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1.

Lg8ea nr.95/2006 privind reforma ln domeniul strnit6tii, republicati cu modificdrile gi cornpletarile
ulterioare:
Titlul I Sdnitate publici - Capitolul V - Asistenfa medicald;
Titlul II Programele Nationale de Strnitate - Capitolul [I - Atribulii inrealizareaprogramelor nafionalee
de sdn[tate;
Titlul III Asistenfa medicald primartr;
Titlul V Asistenfa medicalf ambulatorie de specialitate;
Titlul VI Efectuarea prelevirii qi transplantului de organe, tesuturi gi celule de origine uman6 in scop
terapeutic - Capitolul V - Sancfiuni;
Titlul VII Spitalele;
Titlul VIII Asigurdrile sooiale de sdnltate;
Titlul IX Cardul european gi cardul nafional de asiguriri sociale de sdnEtate;
Tittul IXI Dosarul electronic de sInltate al pacientului;
Titlul XII Exercitarea profesiei de medic. Organizarca 9i funclionarea Colegiului Medicilor din
Romdnia - Capitolul III - Organizarea gi funclionarea CMR, Secfiunea a4 - a- Drepturile 9i obligtiile

membrilor CMR.

Titlul XIII Exercitarea profesiei de medic stomatolog. Organizarca gi funcfionarea Colegiului
Medicilor Stomatologi din Rom6nia Capitolul I - Exercitarea profesiei de medic stomatolog,
Secfiunea a 2-a Nedernniillti $i incompatibilitiili;
Titlul XIV Exercitarea profesiei de famacist. Organizarea gi funcfionarea Colegiului Farmacigtilor din
Romdnia - Capitolul III - Organizarea gi fun4ionarea CFR, Sec{iunea a 4-a Drepturile gi obtigaliile
membrilor CFR
Titlul XV Infracfiuni;
Titlul XVI Rdspunderea civil[ a personalului medical gi a furnizorului de produse gi servicii rnedicale,
sanitare gi farmaceutice;

Titlul XIX Asistenfa medical[ transfrontalier6;

Titlul XX

Dispozitive medicale;

J

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile gi completiirile ulterioare Capitolul I
DispoziJii generale gi Capitolul II Principii, reguli 9i responsabilitifl;
3. Legea nr, 5512020 privind unele mEsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de
COVID -19, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;
4. Legea nr' 54412001 privind liberul acces la informafiile de interes public, cu rnodifiodrile gi
completErile ulteri oare;
5.
nr. 98/2016 privind achizi(iile publice, cu modificirile gi completirile ulterioare, Capitolul I
!-egea
Dispozitii generale, Capitolul II - Reguli generale de participare gi desfdgurare a procedurilor de
atribuire, Capitolul III- Modalitdfi de atribuire;
Ordonanfa de urgenfE a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adminishativ, cu modificdrile gi
completiirile ulterioare, Partea a VI-a - Statutul funcfionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administrafia publici gi evidenJa personalului plitit din fonduri publice
TITLUL I Dispozigii
TITLUL il statutul funclionarilor publici - capitolul I Dispozilii generale gi
$l

generale;

lndatoriri;

,,

de urgenti a Guvemului nr. 158/2005 privind concediile 9i indemnizaJiile de asigurdri
sociale de slnitate, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
g. Ordonanfa de urgenJi a Guvernului' nt. ZdlZOZt privind stabilirea unor mbsuri in cadrul sistemului de
asiguriri socialeie retr5t"t" ln contextul evoluliii situa{iei epidemiologicd determinate de rdspdndirea
in Ordonanfa de urgentE a
corinavirusului SARS-CoV-2, precum gi pentru
data de 15 mai 2020, in
Guvernului nr. 70/2020 privini reglementarea
rusului SARS-CoV-2, Pentru
712015 privind Codul fiscal, a
ative, pentru modificarea $
gi Penru modificarea Legii
farmaciei w,266/2008;
unele misuri pentru recrutarea gi plata
d, a
9.
COVID-l9 9i stabilirea unor misuri in
in

7. Ordonanta

mo

10. Ordonanfa

Guvemului

w,

ulterioare;

2712002

privind reglementarea activitSlii de solufionare a pet[iilor, cu

rnodifiodrile gi cornplettrrile ulterioare;
pentru care se
Ordonanla de urgenta a Guvetnului nr. 6412021privind stabilirea numlrului de paturi
cu
pot tncheia contxactate de fumizare de servicii medicale spitalicegti in regim de spitalizare continud
furnizorii privali pdnS la data de 31 decembrie2022.
de
l2.Hotir6rea Guvernului nr.97212006 pentru aprobarea Statutului Casei Nafionale de Asigurdri
Sindtate, ou modificdrile gi completdrile ulterioar
lor de servicii 9i a Contractului-cadru
l3.Hotjiriirea Guvernului nr. AgODO2l pentu
oare reglementeazi condiliile acorddrii
pentru aprobarea p""fttt"tot de servicii gi a
asistenlei medicaie, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor 9i dispozitivelor

ll.

apro
Contr -

,4.

Pentru

an

22;

T.fflT ;":#:a:"J".1xi,il;

Unic de Asigurdri Sociale de S[ndtate din Anexa gi20t8i'
Structura programelor naJionale de slntrtate gi obiectivele acastora pentru anii 201.7
privind asistenfa
15. Hot6r6rea Guvernului nr. 30412014 pentru aprobarea Normelor metodologice
med icall transfro ntal i er[, cu modifi c6ri le qi comp letarile u lterioare;
cu 90o/o a
16. Hotdrdrea Guvernului nr. rcAtZOO9 privind aprobarea Programului pentru compensarea
pretutui de referinfd al medicamentelor, cu modificErile $i completdrile ulterioare;
17. Ordinul ministrului sdnatdlii gi pregedintelui CNAS nr. 15/2018/l3lll20I7 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederiloi cita'onin1"i de urgentd a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile 9i

;
I
e

asigurtrri sociale de s6n6tate, Secfiunea a 2-a Evidenla persoanelor asigurate in sistemul de asigur[ri
gi indemnizafii, precum gi a certificatelor de concediu medical
sociale de s6n6tate pentru
"on..iii
Secliunea a 3-a Stagiul de asigurare.
tg, ordinul ministruluisnnff{ii fi al pregedintelui CNAS m. 1.068/62712021privind aprobarea Normelor

rnetodologice de aplicare tn anut 2021 a Hotdr6rii Guvernului m. 696D021 pentru aprobarea
pacheteloi de servicii gi a Contractului-cadru care reglementeazd condiliile acord[rii asistentei
rnedicale, a medicamenielor gi a dispozitivelor medicale, tehnologiitor 9i dispozitivelor asistive in
l-50
cadrul sistemului de asigurari sociale de sirrdtate pentru anii 2021
turue
bis
din
oublicate in Monitorul Oficial al Romdniei Partea 1,nt.642 9i nr.642

-

19.

Ordinul pregedintelui CNAS nr. 24512017 penftu aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor nationale de siniitate curative penfru anii 2017 gi 2018, cu modificdrile gi completlrile
ulterioare, Capitolul - Vm din Anex6;

20.

Ordinul pregedintelui CNAS

I

nr. l0l2l20l3

pentru aprobarea Normelor metodologioe privind

activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigur[ri sociale de slndtate, ou modificdrile
gi completlrile ulterioare;
21. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea"
ordonantarea gi plata cheltuielilor institutiilor publicg precum gi organizarea, evidenta gi raportarea
angajamentelor bugetare gi legale, cu modificirile qi complet[rile
o
22. Ordinul preEedintelui CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentu stabilirea
documentelor justificative privind dobdndirea calit[fii de asigurat, cu modificdrile gi completlirile
ulterioare;
23. Ordinul pregedintelui CNAS nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
rambursarea gi recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medical[ acordatl ?n baza

ulterioare)

documentelor interna{ionale cu prevederi in domeniul senet4ii la care RomAnia este parte, cu
modifiodrile gi completlrile ulterioare;
24. Ordinul ministrului s[ndtiifii gi al pregedintelui CNAS nr. 18221110512020 pentru punerea ln aplicare a
prevederilor art. [V alin. (2) 9i (5) din Ordonanta de urgenli a Guvernului nr. 180/2020 pentru
modificarea gi completarea Legii nt. 73612020 privind instituirea unor mdsuri in domeniul senetdfii
publice in situafii de risc epidemiologic gi biologic, a Ordonanfei de urgenfd a Guvemului nr. 158/2005
privind concediile gi indemniza(iile de asigur[ri sooiale de sdndtate, precum gi pentru stabilirea unor
mdsuri cu privire la acordarea concediilor medicalg cu modificdrile gi completfuile ulterioare;
25. Ordinul rninistrului slnitiifii gi al preqedintelui CNAS nr. 68/10112021 pentru punerea in aplioare a
prevederilor art. 4 alin. (t) qi (3) din Ordonanta de urgenJd a Guvemului nr. 312021 privind unele
m[suri pentru recrutarea gi plata personalului implicat ln procesul de vaccinare impotriva COVID-l9
gi stabilirea unor mdsuri ?n domeniul

sin[t{ii,

cu modificlrile qi completdrile ulterioare;

snnlt[tii si al prepedintelui CNAS m. ll2,T]4W016 pentru aprobarea datelor,
informaliilor gi procedurilor operationale necesare utilizirii. gi
dosarului electronic de

26. Ordinul ministrului

sin[tate (DES) al pacientului, cu modific6rile gi completdrile qlfsrioare;

