
ORDIN  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 
 
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 14.695 din 18.08.2022 al 
Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.662 din 10.08.2022 al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, 
    în temeiul prevederilor: 
    - art. 229 alin. (4) şi ale art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de 
sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
    - 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Ordinului ministrului sănătăţii nr. 2.368/2022 privind modificarea şi 
completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru 
aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, 
care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe 
piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii 
de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei 
relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau 
direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în 
Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în 
România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative; 
    - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
emit următorul ordin: 
 
    ART. I 



    În anexa nr. 36 la Ordinul 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 
iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, la articolul 13 alineatul (1), 
litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "b) ca urmare a actualizării CANAMED prin completarea/modificarea listei de 
medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la actualizarea CANAMED şi intră în 
vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepţie, 
lista elaborată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ca urmare a actualizării 
CANAMED prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.368/2022 intră în vigoare 
începând cu 19 august 2022;". 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                              p. Ministrul sănătăţii, 
                              Adriana Pistol, 
                              secretar de stat 
 
                              p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
                              Adela Cojan 
 


