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REFERAT DE APROBARE
a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017
Având în vedere:
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii
şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din Titlul VIII „Asigurări sociale de
sănătate” din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează normele metodologice de aplicare
a contractului-cadru,
Luând în considerare că bugetul pentru anul 2018 nu a fost aprobat, fapt care conduce
la necunoaşterea dimensiunii Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
respectiv a fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenţă medicală, propunem
prelungirea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, până la data de 31.03.2018, perioadă
necesară pentru:
- stabilirea tarifelor aferente serviciilor medicale, valoarea minimă garantată a
punctului „per capita” şi a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală primară,
valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical în asistenţa medicală
ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, suma orientativă medie/medic

specialist/lună la nivel naţional pentru medicii de medicină dentară, tarifele aferente
serviciilor medicale spitaliceşti, etc.;
- derularea în condiţii optime a procesului de contractare la nivelul caselor de
asigurări de sănătate,
- implementarea în SIUI a noilor reglementări.
Prin prelungirea aplicabilității Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017, conform proiectului de act normativ
anexat, se asigură continuitatea accesului asiguraţilor la servicii medicale, dispozitive
medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu şi la
medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.
Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării prezentul referat şi proiectul
de Ordin anexat.
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ORDIN
pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor și a
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ………….. din …………. al Ministerului Sănătăţii şi
nr. ………… din ………… 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;
- Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016 - 2017, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I. Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor și a
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 şi 153 bis din 1 martie 2017, cu modificările şi
completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 martie 2018.
Art. II. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018 și se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I
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