
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
CABINET PREŞEDINTE 

 
 

ORDIN nr. 66 din 06.02.2017 
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri 
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei 

cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare 
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 

personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu 
modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe 

naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, 
precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate 
 
    Având în vedere: 

− art. 56 şi art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26 art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
972/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând 
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie 
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile 
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în 
cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând 
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie 
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile 
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în 
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cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii; 

− Referatul de aprobare nr. DG 139/06.02.2017 al directorului general al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

    în temeiul dispoziţiilor: 
    - art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - 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. I 
    La articolul 2 din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 
comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru 
avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără 
contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare 
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu 
modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale 
de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru 
anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 
30 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, după alin. (8) se introduce un nou 
alineat, alin. (9), cu următorul cuprins: 
    "(9) Comisiile de experți elaborează formularele, care vor fi utilizate în sistemul 
de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 martie 2017, pentru 
verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice 
pentru DCI-urile notate cu (**)1 şi (**)1Ω în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără 
contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare 
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu 
modificările și completările ulterioare." 
    ART. II 
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(1) Dispozițiile cuprinse în Anexa 1A şi Anexele 2 – 13 cu privire la atribuțiile 
comisiilor de experți ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de 
avizare/neavizare a iniţierii şi/sau continuării tratamentelor cu medicamente care se 
eliberează cu aprobarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în conformitate 
cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de 
specialitate ale Ministerului Sănătăţii, își încetează aplicabilitatea începând cu data 
de 1 martie 2017. 

(2) Până la data de 1 martie 2017, comisiile de experți ale Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate soluţionează dosarele depuse la Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) şi 
cu (****)Ω  în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. III 
     Membrii comisiilor de experţi şi direcţiile de specialitate din cadrul Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 
    ART. IV 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

 
p. PREŞEDINTE, 

Gheorghe-Radu ŢIBICHI 
Director Generalr General, 
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