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COMPANIA NATIONALA DE ASIGURARI fN MEDICINA
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

ORDIN nr
din „ ^
" iulie 2011

Си privire la aprobarea Instructiunii privind modul de completare,
verificare §i achitare a facturilor pentru prestarea serviciilor
medicale acordate in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicaid
intru executarea Ordinului Ministerului Finantelor nr. 47 din 31.03.2010
„Си privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim
special" §i Ordinului Ministerului Sanatatii §i Companiei Nationale de Asigurari
in Medicina nr.492/80-A din 16.06.2011 „Си privire la modificarea ordinului MS
§i CNAM nr. 448/111-A din 23.06.2010", in temeiul pct.29 litera e) din Statutul
Companiei Nationale de Asigurari in Medicina, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 156 din 11.02.2002,
ORDON:
1. Se aproba:
- Instructiunea privind modul de completare, verificare §i achitare a
facturilor pentru prestarea serviciilor medicale acordate in cadrul asigurarii
obligatorii de asistenta medicala, conform anexei nr.l;
- Modelul formularului 2-02/d „Darea de seama despre serviciile medicale
prestate nevalidate", conform anexei nr.2;
- Indicatiile metodice de completare a formularului 2-02/d „Darea de
seama despre serviciile medicale prestate nevalidate", conform anexei nr.3.
2. Se abroga:
- Ordinul CNAM nr. 54-A din 30.03.2005 „Си privire la aprobarea unui
formular tipizat §i indicatiilor metodice";
- Ordinul CNAM nr. 64-A din 08.04.2005 „Си privire la unele masuri
pentru verificarea §i achitarea facturilor pentru achitarea costurilor serviciilor
medicale prestate";
- Ordinul CNAM nr. 78-A din 27 mai 2009 „Despre modificarea Ordinelor
CNAM nr. 54-A din 30.03.2005 „Си privire la aprobarea unui formular tipizat §i
indicatiilor metodice" §i nr. 64-A din 08.04.2005 „Си privire la unele masuri

pentru verificarea
achitarea facturilor pentru achitarea costurilor serviciilor
medicale prestate"".
3. §efii subdiviziunilor interne §i directorii agentiilor teritoriale ale
Companiei Nationale de Asigurari in Medicina vor asigura executarea
prezentului Ordin.
4. Controlul asupra executarii prezentului Ordin se asuma dlui Iurie
Osoianu, vicedirector al CNAM.
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