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                      ORDIN  Nr. 452/2022 din 5 iulie 2022 

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale 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 şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune 

internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără 

contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor 

care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de 

transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate 

EMITENT:     CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 697 din 12 iulie 2022 

 

    Având în vedere: 

    - Referatul de aprobare nr. DG 2.115 din 4.07.2022 al directorului general al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate; 

    - art. 241 şi art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - art. 5 alin. (1) pct. 27, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune 

internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără 

contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în 

cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor 

aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune 

internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără 

contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în 

cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a 

normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul dispoziţiilor: 

    - art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 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, 

 

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 

 

    ART. I 

    Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 

privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate 
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aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista 

cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale 

corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 şi 151 bis din 28 februarie 2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

    1. În tabel, poziţiile 28, 62 şi 125 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 ____________________________________________________________ 

|Nr. | Cod      |               DCI/afecţiune                | 

|crt.| formular |                                            | 

|    | specific |                                            | 

|____|__________|____________________________________________| 

|"28 | L01XE10A | EVEROLIMUS - carcinom renal                | 

|____|__________|____________________________________________| 

| .......................................................... | 

|____________________________________________________________| 

| 62 | B02BX05  | ELTROMBOPAG - trombocitopenie imună primară| 

|____|__________|____________________________________________| 

| .......................................................... | 

|____________________________________________________________| 

|125 | L01XE10- | EVEROLIMUS - tumori neuroendocrine"        | 

|    | TNE      |                                            | 

|____|__________|____________________________________________| 
 

    2. În tabel, după poziţia 198 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 199 - 201, cu următorul 

cuprins: 
 ____________________________________________________________ 

|Nr. | Cod      |               DCI/afecţiune                | 

|crt.| formular |                                            | 

|    | specific |                                            | 

|____|__________|____________________________________________| 

|"199| B06AC05  | LANADELUMABUM - angioedem ereditar         | 

|____|__________|____________________________________________| 

|200 | L01XC31.2| AVELUMABUM - carcinom urotelial            | 

|____|__________|____________________________________________| 

|201 | L01XC32.5| ATEZOLIZUMAB - carcinom hepatocelular"     | 

|____|__________|____________________________________________| 

 
    3. Formularele specifice corespunzătoare poziţiilor 28, 62, 125 şi 134 se modifică şi se 

înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4 la prezentul ordin. 

    4. După formularul specific corespunzător poziţiei 198 se introduc trei noi formulare 

specifice corespunzătoare poziţiilor 199 - 201, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 5 - 7 

la prezentul ordin. 

    ART. II 

    Anexele nr. 1 - 7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. 
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------------ 

    *) Anexele nr. 1 - 7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis, care se 

poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 

1, Bucureşti. 

 

    ART. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro. 

 

                              p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

                              Adela Cojan 

 

    Bucureşti, 5 iulie 2022. 

    Nr. 452. 

 

                              


