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REFERAT  

 

de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 

 de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a 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 

 

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,  

 

propunem aprobarea Ordinului anexat, cu menţiunea că prevederile proiectului de act 

normativ au avut în vedere:  

- punerea în aplicare a unor reglementări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru 

aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, potrivit căreia pentru personalul încadrat în unități sanitare 

publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare 

rezultate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate de la o poziție distinctă. 

- creșterea valorilor minim garantate pentru plata per capita (de la 4,3 lei la 4,5 lei) și pe 

serviciu (de la 2 lei la 2,1 lei) în asistența medicală primară și a valorii minim garantate pentru plata 

pe serviciu (de la 2 lei la 2,1 lei) în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialitățile clinice aferente trimestrului IV 2016, ca urmare a asigurării unor fonduri suplimentare 

prin rectificare bugetară și prin virare de credite.  

 

 

 

     SECRETAR GENERAL           p. DIRECTOR GENERAL 

         LIVIA STAN                              MIHAELA ION 



 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                                   CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 

 

ORDIN 

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2016 a 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  

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. ……………………./2016 al Ministerului 

Sănătăţii şi nr. DG …………………/2016  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  și completările ulterioare, 

 

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit 

următorul ordin: 

    ART. I Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 

a 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 şi 477 bis din 27 iunie 

2016,cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 



1. În anexa nr. 2, alineatele (1) și (2) ale articolului 8, se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 „(1) Valoarea minimă garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de 4,5 lei, 

valabilă pentru anul 2016. 

     (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică 

pe ţară şi este de 2,1 lei, valabilă pentru anul 2016.” 

 

2. În anexa nr. 8, alineatul (3) al articolului 4, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

  „(3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară 

şi este în valoare de 2,1 lei.” 

 

3. În anexa nr. 51, alineatul (1) al articolului 6, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(1) Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului,  potrivit Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016,  pentru luna ………………2016 este de ................... lei.  

 Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului, potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru luna ………………2016 este de ................... lei.” 

 

4. În tot cuprinsul actului normativ sintagma „ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 

unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative” se înlocuieşte cu sintagma „ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea 

unitară a dispoziţiilor legale.” 

5. În tot cuprinsul actului normativ sintagma „prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 20/2016” se înlocuieşte cu sintagma „prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 20/2016 și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016” 

    ART. II 

    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016. 

 

Ministrul sănătăţii                       p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

Vlad Vasile Voiculescu                                                 Gheorghe-Radu Ţibichi 


	Referat
	Ordin_763_377_2016_modificare

