
Ministerul Sănătăţii - MS - Ordin nr. 816/2022 din 15 martie 2022

Nr. 816/140

Ministerul Sănătăţii
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 4.313 din 15.03.2022 al Ministerului Sănătăţii 
şi nr. DG 707 din 10.03.2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:
- art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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;

- Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a 
Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, 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,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul 
ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Ordinul nr. 816/140/2022 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

În vigoare de la 16 martie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 16 martie 2022. Formă 
aplicabilă la 21 martie 2022.

Fişa 
actului
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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 în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, 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."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică 
începând cu luna martie 2022.

Ministrul sănătăţii,
Alexandru Rafila

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate,

Adela Cojan
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