Ministerul Sănătăţii
Nr. …………………2021

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Nr. ……………………2021

ORDIN
pentru completarea Anexei 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 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
Ţinând cont de Referatul de aprobare nr. ……… din ……….2021al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG
………. din ………2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
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 şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul
ordin:
ART. I
Anexa 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 1068/627/2021 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 bis din 30 iunie 2021, cu
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La anexa 50, după art. 3, se introduce un articol nou, 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:
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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/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.

Ministrul sănătăţii, interimar
Cseke Attila Zoltán

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Adela Cojan
Vicepreşedinte
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. ......................../.....................
APROBAT
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, INTERIMAR
Cseke Attila Zoltán

CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. ................ /........................
APROBAT
p. PREŞEDINTE
Adela Cojan
Vicepreşedinte

REFERAT
pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate pentru completarea Anexei 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 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

Având în vedere prevederile:
- 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,
În considerarea faptului că pe durata stării de alertă instituite în contextul situaţiei actuale de risc
epidemiologic determinată de creşterea numărului de cazuri de persoane infectate cu coronavirusul
SARS-CoV-2, se impune gestionarea adecvată a prevenirii şi limitării răspândirii infecţiilor determinate
de virusul SARS-CoV-2.
În vederea eliminării riscului neacordării drepturilor prevăzute de lege persoanelor asigurate în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea permanentă a continuităţii acordării
serviciilor medicale de care beneficiază persoanele asigurate, se propune reglementarea privind
prelungirea valabilităţii pentru anumite documente a căror valabilitate expiră până la finalul lunii în care
încetează starea de alertă declarată potrivit legii.
Pentru punerea în aplicare a acestei măsuri a fost elaborat proiectul de Ordin pentru completarea
Anexei 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 1068/627/2021 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, pe care îl supunem aprobării.

Ministerul Sănătăţii
Director General,
Magdalena Aurelia CIOBANU

Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate
Director General,
Călin Gheorghe FECHETE

