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ORDIN nr. 271 din 4 aprilie 2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru
verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru
medicamentele notate cu (**)1, (**)1 si (**)1 in Lista cuprinzand denumirile comune internationale
corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe
baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune
internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de
sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate - Sintact
ORDIN nr. 51 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea Ghidului de diagnostic si tratament in
fenilcetonurie - Sintact
HOTARARE nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii
2017 şi 2018 - Sintact
ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor
nationale de sanatate publica pentru anii 2017 si 2018 - Sintact
ORDIN nr. 365 din 28 martie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si
raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si
spitalizare de zi - Sintact
ORDIN nr. 182 din 22 martie 2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al
datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua
si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor
clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea - Sintact
Ordin MS-CNAS 192-142 2017 - Sintact
HOTARARE nr. 37 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitarii
temporare a activitatilor profesionale de catre asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii
medicali, cetateni ai unui stat tert, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor
Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 4/2016 - Sintact
DECIZIE nr. 1 din 27 ianuarie 2017 pentru completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului
Medicilor din Romania nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practica temporara/ocazionala a
profesiei pentru medicii straini - Sintact
HOTARARE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in
plata - Sintact
ORDIN nr. 1573 din 23 decembrie 2016 privind aprobarea modelului declaratiei de avere si al
declaratiei de interese - Sintact
NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a titlului XVI Raspunderea civila a
personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii - Sintact
ORDIN nr. 1502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic
care functionează în cadrul spitalelor publice - Sintact
ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV
Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si
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farmaceutice din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Sintact
Proiect de Ordin actualizat - iunie 2012 - de modificare si completare a Ordinului ministrului sanatatii si
al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sisitemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012 - Sursa CNAS
www.cnas.ro
ORDIN nr. 423 din 26 aprilie 2012 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii
publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru
aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune
internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare
medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie
medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
- Sursa CJAS Hunedoara
Ordinul 25/30.01.2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de
spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita
revalidarea - Sursa CNAS www.cnas.ro
Ordinul Ministerului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
pentru anii 2011-2012 - Sursa CNAS www.cnas.ro
Hotarare pentru aprobarea Contractului Cadru pe anul 2010 - Sursa CNAS www.cnas.ro
Norme Contract Cadru 2010 - Sursa CNAS www.cnas.ro
Ordin nr. 56 din 26.01.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Case Nationale
de Asigurari de Sanatate nr. 696/30.06.2009 - Completari la Lista medicamente - Sursa CNAS
www.cnas.ro
Ordin nr. 1125 din 24.12.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Case Nationale
de Asigurari de Sanatate nr. 696/30.06.2009 - Lista medicamente valabila de la 1 ianuarie 2010 - Sursa
CNAS www.cnas.ro
OUG nr. 69/2009 - modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419, din 18 iunie 2009
Hotarare pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008 - Sursa CNAS www.cnas.ro
ORDIN nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor
de primire a urgentelor - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 25/10/2007
ORDIN nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de
analize medicale - Sintact
Ordin nr. 1338 din 31/07/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor
medicale si de medicina dentara - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 22/08/2007
Hotarare nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor
pentru supravegherea bolilor transmisibile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din
20/06/2007
Contract cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale
de sanatate pentru anul 2007 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1034 din 27/12/2006
Ordin nr. 345/2006 din 08/08/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de
sanatate - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 23/08/2006
Lege nr. 236 din 09/06/2006 pentru aprobarea OUG nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate
privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale - Publicat
in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/06/2006
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Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 372 din 28/04/2006
Ordin nr. 349 din 11/04/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor
medicale in vederea autorizarii sanitare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 18/04/2005
Decizie nr. 32 din 30/07/2004 pentru punerea in aplicare a unor dispozitii ale Legii nr. 306/2004 privind
exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 17/08/2004
Hotarare nr. 970 din 15/06/2004 privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist,
farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei - Publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 05/08/2004
Ordin nr. 544 din 6 mai 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea
cabinetelor medicale - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 450 din 19 mai 2004
Norma din 07/04/2004 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 - Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 356 din 22/04/2004
Constitutia Romaniei din 31/10/2003 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2003
Ordin nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea,
organizarea si functionarea cabinetelor medicale - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23
mai 2003
Lege nr. 46 din 21/01/2003 privind drepturile pacientului - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51
din 29/01/2003
Lege nr. 176 din 18/10/2000 privind dispozitivele medicale - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.
544 din 02/11/2000
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