ORDIN nr. 1.033 din 28 august 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de
asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 1.033 din 28 august 2013
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 579 din 28 august 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 8.422/CB 8.502 din 28 august 2013,
având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) şi c) şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 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
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de
sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 384 din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. La articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) pentru spitalele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012,
cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Spitalul
Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Timişoara şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, spitale care asigură
conducerea operativă a unităţilor funcţionale prevăzute în anexa nr. 3 la acelaşi ordin."
2. În anexă, la articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Pentru anul 2013, în formula prevăzută la alin. (1) se ia în calcul o valoare a tarifului pe caz ponderat
(TCP) de 1.800 pentru institutele de oncologie, pentru Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare
şi Transplant Târgu Mureş şi pentru spitalele prevăzute la art. 2^1 alin. (1), de 1.600 pentru institutele
clinice, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Carol Davila» şi spitalele prevăzute la art. 2^1
alin. (2), respectiv de 1.444 pentru celelalte spitale de urgenţă judeţene, Spitalul de Urgenţă «Prof. dr.

Dimitrie Gerota» şi Spitalul Militar de Urgenţă «Prof. dr. Agrippa Ionescu»."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna august
2013.
p. Ministrul sănătăţii,
Adrian Pană,
secretar de stat
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Cristian-Silviu Buşoi
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