ORDIN Nr. 2213/937/2021 din 19 octombrie 2021
pentru completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor
asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 2.213 din 19 octombrie 2021
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 937 din 14 octombrie 2021
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1009 din 22 octombrie 2021

Ţinând cont de Referatul de aprobare nr. CZA 2.270 din 19.10.2021 al Ministerului
Sănătăţii şi nr. DG 2.866 din 14.10.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi
dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 2022,
în temeiul prevederilor:
- art. 291 alin. (2) 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, interimar, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit
următorul ordin:
ART. I
La anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările ulterioare,
după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:
"ART. 4
Se prelungeşte până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii,
în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, 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 îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la
domiciliu, precum şi pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, ce se
depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
d) deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi
dispozitivelor asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin
închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru incontinenţă
urinară, 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."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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