
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII               CASA NAŢIONALĂ  
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

Nr. …………/………..2021           Nr.  ……………./………2021 
 
 
 

ORDIN   
pentru modificarea prevederilor Ordinului 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 Referatul de aprobare nr. ……………din ………....2021 al Ministerului Sănătăţii şi           
nr. ………………..... din …………….2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
     în temeiul prevederilor: 
          - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „ Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 
          - Hotărârii Guvernului nr. ………../2021 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul 
pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari; 

- 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 Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: 
 

Art. I. – În tot cuprinsul Ordinului 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 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările şi completările 
ulterioare, sintagma "venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.299 lei/lună 
inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri" se înlocuieşte cu sintagma "venituri din pensii şi 
indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu 
alte venituri". 
 

Art. II. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se 
aplică începând cu luna ianuarie 2021 . 
 

     Ministrul sănătăţii,                                   p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
             Alexandru RAFILA                              Adela COJAN 
                    Vicepreşedinte 

 

 



 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                                               CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE       
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                APROBAT                                                                                                        APROBAT 
      MINISTRUL SĂNĂTĂŢII p. PREŞEDINTE 
        Alexandru RAFILA                                                                                               Adela COJAN                                                                                                   
                                                                                                                                   Vicepreşedinte 
 

 

 

REFERAT 
pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate pentru modificarea Ordinului 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 
 

 

Având în vedere: 
- dispoziţiile art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „ Asigurările sociale de sănătate” din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- prevederile 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, 

          - prevederile Hotărârii Guvernului nr. ………../2021 privind modificarea unor acte normative 

referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru 

pensionari 

  
Propunem aprobarea Ordinului anexat, cu menţiunea că prevederile proiectului de act normativ 

au avut în vederea armonizarea reglementărilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.  1.068/627/2021 cu cele ale Hotărârii de Guvern nr. ………/2021 

privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului 

de referinţă al medicamentelor pentru pensionari. 

 

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

 

 

 

 

            Ministerul Sănătăţii Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

              Secretar  General,  
         Carmen Mihaela BARDOŞ 

Director General, 
Călin Gheorghe FECHETE 

 

 


