
ORDIN nr. 28 din 19 ianuarie 2011
pentru  modificarea  şi  completarea  Ordinului  preşedintelui  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de 
Sănătate  nr.  974/2010 privind utilizarea  mijloacelor  electronice  de transmitere  la distanţă  în 
procesul  decontării  serviciilor  prestate  de  furnizorii  de  servicii  medicale,  medicamente  şi 
dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
EMITENT:     CASA NAŢIONALĂ  DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2011 
Data intrarii in vigoare : 26 ianuarie 2011

    Având în vedere:
    -  Referatul  de aprobare al  Unităţii  de implementare  sisteme informatice nr.  SI/83 din 19 
ianuarie 2011;
    - Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
    - Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile 
acordării  asistenţei  medicale în cadrul  sistemului  de asigurări  sociale de sănătate pentru anii 
2011-2012;
    -  Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate 
pentru anii 2011 şi 2012,
    în temeiul dispoziţiilor  art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  ale  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
    Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea 
mijloacelor electronice de transmitere la distanţă în procesul decontării serviciilor prestate de 
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală 
cu casele de asigurări de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 
3 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 1^1. - Începând cu data de 1 aprilie 2011, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi  
dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi 
furnizorii  de servicii  de dializă aflaţi  în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări  de 
Sănătate  au  obligaţia  depunerii,  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă, 
documentele  justificative  privind  raportarea  activităţii  realizate  în  vederea  decontării, 
formularele  de  raportare  şi  fişierele  de  date  necesare  raportării  în  sistemul  informatic  unic 
integrat."
    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a documentelor 
şi fişierelor de date în format electronic prevăzute la art. 1 şi 1^1, acestea trebuie asumate de 
reprezentantul legal al furnizorului, în numele acestuia, prin semnare cu semnătură electronică 
extinsă,  bazată  pe  un  certificat  digital  eliberat  de  oricare  dintre  furnizorii  de  servicii  de 
certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică."
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Duţă

Bucureşti, 19 ianuarie 2011.
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