CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREȘEDINTE

ORDIN nr. …………………./………………………………..
pentru modificarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în
relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Direcţiei Reglementări şi Norme de Contractare nr. ………..…… din
…………………..……..;
în temeiul dispoziţiilor:
- art. 255 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 8 şi art. 22 din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi
chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în
sistemul sanitar din România;
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I. – La capitolul III punctul 3.2 - B din Normele privind stabilirea limitelor de asigurare pentru
furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările ulterioare, litera g) se modifică și va avea
următorul cuprins:
”g) biochimişti, biologi, chimiști şi medici specialişti - specialităţi paraclinice: echivalentul în lei al sumei
de 20.000 euro;”
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Călin Gheorghe FECHETE

REFERAT
de aprobare a Ordinului președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
pentru modificarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii
care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006

Având în vedere prevederile:
- art. 255 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, 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;
- avizul conform al Ministerului Sănătăţii nr. ……………./……………….
Potrivit dispoziţiilor art. 255 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt obligaţi să prezinte,
la încheierea contractului cu casa de asigurări, asigurări de răspundere civilă în domeniul medical în
concordanţă cu tipul de furnizor, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar
angajat. Nivelul limitelor de asigurare pe categorii de furnizori care intră în relaţii contractuale cu
casele de asigurări se stabileşte de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu avizul Colegiului
Medicilor din România, Colegiului Farmaciştilor din România, Colegiului Medicilor Stomatologi din
România, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi
Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, după caz.
Totodată, la art. 2 din Hotărârea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul
Sanitar din România nr. 4/2014 privind eliberarea Certificatului de membru al OBBCSSR este prevăzut
faptul că „certificatul de membru se eliberează de la sediul central al OBBCSSR în baza următoarelor
acte: (…) asigurare de malpraxis” (…).
Având în vedere următoarele:
- în categoria furnizorilor de servicii medicale care încheie relaţii contractuale cu casele de
asigurări de sănătate se regăsesc şi furnizorii de servicii medicale paraclinice – analize medicale de
laborator;

- în laboratorul de analize medicale îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea medicină
de laborator - laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator, alt personal cu studii superioare
autorizat să lucreze în domeniul medical - biologi, biochimişti, chimişti şi farmacişti, precum şi
personal mediu sanitar;
- solicitarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România
de completare a Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006, cu
categoria „chimişti” – transmisă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin adresa nr.
1069/14.09.2021;
- prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia
Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România este autoritatea
competentă pentru profesiile: biochimist în sistemul sanitar; biolog în sistemul sanitar; chimist în
sistemul sanitar;
- Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România cuprinde
biochimişti, biologi şi chimişti autorizaţi să-şi exercite profesiunea în unităţi ale Ministerului Sănătăţii
sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, în sectorul sanitar privat şi în unităţi de cercetare
biomedicală – potrivit Legii nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi
chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în
sistemul sanitar din România,
propunem completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
346/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care
intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate - La capitolul III punctul 3.2 litera B
“Asigurarea personalului medico-sanitar”, litera g) cu categoria “chimişti”.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării prezentul referat şi proiectul de Ordin
anexat.

Avizat,
Direcţia Generală Relaţii Contractuale
Director general adjunct
Iulia STOEA

DIRECTOR,
Elisabeth Iuliana BRUMĂ

