
ORDIN nr. 74 din 29 ianuarie 2021 pentru completarea prevederilor 
Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 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 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 2018-2019 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. VVV 984 din 29.01.2021 al Ministerului Sănătăţii şi 

nr. DG 319 din 29.01.2021 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. 140/2018 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 2018-
2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi 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. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a 
Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 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 2018-
2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, 

cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
1.În anexa nr. 50, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins: 

"Art. 11 
(1) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare 
monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externare din spital, în regim 

ambulatoriu, eliberate în trimestrul I 2021, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt 
recomandate pentru monitorizarea pacientului cu COVID-19. 

(2) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare 
monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, 
boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare, eliberate în trimestrul I 2021, vor avea 

evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru afecţiunile respective." 
2.În anexa nr. 50, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins: 

"Art. 21 
(1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă, 
prin cheltuieli efectiv realizate se înţelege totalitatea cheltuielilor aşa cum sunt prevăzute în 

clasificaţia bugetară, cu excepţia celor care se suportă din alte surse decât Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate. 

(2) Serviciile realizate în anul 2021 până la data de 31 martie de unităţile sanitare cu paturi, 
inclusiv sanatorii, şi de unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu 
şi transport sanitar neasistat nu sunt supuse regularizării trimestrului I 2021." 

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

-****- 
Ministrul sănătăţii, 

Vlad Vasile Voiculescu 
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

Adrian Gheorghe 
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