
 
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CABINET PREŞEDINTE 

 
 

ORDIN Nr. 118/28.02.2022 
 

 
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 

privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor 

naţionale de sănătate curative 
 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 597/28.02.2022 al directorului general al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate 

Având în vedere: 
- Art. 56 şi art. 278 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
- Art. 8 şi art. 18 pct. 17 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.3 alin ( 5) din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru 

anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
245/2017,cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea 
Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor Comisiilor de experţi care 
funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale Coordonatorilor naţionali pentru 
implementarea programelor naţionale de sănătate curative, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale 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 
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea 

componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a 
Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative, cu 
modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
  1. În Anexa nr. 1, lit. A, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    “7. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru Programul naţional 
de diagnostic şi tratament pentru boli rare – Fibroză pulmonară idiopatică 

a) Dr. Gina Ana Ciolan – preşedinte 
b) Dr. Claudia Toma – membru 
c) Dr. Irina Strâmbu – membru. ” 

 
2. În Anexa nr. 2, punctul 7, lit. j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    “ j) Dr. Gina Ana Ciolan - Fibroză pulmonară idiopatică ’’ 
 
 
 
 



 
ART. II 
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate 

şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
 
 
 

ART. III 
Prezentul ordin se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa 

http://cnas.ro. 
 
 
 

p. PREŞEDINTE, 
Adela COJAN 
Vicepreşedinte 

 
 
 


