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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, sau postate pe  

site-ul CNAS, în perioada 16 august – 19 august 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Ordinul ministrului sănătății şi al preşedintelui CNAS nr. 

2434/550/2022 pentru 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 

816/2022 

2. Ordinul ministrului sănătății şi al preşedintelui CNAS nr. 

2439/528/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii 

şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

1.068/627/2021 privind aprobarea 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 

816/2022 

3. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 527/2022 privind 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 

816/2022 

4. Ordinul ministrului sănătății nr. 2408/2022 pentru aprobarea 

Normelor privind utilizatorii şi responsabilităţile furnizorilor de 

servicii medicale implicaţi în procesul de vaccinare privind 

metodologia de raportare şi circuitul informaţional în Registrul 

electronic naţional de vaccinări 

819/2022 

5. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 557/2022 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 

823/2022 

6. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 536/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate nr.116/2022 

https://cnas.ro/wp-

content/uploads/202

2/08/Ordin-CNAS-

536-din-11-8-2022-

valabil-de-la-19-08-

2022.pdf 
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