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REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative
pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate nr. 245/2017

Potrivit prevederilor art. 3, alin. (2) din Hotărârea Guvernului, nr. 155 / 2017 privind aprobarea
programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, „Programele naţionale de sănătate curative
se finanţează de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în
continuare Fond, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.”
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, sunt
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.

Având în vedere cele mai sus menţionate, precum şi:

Ordinul nr. 861/2017 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor
utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie
contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor
autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

-

Propunem:
coroborarea cu prevederile actelor normative specifice domeniului sanitar, prin instituirea strict
pentru luna august 2017, a unei excepții de la prevederea generală conform căreia Lista preţurilor
de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) din catalogul
naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (CANAMED) se
actualizează în termen de 15 zile de la actualizarea CANAMED şi intră în vigoare la data de 1 a
lunii următoare celei în care a fost elaborată, în sensul că lista prețurilor de referință elaborată în
cursul lunii august 2017 de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (ca urmare a actualizării

CANAMED) va intra în vigoare la data de 16 august 2017, pentru asigurarea accesului mai rapid
al asiguraților la noile molecule introduse în CANAMED.
În acest sens supunem aprobării prezentul referat şi proiectul de Ordin pentru modificarea
Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.
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CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREŞEDINTE

ORDIN nr.

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. ................................................. al directorului
general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea
Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017
şi 2018,
în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al 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
La capitolul II, art. 21 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, la alin. (4), lit. b)
se modifică după cum urmează:
„b) ca urmare a actualizării Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de
punere pe piaţă în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente denumiri comerciale; Lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed şi
intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepţie, lista
1

elaborată în cursul lunii august 2017 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de
15 zile de la actualizarea Canamed, intră în vigoare începând cu 16 august 2017.”
ART. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de
sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate
curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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