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REFERAT

de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate pentru aplicarea art. 11 din OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative

Având în vedere prevederile:
- art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare precum si a altor acte normative;
- Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru 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;
- HG 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu
modificările şi completările ulterioare
- dispoziţiile 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,
Potrivit art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, documentele utilizate în
sistemul de asigurări sociale de sănătate care expiră până la data de 30 septembrie 2020 îşi menţin
valabilitatea în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Pentru punerea în aplicare a reglementărilor mai sus menționate a fost elaborat prezentul proiect
de ordin.
Față de cele de mai sus, supunem aprobării prezentul referat şi proiectul de Ordin anexat.
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ORDIN
pentru aplicarea art. 11 din OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând
cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative

Având în vedere:
- Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru 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;
- HG 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,
cu modificările şi completările ulterioare
- Ordinul 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 și
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018
- Referatul de aprobare nr. ...................... din ...................... al Ministerului Sănătăţii şi nr.
.......................... din ........................... al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
- art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare precum si a altor acte normative;
- 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;
- 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 şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se prelungeşte până la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru
următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
a) biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de
reabilitare;
b) biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;
c) recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive - ce se
depun/transmit la casa de asigurări de sănătate;
d) deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii şi dispozitive asistive,.
În cazul deciziilor pentru dispozitivele acordate prin închiriere, al căror termen de valabilitate a fost
prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare cu precizarea duratei pentru care se prelungeşte
decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua
decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare.
e) deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigaţiei PET-CT;
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică pe perioada
de valabilitate a OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai
2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.

Ministrul sănătăţii,
Nelu TĂTARU

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Adela COJAN

