament ___,  

cunoscând prevederile articolului 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere 
următoarele: 

- nu deţin acte de identitate şi cod numeric personal; 
- nu am mai fost luată în evidență de organele de poliție cu ocazia prezentării fără acte de 

identitate la alți furnizori de servicii medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
 

 
 
 
 
Data ___/____/_______                                                                         Semnătura,  
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Anexa 2   
la Procedură 
 
 
Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care însoţeşte minorul cu vârsta până la 14 ani 
sau minorul cu vârsta de până la 18 ani cu dizabilităţi mintale, psihice sau, după caz, fizice, 

care conduc la imposibilitatea completării declaraţiei, ori persoana adultă cu dizabilităţi 
dizabilităţi mintale, psihice sau, după caz, fizice, care nu deţine cod numeric personal  

şi pentru care se solicită servicii medicale 
 

 
 

Subsemnatul(a)…………………………………………………………., fiul/fiica lui 
………………..  și al ……………………………, domiciliat(ă) în …………………………………       
județul/sectorul ………………., strada, ………………………., număr……, bloc……….., 
etaj………., apartament ………., având CNP ………………………, BI/CI seria ………………., 
număr ……………,   

cunoscând prevederile articolului 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere 
următoarele: 

- minorul cu vârsta până la 14 ani / minorul cu vârsta de până la 18 ani cu dizabilităţi 
mintale, psihice sau, după caz, fizice, care conduc la imposibilitatea completării declaraţiei /  
persoana adultă cu dizabilităţi dizabilităţi mintale, psihice sau, după caz, fizice, cunoscută sub 
numele …………………, prenumele ………………………… domiciliat(ă) în 
…………………………………..,       județul/sectorul ………………., strada 
………………………., număr……, bloc……….., etaj………., apartament ………., nu deţine acte 
de identitate şi cod numeric personal; 

- persoana pe care o însoțesc nu a mai fost luată în evidență de organele de poliție cu ocazia 
prezentării fără acte de identitate la alți furnizori de servicii medicale din cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate. 
 
 
 
 
Data ___/____/_______                                                                         Semnătura, 
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