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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 6 iunie - 10 iunie 2022 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Rectificare la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate nr. 260/2022 pentru modificarea și completarea anexei 

nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale 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 și (**)1β 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, cu 

modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de 

transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de 

sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

471 și 471 bis din 11 mai 2022 

552/2022 

2. Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1480/331/2022 pentru modificarea 

Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale 

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 și 

a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării 

asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 

2021 — 2022 

553/2022 

3. Ordinul președintelui CNAS nr. 363/2022 pentru completarea 

anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale 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 și (**)1β 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, cu 

modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de 

transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de 

sănătate 

556/2022 

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
DIRECŢIA  GENERALĂ JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3,  Bucureşti 

E-mail: juridic@casan.ro. Tel. 0372.309.232, Fax 0372.309.224 
 

                

 

 

 

 

mailto:juridic@casan.ro


 

 

2 

4. Ordinul președintelui CNAS nr. 353/2022 pentru modificarea și 

completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale 

de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin 

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 

180/2022 

557/2022 

5. Decizia președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 

12/2022 pentru abrogarea Deciziei Consiliului național al 

Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea 

activității medicale peste vârsta legală de pensionare 

562/2022 

6. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1537/349/2022 pentru modificarea și 

completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al 

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 

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

denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale 

medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor 

naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora 

563/2022 

 


