
ORDIN nr. 1.567 din 18 octombrie 2019 privind reglementarea unor măsuri în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 
V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 

EMITENT: Ministerul Sănătăţii 

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 857 din 23 octombrie 2019 

    Având în vedere: 
    - art. 16 alin. (1) lit. b) şi art. 280 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    – art. 17 şi 67 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    – 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
    – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale 
şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi 
materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, 
de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de 
servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare; 
    – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
15/2018/1.311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 
    – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor 
privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă 
indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 
    – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu 
şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi 
modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără 
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu modificările şi completările ulterioare; 
    – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale 
clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind 
utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de 
internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 
    – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice 
utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de 
completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 
    – Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 212/2015 pentru aprobarea 
Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează 
contribuţie trimestrială; 
    – Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    – Referatul de aprobare nr. SP 13.279 din 17.10.2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.540 din 
10.10.2019 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
 
    în temeiul: 
    - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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    – art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi 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. 1 
    (1) Pentru punerea în aplicare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a dispoziţiilor art. V 
din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea 
şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale, precum şi furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, 
dispozitive medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative - 
persoane fizice, persoane juridice de drept privat, entităţi fără personalitate juridică sau persoane juridice 
de drept public - nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte 
documente sau înscrisuri depuse la casele de asigurări de sănătate ori emise sau încheiate în relaţia cu 
casele de asigurări de sănătate. 
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, 
îşi încetează aplicabilitatea orice prevedere legală contrară dispoziţiilor alin. (1). 
 
    ART. 2 
    Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
şi al caselor de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale, precum şi furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, 
dispozitive medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative - 
persoane fizice, persoane juridice de drept privat, entităţi fără personalitate juridică sau persoane juridice 
de drept public - vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
    ART. 3 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 876/824/2017 privind reglementarea unor măsuri în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. VII pct. 1 şi art. 
VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 28 iulie 2017. 
 
    ART. 4 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
                    Ministrul sănătăţii, 
                    Sorina Pintea 
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
                    Vasile Ciurchea 
 


