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REFERAT
de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate pentru modificarea și completarea 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
Având în vedere:
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu
modificările și completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din
Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate elaborează normele metodologice de aplicare a contractului-cadru,
propunem aprobarea Ordinului anexat, cu menţiunea că prevederile proiectului de act normativ
au avut în vedere corelarea reglementărilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale
H.G. nr. 820/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, precum și pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2, și cu reglementările H.G. nr.
...../2020 privind modificarea și completarea anexei 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.
anexat.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării prezentul referat şi proiectul de Ordin
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ORDIN
pentru modificarea și completarea 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
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;
- 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 și
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. I. – 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, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. În Anexa nr. 1, la litera B, punctul 1, subpunctul 1.5., după litera i) se introduce o nouă literă,
lit. j), cu următorul cuprins:
”j) eliberarea documentelor medicale, potrivit domeniului de competență, necesare pentru
evaluarea și reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap;”.
2. În Anexa nr. 49, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 2. (1)- Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare
monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, vor
avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru "monitorizare pacient COVID-19".

(2) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare
monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare,
boli neurologice și boli cerebrovasculare, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate
pentru afecțiunile respective.”
3. În Anexa nr. 49, după articolul 4, se introduc trei noi articole, art. 5 ,art. 6 si 7, cu următorul
cuprins:
” Art. 5. - Se prelungește până la data de 31 decembrie 2020 termenul de valabilitate pentru
următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
a) biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de
reabilitare;
b) biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
c) recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive - ce se
depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
d) deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii și dispozitive
asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de
protezare stomii și pentru dispozitivele pentru incontinență urinară, al căror termen de valabilitate a fost
prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungește decizia
inițială, precum și taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie,
cât și noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare.
Art. 6.- În cuprinsul art. 4 sintagma “30 septembrie 2020” se inlocuiește cu sintagma “31
decembrie 2020.
Art. 7. – Prevederile de la art. 1 – art. 6 sunt aplicabile până la data de 31 decembrie 2020.”
Art. II. - În tot cuprinsul 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, publicat în Monitorul Oficial al
României Partea I, nr. 273 și 273 bis din 28 martie 2018, sintagma ”ca urmare a situaţiilor în care au fost
aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane,
din culpă” se înlocuiește cu sintagma ”ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse daune sănătăţii de
către alte persoane”.
Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I si se aplică începând din luna
octombrie 2020.
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