
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
Cabinet Preşedinte 
 

ORDIN Nr. 51/30.01.2017 
 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali 
şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru 

implementarea programelor naţionale de sănătate curative 
 
 
    Având în vedere prevederile: 
    - 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; 
    - art. 3 alin. (4) din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - Referatul de aprobare al Direcţiei programe curative din cadrul Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. PC 71/18.01.2017 
    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 
     Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în 
vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor 
naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 124 din 17 februarie 2016, se modifică după cum urmează: 
     Punctul 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive 
implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 



- Asist. Univ. Dr. Ştefănescu Horaţiu Eugen - Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara.” 
 
    ART. II 
    Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
precum şi persoana nominalizată la art. I vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
    ART. III 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
Gheorghe-Radu Ţibichi 

 
 
 
 
 

 


