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REFERAT  
 

de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate privind completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui  

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 539/437/2020 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, pentru 
prorogarea unor termene şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada 

instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României 
 
 

Având în vedere: 
      - Decretul Președintelui României nr. 240 /2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României; 

    - Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul sănătății 
pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, cu modificările și completările 
ulterioare;  
    - 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; 
 

Prin proiectul de ordin sunt prevăzute o serie de reglementări pentru a putea fi puse în 
aplicare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul 
sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, cu modificările și 
completările ulterioare. Astfel: 

- pentru serviciile conexe ce pot fi acordate la distanță – și anume cele acordate de 
psiholog și logoped, s-a precizat că acestea se acordă și se decontează conform reglementărilor 
legale în vigoare aplicabile serviciilor conexe acordate la cabinet; 

- unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport 
sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot acorda și alte 
servicii decât cele prevăzute în pachetele de servicii minimal și de bază, în baza art. 5 alin.(1) din 
Ordinul Comandantului Acțiunii, Secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de 



Urgență nr. 74.535/29.03.2020;  aceste servicii se acordă și se decontează conform reglementărilor 
legale în vigoare aplicabile serviciilor din pachetele de servicii minimal și de bază. 

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

anexat. 
 
 
  SECRETAR GENERAL ADJUNCT                                  DIRECTOR GENERAL 
            Codrin Doru LUNGU           Călin Gheorghe  FECHETE 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                   CASA NAŢIONALĂ  
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Nr. .........../...............                         Nr. .........../............... 
 

 
ORDIN   

privind completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui  Casei Naționale  
de Asigurări de Sănătate nr. 539/437/2020 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, pentru prorogarea unor termene şi pentru stabilirea unor măsuri 

 în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României 
 
 

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; 
    -  Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 
    -  Hotărârii nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de 
urgență pe teritoriul României, cu modificările și 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; 
    - 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. I –  Ordinul ministrului sănătății și al președintelui  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
539/437/2020 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, pentru prorogarea unor termene şi pentru 
stabilirea unor măsuri  în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat 
în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 267 din 31 martie 2020, se modifică și se completează după cum 
urmează: 
 

1. După articolul 4 se introduce un articol nou, art. 41, cu următorul cuprins: 
      ”Art. 41. - Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020, 
serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped  prevăzute în pachetul de servicii de 
bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, pot fi acordate și la distanță – 
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prin mijloace de comunicare la distanță. Serviciile conexe ce pot fi acordate la distanță, se acordă și se decontează 
conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor conexe acordate la cabinet.” 
 

2.  După articolul 5 se introduce un articol nou, art. 51, cu următorul cuprins: 
      ”Art. 51. - Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020,  
unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în 
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot acorda și alte servicii decât cele prevăzute în pachetele 
de servicii minimal și de bază, în baza art. 5 alin.(1) din Ordinul Comandantului Acțiunii, Secretar de stat, șef al 
Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74.535/29.03.2020. Aceste servicii se acordă și se decontează 
conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor din pachetele de servicii minimal și de bază. 
 
  Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică pe durata stării de 
urgență pe teritoriul României instituită potrivit prevederilor Decretului Președintelui României nr. 240/2020. 
 
 
            Ministrul sănătăţii                                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
             Nelu TĂTARU                                   Adela COJAN 
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