
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

ORDIN 

pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi 

a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale 

de sănătate curative  

 

    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 597 din 21.04.2017 al directorului general al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile:  

- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate 

pentru anii 2017 şi 2018; 

- Ordinului 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,  

    în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, 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, 

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 

 

Art. 1. - Se aprobă machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici 

programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. 

 

Art. 2. - Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor 

naţionale de sănătate curative, prevăzută în anexa nr. 3. 

 

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare 

fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente 

programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Art. 4. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de 

asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de 

sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. 5. - Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică 

începând cu raportarea activităţii lunii aprilie 2017.  

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

Marian Burcea  
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Bucureşti, 24 aprilie 2017. 

Nr. 299. 

 
*) Anexele nr. 1 - 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 bis, care se 

poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul 

Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 


