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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 30 mai - 03 iunie 2022 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Ordinul ministrului sănătății nr. 1460/2022 pivind modificarea și 

completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 

443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale 

medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi 

utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de 

punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, 

distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și 

medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei 

relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de 

sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a 

municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor 

medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a 

prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative 

529/2022 

2. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1471/332 privind stabilirea condițiilor 

pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 165 alin. (1^1) - (1^3) 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

532/2022 

3. Legea nr. 163/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite 

părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2 

534/2022 

4. Ordinul ministrului sănătății nr. 1488/2022 pentru stabilirea 

cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice 

537/2022 

5. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1462/347/2022 privind modificarea și 

completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al 

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 

564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind 

prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune 

internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune 

internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 

asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție 

medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și 

denumirile comune internaționale corespunzătoare 

medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de 

sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a 

normelor metodologice privind implementarea acestora 

541/2022 

6. OUG nr. 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar 

pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor 

militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de 

legi cu caracter special, în luna iulie 2022 

542/2022 
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