
ORDIN nr. 911 din 19 iulie 2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind 

aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a 

preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din 

pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, 

indiferent dacă realizează sau nu alte venituri 

EMITENT: Ministerul Sănătăţii  

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 634 din 20 iulie 2018 

 
 
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 8.342 din 19.07.2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.084 
din 18.07.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
    în temeiul prevederilor: 
    - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    – Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de 
referinţă al medicamentelor, cu modificările ulterioare; 
    – Hotărârii Guvernului nr. 537/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru 
compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari; 
    – Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de 
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, 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 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. 726/507/2018 privind 
aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al 
medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de 
până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 512 din 3 iulie 2017, se modifică după cum urmează: 
    1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins: 
    "ORDIN 
    privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de 
referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru 
pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009  privind 
aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor" 
 
 
    2. Titlul anexei va avea următorul cuprins: 
    "NORME TEHNICE 
    de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru 
pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează 
sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009  privind aprobarea Programului pentru compensarea 
cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor" 
 
    3. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 
900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri“ se înlocuieşte cu sintagma „venituri din pensii şi 
indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte 
venituri“. 
    4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „0-900 lei/lună“ se înlocuieşte cu sintagma „0-990 lei/lună“. 
 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
                    Ministrul sănătăţii, 
                    Sorina Pintea 
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
                    Răzvan-Teohari Vulcănescu 

http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/634/2018-07-20/

