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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

17 martie 2022 

 

 

√ Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
816/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate 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, publicat in Monitorul Oficial 259/13.03.2022 

→ Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
868/542/2011 se completează după cum urmează: 

1.În anexa nr. 2, la litera C câmpul 2 "Date identificare asigurat" litera c), la a paisprezecea liniuţă, după 
al doilea marcator se introduce un nou marcator, cu următorul cuprins: 

"- cifra 3, pentru persoanele beneficiare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind 
acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi 
în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările 
ulterioare;" 

2.În anexa nr. 2, la litera C câmpul 2 "Date identificare asigurat", după a treia liniuţă de la litera e) se 
introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins: 

"- pentru persoanele beneficiare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare, se va completa numărul unic de identificare atribuit prin aplicaţia pusă la 
dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate conform prevederilor art. 1 alin. (6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare." 

3.În anexa nr. 2a, la litera C câmpul 2 "Date identificare asigurat", după prima liniuţă de la litera g) se 
introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins: 

"- cifra 3, pentru persoanele beneficiare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu 
modificările şi completările ulterioare;" 

4.În anexa nr. 2a, la litera C câmpul 2 "Date identificare asigurat", după a treia liniuţă de la litera i) se 
introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins: 

"- pentru persoanele beneficiare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare, se va completa numărul unic de identificare atribuit prin aplicaţia pusă la 
dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate conform prevederilor art. 1 alin. (6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare." 
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√  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
145/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 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, publicat in Monitorul Oficial 259/17.03.2022 

→ Art. I 

- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 674/252/2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La capitolul II punctul I punctul 2 "Asigurat", la litera a) subpunctul (x), după a treia liniuţă se introduce 
o nouă liniuţă, cu următorul cuprins: 

"- cifra 4, pentru persoanele beneficiare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind 
acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi 
în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările 
ulterioare;" 

2.La capitolul II punctul I punctul 2 "Asigurat", la litera c), după subpunctul (iii) se introduce un nou 
subpunct, subpunctul (iv), cu următorul cuprins: 

"(iv)pentru persoanele beneficiare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările 
şi completările ulterioare, se va completa numărul unic de identificare atribuit prin aplicaţia pusă la 
dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate conform prevederilor art. 1 alin. (6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare." 

3.La capitolul II punctul II punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul 
numeric personal/numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică 
medicamentele (asigurat/împuternicit/copii cu vârsta între 14 şi 18 ani); acest câmp se completează cu 
datele corespunzătoare în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în 
conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în 
situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 
propriu, respectiv se prezintă cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru 
persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare 
pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu a fost emis 
cardul naţional sau cardul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza 
acestuia, însoţite, după caz, de buletin de identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport. 

Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de 
sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa cu datele 
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corespunzătoare în situaţia în care prescripţia medicală este eliberată în regim off-line în conformitate cu 
prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, precum şi în situaţiile în care 
împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin de identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, 
după caz. 

Pentru persoanele beneficiare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare, care ridică medicamentele de la farmacie, dacă acestea sunt şi beneficiare ale 
prescripţiei, în câmpul «CID/CE/PASS» se va completa numărul unic de identificare atribuit prin aplicaţia 
pusă la dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate conform prevederilor art. 1 alin. (6) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, număr ce 
se regăseşte şi pe componenta prescriere, iar dacă au calitatea de împuternicit, în câmpul «CID/CE/PASS» 
se vor completa seria şi numărul unui document de identitate valabil sau numărul 
paşaportului/documentului de călătorie, după caz." 

4.La capitolul III punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul 
numeric personal/numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică 
medicamentele (asigurat/împuternicit/copii cu vârsta între 14 şi 18 ani); acest câmp se completează cu 
datele corespunzătoare numai în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional 
de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate 
de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de 
conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele 
prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în situaţia în care nu a fost emis cardul naţional sau cardul european în situaţia în care prescripţia 
medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin de identitate (BI)/carte de 
identitate (CI) sau paşaport. 

Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de 
sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa numai în situaţiile 
în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin de identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau 
paşaport, după caz. 

Pentru persoanele beneficiare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare, care ridică medicamentele de la farmacie, dacă acestea sunt şi beneficiare ale 
prescripţiei, în câmpul «CID/CE/PASS» se va completa numărul unic de identificare atribuit prin aplicaţia 
pusă la dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate conform prevederilor art. 1 alin. (6) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, număr ce 
se regăseşte şi pe componenta prescriere, iar dacă au calitatea de împuternicit, în câmpul «CID/CE/PASS» 
se vor completa seria şi numărul unui document de identitate valabil sau numărul 
paşaportului/documentului de călătorie, după caz." 

 

√ Ordonanță de urgență nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, publicată in Monitorul Oficial 239/17.03.2022 

→ La articolul 43 din Legea nr. 411/2004 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), 
cu următorul cuprins: 
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"(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 4,75%." 

 

√ Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 155/2022 pentru 
modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 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, publicat in Monitorul Oficial 
261/17.03.2022 

Art. I 

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 se modifică după cum 
urmează: 

1.Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"ORDIN 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" 

2.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 1 

Se aprobă Normele 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, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin." 

3.Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"NORME 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" 

4.În anexă, titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"CAPITOLUL IV: 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" 

5.În anexă, articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 131 
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(1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau 
apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea asigurării accesului la pachetul de servicii medicale de bază, precum 
şi la medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi servicii medicale cuprinse în programele 
naţionale de sănătate curative, furnizorii au obligaţia să solicite, să păstreze şi să depună la casele de 
asigurări de sănătate următoarele documente, în copie: 

a) pentru cetăţenii ucraineni cu reşedinţa în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: document de identitate 
şi document de călătorie*; 

_______ 

* Documentele de călătorie sunt cele prevăzute la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

b) pentru apatrizii şi resortisanţii ţărilor terţe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecţie 
internaţională sau de o protecţie naţională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: decizie 
de acordare sau de refuz al permisului de şedere în Ucraina şi documentul de călătorie; 

c) pentru membrii de familie** ai persoanelor de la lit. a): certificat de naştere, certificat de căsătorie, 
certificat de adopţie, declaraţie pe propria răspundere, după caz, şi documentul de călătorie; 

_______ 

** Membrii de familie sunt definiţi în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Decizia 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. 

d) pentru membrii de familie ai persoanelor de la lit. b): certificat de naştere, certificat de căsătorie, 
certificat de adopţie, declaraţie pe propria răspundere, după caz, şi documentul de călătorie; 

e) pentru apatrizii şi resortisanţii ţărilor terţe, altele decât Ucraina, care îşi aveau reşedinţa legală în 
Ucraina înainte de 24 februarie 2022: document de identitate şi document de călătorie; 

f) pentru alţi cetăţeni străini şi apatrizi (persoane fără documente de identitate): document de călătorie; 

g) pentru alţi cetăţeni străini şi apatrizi (persoane fără reşedinţă legală în Ucraina şi cu documente de 
identitate): document de identitate şi document de călătorie; 

h) pentru beneficiarii Convenţiei ratificate prin Decretul nr. 165/1961 din statele succesoare ale URSS 
(Ucraina, Federaţia Rusă, Armenia), care au intrat în România anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care 
s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date: document de identitate şi document de 
călătorie. 

(2) 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. (1). 
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(3) Evidenţa la nivelul caselor de asigurări de sănătate a persoanelor prevăzute la alin. (1) se realizează 
pe baza numărului unic de identificare care se atribuie utilizând aplicaţia informatică pusă la dispoziţie 
de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu asigurarea garanţiilor corespunzătoare drepturilor şi 
libertăţilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate." 

 


