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ORDIN 
pentru modificarea anexei nr. 23A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 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 
 
 
 
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 1712/30.01.2023 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 
225/20.01.2023 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
 
    în temeiul prevederilor: 
    - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" 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; 
    - 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 
și 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. 23A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1068/627/2021 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, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 

1. În tabelul din anexa nr. 23A, la poziţia 116 se înlocuieşte sintagma „Spitalul de 
Pneumoftiziologie Braşov” cu sintagma „Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase Braşov”. 
 

2. În tabelul din anexa nr. 23A, poziţia 255 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „ 

255 SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENTA „DR. 
CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ- NAPOCA 

M03 1.796 1,9971 6,62 

                                                                                                                                                           „ 
    Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2023.   
 
    Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
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