
ORDIN nr. 763 din 22 iunie 2016 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii 
Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 
Forma sintetică la data 26-iul-2016. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi 
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer. 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. VVV 988 din 21 iunie 2016 al 
Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.193 din 21 iunie 20l6 al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, 
în temeiul prevederilor: 
- art. 229 alin. (4) şi 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; 
- Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate emit următorul ordin: 
Art. 1 

Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului 
nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi 
a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2016-2017, prevăzute în anexele nr. 1-51*), care fac parte integrantă 
din prezentul ordin. 
Art. 2 

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2016. De la 
această dată se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 3 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

Ministrul sănătăţii, 
Vlad Vasile Voiculescu 

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

ANEXĂ: 



Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 477 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi 
cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi 
să urmaţi paşii necesari. 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 477 bis din data de 27 iunie 2016 
*) În tot cuprinsul Ordinului sintagma "prin procură notarială" se înlocuieşte cu 
sintagma "prin act notarial/act de reprezentare prin avocat". 
(la data 12-iul-2016 Actul modificat de Art. I din Ordinul 830/2016 ) 
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