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CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CABINET PREŞEDINTE 
 

ORDIN nr. 527/10.08.2022 
 

pentru 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 
 
 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2664/10.08.2022 al directorului general al Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate, 

- având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului 
nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate,  

- în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 
 
 
ART. I 

Normele 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, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 şi 318 bis din 31 martie 2022, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
 

1. La capitolul II, articolul 23, alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu 
următorul cuprins: 
„c) ca urmare a actualizării Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe 
piaţă în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri 
comerciale; Lista se elaborează 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 sănătății nr. 
2368/05.08.2022 intră în vigoare începând cu 19 august 2022;. 

2. La capitolul IX titlul „Programul naţional de diabet zaharat”, subtitlul „Unităţi care derulează 
programul” punctul 4 „pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare 
continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei", după litera ţ) se introduce o nouă 
literă, lit. u), cu următorul cuprins: 
„u) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş;”. 
 
 



  

2 
 

 
3. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unităţi care 

derulează programul” punctul 18) „Purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică”, după litera ae) 
se introduce o nouă literă, litera af), cu următorul cuprins: 
„af) Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;” 
 

4. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unităţi care 
derulează programul” punctul 26) „Boala Castelman”, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu 
următorul cuprins: 
“d) Spitalul Clinic Colţea Bucureşti;” 
 
ART. II 

Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de 
sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
ART. III 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

p. PREŞEDINTE 
Adela COJAN 
Vicepreşedinte 

Director General,Calin Gheorghe FECHETE 
 


