
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                                   CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI  
DE SĂNĂTATE 
 

 Nr. 1212 din 27 octombrie 2016                          Nr. 889 din 26 octombrie 2016 

 

ORDIN 

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017  
 
 

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.462 din 27 octombrie 2016 al Ministerului 
Sănătăţii şi nr. DG 1.890 din 26 octombrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, și prevederile: 
    - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul: 
    - 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  și 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. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 
anul  2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
477 şi 477 bis din 27 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 

 
1. În anexa nr. 36, la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (11), cu următorul cuprins: 
”(11)    Pentru eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală care se 

acordă în tratamentul ambulatoriu se utilizează numai prescripţia medicală electronică 
on-line (componenta eliberare), cu excepția situațiilor prevăzute la art. 200 din anexa 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare, în care se 
utilizează prescripţia medicală electronică off-line (componenta eliberare).” 

 
2. În anexa nr. 36, la articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 

alineatul  (51), cu următorul cuprins: 
    ” (51) În cazul prescrierii electronice on-line și off-line, pentru situațiile prevăzute 
la art. 200 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările și 
completările ulterioare,  farmaciile eliberează medicamentele în regim off-line. 

Farmacia completează componenta eliberare off-line a prescripţiei și   listează un 
exemplar pe suport hârtie  cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, pe care 
o păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta 
prescriere) şi o va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. 

Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) se semnează de către 
beneficiarul prescripției sau de către persoana care ridică medicamentele în numele 
acestuia, identificarea făcându-se prin prezentarea cărții de identitate/buletinului de 
identitate/paşaportului. 

În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul 
prescripţiei care este titular de card european/titular de formular european/pacient din 
statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei 
eliberare. ” 



3. În anexa nr. 47, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121,  cu 
următorul cuprins: 

”121. În situația producerii unor întreruperi în funcționarea Platformei 
informatice din asigurările de sănătate (PIAS), constatate de Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate (CNAS), acestea vor fi comunicate prin publicare pe site-ul 
propriu la adresa www.cnas.ro, secțiunea informații publice / comunicate de presă.  
Ordinul emis de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în condițiile art. 
202 din Hotărârea Guvernului  nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare,  
se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,  la 
adresa www.cnas.ro, secțiunea informații publice / comunicate de presă .” 
 
       Art. II -    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
 
  Ministrul sănătăţii                         p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
Vlad Vasile Voiculescu                                        Gheorghe-Radu Ţibichi 
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