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

Ordinul nr. 389/189/2015 pentru modificarea Ordinul ui ministrului s ănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea 
criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribu ţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pach etelor 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 01.04.2015 

Nr. 389/189 

Ministerul Sănătăţii 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. N.B. 3.193 din data de 31 martie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 
559 din data de 30 martie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

- titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor 
constituite în baza 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, 

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 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. 
620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite 
în baza 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, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 403 din 30 mai 2014, se modifică după cum urmează: 

- În anexa nr. 4, la articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins: 

" 
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f) listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, respectiv: număr de cazuri 
programate aflate pe listă la 1 ianuarie 2013, număr de cazuri programate intrate pe listă în cursul 
anului 2013, număr de cazuri programate ieşite în cursul anului 2013 şi număr de cazuri programate 
aflate pe listă la sfârşitul anului 2013; pentru anul 2015, listele de prioritate pentru cazurile 
programabile, dacă este cazul, respectiv: număr de cazuri programate aflate pe listă la 1 ianuarie 
2014, număr de cazuri programate intrate pe listă în cursul anului 2014, număr de cazuri programate 
ieşite în cursul anului 2014 şi număr de cazuri programate aflate pe listă la sfârşitul anului 2014;". 

Art. II. 

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

p. Ministrul sănătăţii, 

Alin Iulian Tucmeanu, 

secretar de stat Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

Vasile Ciurchea 


