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ORDIN nr. 1.941 din 25 noiembrie 2008 

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind 

prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale 

prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale 

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau 

fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 720/2008 

 

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE  

             Nr. 1.941 din 25 noiembrie 2008  

             CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  

             Nr. 872 din 4 decembrie 2008  

 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 decembrie 2008  

Data intrarii in vigoare : 5 decembrie 2008 

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 13 martie 2013 

Prezenta forma actualizata este valabila de la 5 decembrie 2008 pana la 

data selectata 13 martie 2013 

 

 

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, 

strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N 12.225 din 25 

noiembrie 2008 şi al directorului general al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. D.G. 2.911 din 3 decembrie 2008, 

    având în vedere prevederile: 

    - art. 406 alin. (1) lit. g) şi art. 243 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    - art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea 

Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 

personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate, 

    în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi al 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 publice şi preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: 

 

    ART. I 

    La articolul 3 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 



2 

 

1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind 

prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale 

prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale 

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau 

fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare, 

alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(3) Până la data de 31 decembrie 2008, medicii aflaţi în relaţie 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a 

proceda la evaluarea bolnavilor pe care îi au în evidenţă, în vederea 

adaptării schemelor terapeutice în conformitate cu prevederile 

prezentului ordin." 

    ART. II 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 

I. 

 

                    Ministrul sănătăţii publice, 

                     Gheorghe Eugen Nicolăescu 

 

          Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

                          Vasile Ciurchea 

 

                              ----- 

 

 


