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Ministerul Sănătăţii - MS, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS 

Ordinul nr. 1703/1502/2015 pentru prelungirea aplic ării prevederilor Ordinului ministrului 
sănătăţii şi al pre şedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări de Sănătate nr. 388/186/2015 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2015 a Hot ărârii Guvernului nr. 
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementeaz ă condi ţiile acord ării asisten ţei medicale în cadrul sistemului de asigur ări 
sociale de s ănătate pentru anii 2014-2015 

În vigoare de la 01.01.2016 

 

Nr. 1.703/1.502 

Ministerul Sănătăţii 

 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ACP 603 din 28 decembrie 2015 al Ministerului 
Sănătăţii şi nr. DG 2.370 din 24 decembrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

 

în temeiul prevederilor: 

 

- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

- Hotărârii Guvernului nr. 994/2015 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anii 2014-2015; 

 

- 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. 
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Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi 
a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
se prelungeşte până la data de 31 martie 2016. 

 

Art. II. 

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

Ministrul sănătăţii, 

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

Vasile Ciurchea 


