
Ministerul Sănătății - MS

Ordinul	nr.	911/653/2020	pentru	aplicarea	art.	11	din	Ordonanța	de	urgență

a	 Guvernului	 nr.	 70/2020	 privind	 reglementarea	 unor	măsuri,	 ın̂cepând	 cu

data	 de	 15	mai	 2020,	 ın̂	 contextul	 situației	 epidemiologice	 determinate	 de

răspândirea	 coronavirusului	 SARS-CoV-2,	pentru	prelungirea	unor	 termene,

pentru	modi�icarea	și	completarea	Legii	nr.	227/2015	privind	Codul	�iscal,	a

Legii	educației	naționale	nr.	1/2011,	precum	și	a	altor	acte	normative
În vigoare de la 27 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 27 mai 2020. Formă aplicabilă la 12 august 2020.

Nr. 911/653
Ministerul Sănătății
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Având în vedere:
- Hotărârea 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și
2018, cu modificările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor
tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și
completările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. NT 3.047 din 26.05.2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.122 din 26.05.2020 al
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
- art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare;
- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
cu modificările și completările ulterioare;
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
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dataincarcare:
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=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/ge2tkmbwguzq/hotararea-nr-155-2017-privind-aprobarea-programelor-nationale-de-sanatate-pentru-anii-2017-si-2018?d=2020-08-12
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=2020-08-12
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=2020-08-12
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=2020-08-12
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=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/ge2tkmjrgq2a/ordinul-nr-245-2017-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2017-si-2018?d=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/ge2tkmrxgyya/normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2017-si-2018-din-31032017?d=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/ge2tkmrxgyya/normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2017-si-2018-din-31032017?d=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambwguya/ordonanta-de-urgenta-nr-70-2020-privind-reglementarea-unor-masuri-incepand-cu-data-de-15-mai-2020-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-pentru-pre?pid=315501038&d=2020-08-12#p-315501038
http://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?d=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82049667&d=2020-08-12#p-82049667
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=41749765&d=2020-08-12#p-41749765
http://lege5.ro/App/Document/geydemjsga/statutul-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-din-26072006?pid=27622623&d=2020-08-12#p-27622623
http://lege5.ro/App/Document/he4tsmrr/hotararea-nr-972-2006-pentru-aprobarea-statutului-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate?d=2020-08-12
http://lege5.ro/App/Document/he4tsmrr/hotararea-nr-972-2006-pentru-aprobarea-statutului-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate?d=2020-08-12


ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Se prelungește până la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele

documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
a) biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
b) biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
c) recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive - ce se depun/se
transmit la casa de asigurări de sănătate;
d) deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii și dispozitive asistive. În cazul
deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii și
pentru dispozitivele pentru incontinență urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emit o nouă
decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungește decizia inițială, precum și taloanele
aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât și noile taloane se transmit
persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare;
e) deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT.

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

Ministrul

sănătății, 

Nelu Tătaru

Președintele Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate, 

Adela Cojan

Art. 1. -

Art. 2. -
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