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  Ordin nr. 617/2007 

 
din 13/08/2007 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 
24/09/2007 

 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

stabilirea documentelor justificative pentru 
dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat 
fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea 

măsurilor de executare silită pentru încasarea 
sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate 
 

  

 
    Având în vedere Referatul de aprobare al directorului general nr. DG 3.686 din 7 august 2007,  
    în temeiul dispoziţiilor art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) şi (4), art. 216, art. 256-260, art. 261 alin. (2) şi (4) 
şi ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 7, ale art. 17 alin. (5) şi ale art. 18 pct. 36 din Statutul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,  
 
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea 
calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de 
executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
prevăzute în anexa la prezentul ordin.  
   Art. 2. - Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de 
sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
   Art. 3. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 din 
28 noiembrie 2005.  
 

    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
Vasile Ciurchea  

 
    Bucureşti, 13 august 2007.  
    Nr. 617.  
 

   ANEXĂ 
   

    NORME METODOLOGICE 
privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea 

calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata 
contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare 
silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate  
 


