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Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de 

competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I sau postate pe site-

ul CNAS, în perioada 25 martie 2021 – 02 aprilie 2021 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Ordinul ministrului sănătăţii nr.434/2021 privind aprobarea 

Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de 

dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi 

unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, 

cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării 

spitalelor în 3 niveluri de competenţă 

311/2021 

2. Hotărârea de Guvern nr. 351/2021 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, 

prelungirea termenelor de aplicare a acestora, precum şi 

prorogarea unor termene 

313/2021 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea 

unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în 

contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data 

de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 

322/2021 

4. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

429/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 

2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui 

termen 

323/2021 

5. Ordinul ministrului sănătății  și al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 451/428/2021 pentru prelungirea 

aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de 

328/2021 
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aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 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 2018 - 2019, precum şi 

pentru modificarea şi completarea acestuia 

6. Ordinul președintelui CNAS nr. 436/2021pentru modificarea și 

completarea Ordinului președintelui CNAS nr. 755/2020  

Postat pe site-ul 

CNAS la adresa  

http://www.cnas.ro/p

age/lista-

medicamentelor-

2021.html 

 

7. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 

454/435/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la 

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 

1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei 

denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale 

medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor 

naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 

Postat pe site-ul 

CNAS la adresa  

http://www.cnas.ro/p

age/lista-

medicamentelor-

2021.html 
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