
ORDIN  Nr. 1253/229/2022 
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea 
şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare 
continuă şi spitalizare de zi 
 
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 7.265 din 3.05.2022 al Ministerului Sănătăţii şi 
nr. DG 1.181 din 19.04.2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
    în temeiul prevederilor: 
    - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă 
umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, 
proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - art. 2 lit. a) - d) şi 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 nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a 
pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins: 
    "2^1. Pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona 
conflictului armat din Ucraina, beneficiari ai Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 
privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau 
apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 
modificările şi completările ulterioare, documentele pe baza cărora se completează FOCG sunt 
cele prevăzute de Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind 
dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii 
numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau 
apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, cu 
modificările şi completările ulterioare." 
    2. La punctul 3.4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 
    "d) pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona 
conflictului armat din Ucraina, beneficiari ai Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu 
modificările şi completările ulterioare, în câmpul «CNP pacient» se va completa numărul unic de 
identificare atribuit prin aplicaţia pusă la dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de 



Sănătate conform prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, 
cu modificările şi completările ulterioare." 
    3. La punctul 3.20, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "a) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, 
acord internaţional, card european, formulare europene, precum şi pentru cetăţenii străini sau 
apatrizi aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiari 
ai Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare;". 
    4. La punctul 3.21, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul 
cuprins: 
    "f) pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona 
conflictului armat din Ucraina, beneficiari ai Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 
privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau 
apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 
modificările şi completările ulterioare, în câmpul «Asigurat CNAS» se va completa olograf 
«beneficiar al OUG nr. 15/2022», iar medicul curant va aplica semnătura şi parafa." 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                              Ministrul sănătăţii, 
                              Alexandru Rafila 
 
                              p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
                              Adela Cojan 
 


