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Ordinul	 nr.	 803/530/2020	 pentru	 prelungirea	 aplicării	 prevederilor

Ordinului	 ministrului	 sănătății	 și	 al	 președintelui	 Casei	 Naționale	 de

Asigurări	 de	 Sănătate	 nr.	 397/836/2018	 privind	 aprobarea	 Normelor

metodologice	de	aplicare	 ın̂	anul	2018	a	Hotărârii	Guvernului	nr.	140/2018

pentru	 aprobarea	 pachetelor	 de	 servicii	 și	 a	 Contractului-cadru	 care

reglementează	condițiile	acordării	asistenței	medicale,	a	medicamentelor	și	a

dispozitivelor	medicale	ın̂	cadrul	sistemului	de	asigurări	sociale	de	sănătate

pentru	anii	2018-2019	și	pentru	prorogarea	unor	termene
În vigoare de la 14 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 14 mai 2020. Formă aplicabilă la 13 august 2020.

Nr. 803/530/2020
Ministerul Sănătății
Casa Națională De Asigurări De Sănătate
Având în vedere Referatul de aprobare nr. NT 2.262 din 12.05.2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.892 din
11.05.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
- art. 229 alin. (4) și art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care
reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a
Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care
reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 273 și 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la
data de 31 decembrie 2020.

Termenele prevăzute 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. ț) din anexa nr. 16, la ultima teză din modelul de declarație din anexa
nr. 18A și la nota*) din anexa nr. 18A, art. 6 lit. m) și art. 7 lit. n) din anexa nr. 21, art. 6 lit. ag) din anexa nr. 26,
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=277847177&d=2020-08-13#p-277847177
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82049667&d=2020-08-13#p-82049667
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82049147&d=2020-08-13#p-82049147
http://lege5.ro/App/Document/gi3tiojwha4a/hotararea-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-cadru?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/gi3tiojwha4q/contractul-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-d?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/he4tsmrr/hotararea-nr-972-2006-pentru-aprobarea-statutului-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/geydemjsga/statutul-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-din-26072006?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmbqgm2a/ordinul-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-regleme?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/gi3tiojwha4a/hotararea-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-cadru?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/gi3tiojwha4q/contractul-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-d?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=307384493&d=2020-08-13#p-307384493
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255643527&d=2020-08-13#p-255643527
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=307384494&d=2020-08-13#p-307384494
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255643873&d=2020-08-13#p-255643873
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255644337&d=2020-08-13#p-255644337
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255644772&d=2020-08-13#p-255644772
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255645188&d=2020-08-13#p-255645188
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255645538&d=2020-08-13#p-255645538
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255646018&d=2020-08-13#p-255646018
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255646839&d=2020-08-13#p-255646839


art. 7 lit. u) din anexa nr. 32A, art. 7 lit. ț) din anexa nr. 32B, art. 6 lit. u) din anexa nr. 35, art. 7 alin. (1) din
anexa nr. 36, precum și la art. 6 lit. n) și art. 7 lit. l) din anexa nr. 37 la Ordinul ministrului sănătății și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de
servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și
a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 și 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările ulterioare, se
prorogă până la data de 31 decembrie 2020.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul

sănătății, 

Nelu Tătaru

Președintele Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate, 

Adela Cojan
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http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255647528&d=2020-08-13#p-255647528
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255647725&d=2020-08-13#p-255647725
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255648000&d=2020-08-13#p-255648000
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255648170&d=2020-08-13#p-255648170
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?pid=255648287&d=2020-08-13#p-255648287
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzheyq/normele-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-medi?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/gi3tiojwha4a/hotararea-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-cadru?d=2020-08-13
http://lege5.ro/App/Document/gi3tiojwha4q/contractul-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-d?d=2020-08-13

