
5. ORDIN 1927 din 23 decembrie 2019 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului 

ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 

140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 

reglementeaz conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale 

in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si pentru prorogarea 

unor termene( M.O. nr. 1035 din 24 decembrie 2019); 

 
M.Of.Nr.1035 din 24 decembrie 2019                          

  

  

  

    MINISTERUL SANATATII                             CASA NATIONALA DE ASIGURARI 

DE SANATATE 

 Nr. 1.927 din 23 decembrie 2019                         Nr. 1.159 din 19 

decembrie 2019 

  

  

ORDIN 

pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului  

sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

 nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

 in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea 

 pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza 

 conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a  

dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale 

 de sanatate pentru anii 2018-2019 si pentru prorogarea unor termene 

  

  

   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. V.S.C. 2.924 din 20.12.2019 al 

Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 1.888 din 19.12.2019 al Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate, 

   in temeiul prevederilor: 

   – art. 229 alin. (4) si art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurarile 

sociale de sanatate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   – Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si 

a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, 

a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu modificarile ulterioare; 

   – Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   – Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei 

Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, 

  

   ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

emit urmatorul ordin: 

  

   Art. I.  -Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sanatatii 

si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii 

Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 
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medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 273 si 273 bis din 28 martie 2018, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se prelungeste pana la data de 31 martie 2020. 

 

   Art. II. - Termenele prevazute la art. 7 lit. h) din anexa nr. 3, art. 5 lit. 

h) din anexa nr. 6, art. 7 lit. w) din anexa nr. 9, art. 8 lit. x) din anexa nr. 

12, art. 7 lit. t) din anexa nr. 16, la ultima teza din modelul de declaratie din 

anexa nr. 18A si la nota*) din anexa nr. 18A, art. 6 lit. m) si art. 7 lit. n) 

din anexa nr. 21, art. 6 lit. ag) din anexa nr. 26, art. 7 lit. u) din anexa nr. 

32A, art. 7 lit. t) din anexa nr. 32B, art. 6 lit. u) din anexa nr. 35, art. 7 

alin. (1) din anexa nr. 36, precum si la art. 6 lit. n) si art. 7 lit. l) din 

anexa nr. 37 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale 

de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea 

pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile 

acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in 

cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 si 273 bis din 28 

martie 2018, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 martie 

2020. 

 

   Art. III. - Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2020 si se 

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

  

  

Ministrul sanatatii, 

Victor Sebastian Costache 

  

Presedintele Casei Nationale de  

Asigurari de Sanatate, 

Adela Cojan 


