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Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de 

competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

în perioada 09 mai – 13 mai 2022 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Ordinul ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1321/249/2022 privind modificarea şi 

completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei 

denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale 

medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor 

naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 

462/2022 

2. Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 

260/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 

privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea 

respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor 

terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β 

în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale 

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu 

sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile 

comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se 

acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma 

informatică din asigurările de sănătate 

471/2022 

3. Legea nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

477/2022 

4. Ordinul ministrului sănătății nr. 1334/2022 privind aprobarea 

Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de 

dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a Listei spitalelor şi 

unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, 

cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării 

spitalelor în 3 niveluri de competenţă 

480/2022 
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