
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
CABINET PREŞEDINTE 

ORDIN nr. /f�ţ, din /!J. 07,'2olcf 

Preşedintele Casei N ationale de Asigurări de Sănătate 
, 

A vând în vedere: 

- OUG nr. 77/2011, privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin. (9) din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, 
încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost
volum/cost-volum-rezultat; 

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind
constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- adresa Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice de la nivelul Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. CCNASAH/362/18.07.2018, înregistrată la CNAS cu nr. 
DMS/SM/2124/18.07.2018. 

- Referatul de aprobare nr. DMS/SM/2133/18.07.2018 al Direcţiei Medic Şef

În temeiul dispoziţiilor: 

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi art. 17 alin. (5) din Statului Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 972/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
emite următorul

ORDIN 

Art. 1 Se aprobă criteriile de eligibilitate, monitorizarea şi indicatorii de rezultat pentru 
tratamentul cu medicamente cu actiune antivirală directă a diferitelor forme clinice de infectie 

, , 

cu VHC, care fac obiectul contractelor cost-volum - rezultat, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2 Criteriile şi indicatorii de rezultat prevăzute în Anexă se aplică în mod corespunzător de 
către comisia de negociere constituită în baza Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, 
metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a 
contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat. 
Art. 3 Prezentul ordin se publică pe pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
la adresa www.cnas.ro. 
Art. 4 Începând cu data prezentului ordin, orice faspoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea. 














