
ORDIN  Nr. 923/2022  
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 1.771 din 3.11.2022, 
    în temeiul prevederilor: 
    - art. 291 alin. (2) şi ale art. 693 din titlul XVII "Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 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. 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 
    În tot cuprinsul 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, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 şi 731 bis din 26 iulie 2021, cu 
modificările şi completările ulterioare, sintagma "Şcoala Naţională de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul 
Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate". 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                              p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
                              Adela Cojan 
 
     


