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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 21 noiembrie – 25 noiembrie 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Ordinul ministrului sănătății nr. 3421/2022 pentru modificarea 

anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.459/2022 

privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul 

sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional 

de Sănătate Publică 

1118/2022 

2. Ordinul ministrului sănătății nr. 3431/2022 privind aprobarea 

detalierii pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti a numărului 

total de paturi, pe anul 2022, din unităţile sanitare publice şi 

private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia 

contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 

1120/2022 

3. Ordinul ministrului sănătății nr. 3467/2022 privind aprobarea 

cuantumului tarifelor pentru activităţile desfăşurate de Agenţia 

Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 

România în domeniul dispozitivelor medicale 

1123/2022 

4. Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității 

sociale nr. 3423/2022 privind aprobarea metodologiei şi a 

raportului de evaluare medicală şi psihologică a persoanelor cu 

dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, 

prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire 

1128/2022 

5. Ordinul ministrului sănătății nr. 3493/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național 

de Management al Serviciilor de Sănătate 

1132/2022 

6. Ordinul ministrului justiției și al ministrului sănătății 

4858/C/3363/2022 privind activitatea de acordare a asistenței 

medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de 

libertate aflate în locurile de deținere din subordinea 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

1133/2022 

5. Hotărârea de Guvern nr. 1389/2022 privind aprobarea 

metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică 

şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul 

naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-

19 - "Din grijă pentru copii" 

1137/2022 
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