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ORDIN 
 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015 privind 

prelungirea aplicării 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 
 

 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ACP3222 din 31 martie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi 

nr. DG 706 din 30 martie 2016 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 ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 200/2016 pentru prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de 
aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor  și a 
dispozitivelor medicale,  în cadrul sistemului de asigurări sociale de  sănătate pentru anii 2016 – 2017 și  
pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării 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 ulterioare, 

 
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: 

 
 ART. I 
    (1) Se prorogă până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, termenul prevăzut la art. I din Ordinul 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării 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. 
 
ART. II 
     Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016 şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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