
ORDIN  Nr. 869/2022 din 11 octombrie 2022 
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii 
realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, 

fără regim special 
 
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei reglementări şi norme de 
contractare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. RN 1.610 din 10.10.2022, 
    în temeiul prevederilor: 
    - art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
unele măsuri din domeniul sănătăţii; 
    - art. IV 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, pentru prelungirea unor termene, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare; 
    - art. 189 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea 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, în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - 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 în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2021 - 2022, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, 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, 
 
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 
 
    ART. I 
    Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru 
aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către 
furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim 
special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 şi 731 bis din 26 iulie 
2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. În anexa nr. 1 - b, categoria din care face parte asiguratul codificată cu codul 
302 se modifică şi va avea următorul cuprins: 



    "Persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv 
în unităţile penitenciare, persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 
109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, persoanele care se află în executarea unei măsuri educative privative de 
libertate, precum şi persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a 
executării pedepsei privative de libertate". 
    2. În anexa nr. 3-h, la notele de la punctele 1.1 C, 1.2 C şi 1.3 C, punctul 2 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "2. Tabelul se completează distinct pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în 
regim de spitalizare de zi efectuate de unităţile sanitare cu paturi, peste valoarea de 
contract, conform art. IV 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, cu modificările ulterioare." 
    3. În anexa nr. 3-i, notele de la litera C punctele 1.1, 1.2 şi 1.3 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
    "NOTĂ: 
    Tabelul se completează distinct pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim 
de spitalizare de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, peste valoarea de contract, 
conform art. IV 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, cu modificările şi completările ulterioare." 
    ART. II 
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu raportarea activităţii lunii 
următoare celei în care s-a publicat prezentul ordin. 
    (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                              p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
                              Adela Cojan 
 
 


