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REFERAT  

 
de aprobare al Ordinului președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru  modificarea Ordinului 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor 
justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - 

formulare unice pe ţară, fără regim special 
 

Având în vedere prevederile: 
   - art. 189 alin. (1) din anexa 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, cu 
modificările 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 asigurărilor sociale de sănătate 
pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

Începând cu data intrării în vigoare a reglementărilor HG nr. ……/2020 privind modificarea  unor acte 
normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, 
pentru pensionari, beneficiarii programului privind compensarea cu 90% din preţul de referinţă al 
medicamentelor din sublista B sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, 
de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri. 

 
Ca urmare, pentru coroborarea cu prevederile HG nr. ……../2020, sunt operate modificări ale Ordinului 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor 
justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - 
formulare unice pe ţară, fără regim special. 

 
 Pe cale de consecinţă, vă supunem aprobării prezentul proiect de ordin.  
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ORDIN 
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

 nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate 
de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 
 
    Având în vedere referatul de aprobare al Direcţiei Generale Relaţii Contractuale a Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ……………………………….. şi al Direcţiei Generale Medic Şef        
nr. …………………………… din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
 
 
    în temeiul prevederilor: 
    - art. 189 alin. (1) din anexa 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, cu modificările și completările ulterioare; 
    - Hotărârii Guvernului nr. ………/2020 privind modificarea unor acte normative referitoare la 
Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru 
pensionari; 
    - 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 şi completările ulterioare; 
       - art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 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, 
 
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 
 
    ART. I 
    Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea 
documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii 
medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 365 şi 365 bis din 26 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
    1. În tot cuprinsul anexelor 8-a, 8-b și 8-c, sintagma "pensionari 0 – 1.139 lei" se înlocuieşte cu 
sintagma "pensionari 0 – 1.299 lei". 
    2. În tot cuprinsul anexelor 8-a şi 8-b sintagma "prescripţiilor 0 – 1.139 lei" se înlocuieşte cu 
sintagma "prescripţiilor 0 – 1.299 lei". 
 
 
 



    ART. II 
    Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu raportarea activităţii lunii septembrie 2020. 
 
    ART. III 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
 

Preşedinte  
Adela COJAN 
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