
ORDIN nr. 5 din 10 ianuarie 2011
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al 
biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de 
completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare
EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
             Nr. 5 din 10 ianuarie 2011 
             CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
             Nr. 1.113 din 30 decembrie 2010 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2011 
Data intrarii in vigoare : 18/01/2011

    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. DG 3.942 din 30 decembrie 2010;
    - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor:
    - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al 
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
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de 
trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de 
completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, se modifică 
după cum urmează:

    1. La litera C câmpul 3 litera c), ultima liniuţă va avea următorul cuprins:
    "- se bifează căsuţa «Alte categorii» pentru persoanele care nu se încadrează în 
categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere/de internare, menţionându-se 
categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale 
(persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor 
drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în 
perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi 



acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările 
ulterioare), dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti 
acordate de aceste legi;".

    2. La litera C câmpul 7, ultima liniuţă va avea următorul cuprins:
    " - «Semnătura medicului/Cod parafă/L.S.» - se execută specimenul de semnătură a 
medicului care a emis biletul de trimitere/de internare şi se aplică parafa, codul 
corespunzător acestuia, precum şi ştampila furnizorului de servicii medicale, dacă nu a 
fost aplicată la rubrica corespunzătoare de la câmpul 2."

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duţă
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