
ORDIN  Nr. 1254/228/2022 
 

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de 
asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen 
din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2 
 
    Ţinând cont de Referatul de aprobare nr. AR 7.266 din 3 mai 2022 al Ministerului Sănătăţii şi 
nr. DG 1.176 din 18 aprilie 2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
    având în vedere dispoziţiile: 
    - art. XIII şi XIV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor 
măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi 
completarea unor acte normative; 
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi 
plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
    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 
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata 
furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, 
care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba 
nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 100 din 29 ianuarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
    1. La capitolul I "Dispoziţii generale" articolul 1, alineatul (3) se abrogă. 
    2. La capitolul III "Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în centre de 
vaccinare organizate de către unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casa de 
asigurări de sănătate" articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 14 



    (1) Casa de asigurări de sănătate decontează întreaga activitate realizată conform art. 3 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, până la data încetării activităţii inclusiv, care nu poate depăşi 
data de 30 iunie 2022, potrivit art. XIII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru 
interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, pe baza facturii însoţite de 
borderoul centralizator al prezenţei personalului, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin." 
    3. Capitolul IV "Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în cadrul 
furnizorilor din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv 
ambulatoriul integrat al spitalului, aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de 
sănătate", care cuprinde articolul 16^1, se abrogă. 
    4. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 3 
    (1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 30 iunie 2022, pentru 
activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4) - (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale 
suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021. 
    (2) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2022, 
pentru activităţile prevăzute la art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    (3) Durata prezentului contract se poate prelungi pentru activităţile prevăzute la art. 13 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată 
durata derulării procesului de testare, prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi." 
    5. În anexa nr. 1, la articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "a) să realizeze activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4) - (5^1) şi art. 13 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor 
opţionale suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, în 
concordanţă cu obiectul contractului prevăzut la art. 1, şi să respecte prevederile Ordinului 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind 
unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 
COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii 
medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară 
activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea 
depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;". 
    6. Anexa nr. 2^1 se abrogă. 
    7. La anexa nr. 3, tabelul 2.3. - pentru persoanele testate de medicul de familie se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
    "Tabelul 2.3. - pentru persoanele testate de medicul de familie 
 
______________________________________________________________________
__________________ 



|Nr.  |CNP|                        Data testării                        |Tarif/ |Suma de | 
|crt. |   |                                                             |testare|plată/  | 
|     |   |                                                             |       |persoană| 
|     |   |_____________________________________________________________|_______|________| 
|     |   |1|2|3|4|5|6|7|8|9|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|3|3|- lei -|- lei - | 
|     |   | | | | | | | | | |0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|       |        | 
|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_______|________| 
|  c1 | c2|                             c3                              |c4 =   |c5 = 1  | 
|     |   |                                                             |50 lei |testare | 
|     |   |                                                             |       |x 50 lei| 
|     |   |                                                             |       |sau n*) | 
|     |   |                                                             |       |testări | 
|     |   |                                                             |       |x 50 lei| 
|_____|___|_____________________________________________________________|_______|________| 
|   1.|   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |       |        | 
|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_______|________| 
|   2.|   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |       |        | 
|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_______|________| 
|   3.|   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |       |        | 
|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_______|________| 
|  ...|   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |       |        | 
|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_______|________| 
|TOTAL| x |x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|   x   |        | 
|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_______|________| 
    *) n reprezintă numărul total al testărilor efectuate persoanelor eligibile la testare cărora le sunt 
asigurate aceste servicii, în luna pentru care se face raportarea. 
 
    NOTĂ: 
    Se va nota cifra "1" în căsuţa corespunzătoare zilelor în care se realizează testarea şi "0" în 
căsuţa corespunzătoare zilelor în care nu se realizează testarea. 
 
               Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor. 
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale, 
                 .......................................................... 
                            (numele şi prenumele)" 
 
    ART. II 
    Prevederile cap. III "Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în centre de 
vaccinare organizate de către unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casa de asigurări 
de sănătate", care cuprinde articolele 10 - 16, precum şi ale anexei nr. 2 la Ordinul ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 30 iunie 2022. 
    ART. III 
    Prevederile art. 9^1 alin. (1) - (5), art. 9^2 alin. (1) - (3), art. 9^4 alin. (1), art. 9^6 alin. (1) - 
(3), art. 9^7 alin. (2) - (4), art. 9^9 şi art. 9^10, precum şi ale anexei nr. 6 la Ordinul ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 30 iunie 2022. 
    ART. IV 
    Modelele documentelor necesare decontării activităţii de vaccinare prevăzute în anexa nr. 3 la 
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
68/101/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează de către furnizorii de 
servicii în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, inclusiv ambulatoriul integrat al 
spitalului, pentru raportarea activităţii de vaccinare efectuate până la data de 31 martie 2022, 
precum şi pentru rectificarea unor informaţii cuprinse în centralizatoarele depuse până la data 
încetării activităţii de vaccinare. 



    ART. V 
    Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile medicale ori structurile similare 
din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum şi personalul implicat în asigurarea activităţii de 
vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării 
infecţiei cu SARS-CoV-2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. VI 
    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 
 


