
 
Informarea furnizorilor  

referitor la punerea în aplicare a măsurilor reglementate prin  
dispozițiile OUG nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
Prin OUG nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, au fost adoptate o serie de 

măsuri  în vederea acordării de sprijin și asistență umanitara a cetatenilor straini sau apatrizilor aflati în 
situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina. 

Astfel, la art. 1 alin. (1), (1^1), (4), (5), (6), (7), (8) din OUG nr. 15/2022, cu modificarile și 
completarile ulterioare, sunt prevăzute următoarele aspecte: 
ART. 1 
    (1) Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din 
Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind 
azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, în cadrul taberelor temporare 
de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al 
Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, de asigurarea următoarelor utilităţi de primă necesitate 
pe perioada staţionării temporare: 
    a) ......; 
    b) ......; 
    c) ......; 
    d) dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală şi tratament corespunzător, prin sistemul naţional de 
asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, în conformitate cu prevederile Titlului IV din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    e) dreptul de a fi incluşi în programele naţionale de sănătate publică; 
    f) ..... 
    (1^1) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv beneficiarilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 
2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane 
strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect 
introducerea unei protecţii temporare. 
 ...................................................................................................................................................................................... 
   (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii 
deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care solicită 
protecţie internaţională în România, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 
122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care necesită servicii medicale, materiale sanitare, 
medicamente şi dispozitive medicale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), beneficiază de 
pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în 
normele de aplicare ale acestuia, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele 
medicale şi serviciile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, ca şi asiguraţii 
români, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, a contribuţiei personale pentru 
medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu şi cu scutire de la coplată. 
    (5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4), serviciile medicale în asistenţă medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialităţile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi 
necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate. 
    (6) Furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în 
relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naţionale de sănătate 
curative, sunt obligaţi să înregistreze în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate persoanele prevăzute la alin. (4) şi să păstreze copii de pe documentele de 
identitate, dacă acestea există. 
    (7) Furnizorii au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale, materialele 
sanitare, medicamentele sau dispozitivele medicale acordate persoanelor prevăzute la alin. (4) şi pentru 
care întocmesc facturi distincte; facturile însoţite de documente justificative, în formatul solicitat de 



Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi de copii ale documentelor de identitate, dacă acestea există, 
sau copii ale documentelor medicale de la nivelul furnizorilor, pentru persoanele care nu deţin 
documente de identitate, sunt raportate lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie 
contractuală în vederea decontării. 
    (8) Asumarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, medicamentelor, dispozitivelor medicale 
acordate de furnizori se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei 
naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere, respectiv Regulamentului (UE) nr. 
910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică 
şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 
1999/93/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/73 din data de 28.08.2014, 
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, şi Normelor 
tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare. Serviciile medicale, materialele 
sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale înregistrate offline se transmit în platforma informatică 
din asigurările de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării acestora. La stabilirea 
acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciilor medicale şi acesta se împlineşte în a treia zi 
lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, 
dispozitivele medicale din pachetele de bază, respectiv din programele naţionale de sănătate 
curative, acordate în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, nu se 
decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 
    Avand în vedere necesitatea punerii în aplicare a prevederilor mai sus menționate și implicit 
elaborarea unor proceduri de lucru, au fost emise următoarele acte normative: 

 Ordinul CNAS nr. 155/2022 pentru modificarea Ordinului CNAS nr. 1.549/2018 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind 
dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii 
numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau 
apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră 
în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în 
România; 

 Ordinul CNAS nr. 157/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului CNAS nr. 705/2021 
pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către 
furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special; 

 Ordinul MS/CNAS nr. 815/145/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la 
Ordinul MS/CNAS nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală 
electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a 
Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie 
medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 
ambulatoriu; 

 Ordinul MS/CNAS nr. 816/140/2022 pentru completarea Ordinului MS/CNAS nr. 
868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii 
paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind 
utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 

 Ordinul MS/CNAS nr. 1253/229/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la 
Ordinul MS/CNAS nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a 
pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi; 

 Ordinul CNAS nr. 159/2022 privind modificarea si completarea Ordinului CNAS nr. 
1041/2014 privind elaborarea si actualizarea Registrului Unic de evidenta a asiguratilor in 
Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si 
caselor de asigurari de sanatate. 

Reiteram faptul ca, persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de 
drepturile acordate de lege persoanelor asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, respectiv de 
pachetul de servicii de baza prevazut in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale, 
medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si in 
normele de aplicare ale acestuia, precum si de medicamentele, materialele sanitare , dispozitivele 



medicale si serviciile medicale cuprinse in programele nationale de sanatate curative. 
De asemenea beneficiaza si de medicamentele acordate in tratamentul  ambulatoriu, fara plata 

contributiei personale, precum si de scutire de la coplata, fara a fi inregistrate in una din categoriile 
de persoane asigurate din sistemul de asigurari sociale de sanatate intrucat prin prevederile sus 
mentionate au fost instituite masuri de acordare de catre Romania persoanelor care provin din zona 
conflictului armat din Ucraina, a unei protectii temporare. 

In plus fata de cele de mai sus si referitor la cetatenii proveniti din zona de conflict armat 
din Ucraina care sunt posesorii unui permis de sedere pentru beneficiarii protectiei temporare, 
precizam urmatoarele: 

Masura acordarii protectiei temporare reprezinta o modalitate de raspuns rapid si eficient al statului 
roman la fluxul masiv de persoane stramutate pe teritoriul  Romaniei din Ucraina, prin simplificarea 
procedurilor de lucru si asigurarea accesului imediat la masuri de asistenta. 

Astfel potrivit H.G. nr. 367/2022 privind stabilirea unor conditii de asigurare a protectiei temporare, precum si 
pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor, in categoria beneficiarilor protectiei 
temporare sunt incluse persoanele prevazute la art. 2 din Decizia de punere in aplicare (UE) 2022/382 a 
Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existentei unui aflux masiv de persoane stramutate din Ucraina in 
intelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE si avand drept efect introducerea unei protectii temporare, acestora 
eliberandu-li-se permise de sedere pentru beneficiarii protectiei temporare, cu valabilitate pe 
perioada de aplicare a Deciziei anterior mentionate. 

Modelul permisului de sedere pentru beneficiarii protectiei temporare este reglementat prin 
dispozitiile H.G. nr. 367/2022 amintita anterior. 

Precizam ca in conformitate cu art. 288 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, decizia este 
obligatorie in toate elementele sale, iar in cazul in care se indica destinatarii, decizia este obligatorie 
numai pentru acestia. 

Art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, stipuleaza ca, in urma aderarii Romaniei, 
prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu 
caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea 
prevederilor actului de aderare. 

Persoanelor titulare ale permiselor de sedere pentru beneficiarii protectiei temporare cu 
valabilitate pe perioada de aplicare a Deciziei (UE) 2022/382, le sunt aplicabile dispozitiile 
O.U.G. nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau 
apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificarile si completarile 
ulterioare si prin urmare beneficiaza de toate drepturile prevazute de acest act normativ, fara a avea 
calitatea de asigurati in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania. 

In situatia in care aceste persoane solicita si obtin dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei 
in conformitate cu dispozitiile O.U.G nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, le vor fi aplicabile prevederile Legii 
nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Informatiile referitoare la acordarea serviciilor medicale, conform OUG nr. 15/2022, cu 
modificările și completările ulterioare pot fi obtinute și prin accesarea linkului 
http://cas.cnas.ro/casdj/page/ucraina-asistenta-medicala.html unde se regaseste și Manualul și 
instrucțiunile de utilizare a aplicației “Generare numere unice temporare de înregistrare pentru 
cetațenii din Ucraina”. 

Sintetizam: 
 Casa Națională de Asigurări de Sănătate pune la dispoziție aplicația de generare a numerelor 

unice temporare de identificare a persoanelor străine sau apatrizilor aflați în situații deosebite 
care provin din zona conflictului armat din Ucraina aflate pe teritoriul Romaniei, începand cu 
data de 17.03.2022. 

 Aplicația necesară este disponibilă la adresa https://e-pias.casan.ro:443 , sub forma unui 
serviciu public web; 

 Raportarea persoanelor în SIUI - PIAS se va face prin folosirea numărului unic de identificare 
generat din aplicație; 

http://cas.cnas.ro/casdj/page/ucraina-asistenta-medicala.html
https://e-pias.casan.ro:443


 Conectarea/autentificarea se face în mod securizat pe bază de token (semnatură digitală) 
înrolat în SIUI, și cu credențiale de tip user password – aceleași folosite la autentificarea 
furnizorilor în SIUI - serie licență aplicații desktop furnizori; 

 Furnizorii vor completa toate câmpurile din interfața aplicației [nume, prenume, data nașterii, 
gen, cetățenie, categorie (conform Ordinului președintelui CNAS nr. 159/15.03.2022 privind 
modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
1041/2014), punct intrare în țară,  dată  intrare în  țară,  tip  viză  intrare în țară], în  baza 
documentelor prezentate de către pacienți - persoane beneficiare ale OUG nr. 15/2022 
(documente stabilite prin Ordinul CNAS nr. 155/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui 
Casei Naționale de Asigurări  de Sănătate nr. 1549/2018); 

 În urma completării tuturor specificațiilor se acționează butonul/funcția generare nr., unde 
aplicația va afișa un număr de identificare alături de toate detaliile înregistrate; 

 Aplicatia pune la dispoziție un cod de bare QR format 2D pentru a facilita citirea automatizată 
a datelor; 

 Se recomandă printarea din aplicație a datelor afișate spre a fi înmânate 
beneficiarului/pacientului; 

 Documentul respectiv poate fi utilizat ulterior de către pacienți la orice unitate medicală de pe 
teritoriul României fără a mai fi nevoie de o generare ulterioară de număr. 

 Casa Națională  de Asigurări de Sănătate a dezvoltat aplicația destinată generării 
numerelor unice temporare de identificare, adăugând și posibilitatea introducerii 
codurilor numerice personale înscrise în permisele de  ședere. 

 Urmare a acestei dezvoltări, vă informăm că pentru codurile numerice personale înregistrate în 
aplicație,  serviciile medicale  se înregistrează în același mod în care se înregistrează 
și serviciile cu numere unice temporare (la rubrica "persoane străine" pe codul ALTE4). 

 Nu este corectă introducerea codului generat în machetele destinate cetățenilor 
români. 

  Pentru evitarea erorilor de procesare, vă rugăm să asigurați maximă atenție la introducerea în 
sistemul informatic a datelor de identificare a persoanelor care provin din zona conflictului 
armat din Ucraina și care se adresează în vederea beneficierii de servicii medicale, conform 
legii. 

  În cazul întâmpinării unor dificultăți în procesarea datelor aveți posibilitatea să apelați instituția 
noastră, în cadrul programului normal de funcționare al instituției (luni-joi 08:30 – 17, vineri 
8:30-14:30). 

  


