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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 19 decembrie – 23 decembrie 2022 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Legea bugetului de stat nr. 368/2022 1214/2022 

2. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 

3723/1004/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 

şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru 

aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea 

medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale 

prevăzute 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, şi a normelor metodologice 

privind implementarea acestora 

1222/2022 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1540/2022 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea 

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 

dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pentru anii 2021 - 2022, prelungirea termenului de 

aplicare a prevederilor acesteia, precum şi stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii 

1234/2022 

4. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 

3838/998/2022 pentru completarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, aprobate 

prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 

1235/2022 
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5. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1014/2022 pentru modificarea şi 

completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale 

de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

180/2022 

1250/2022 

 


