
 

 

1 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

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

competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în perioada 02 

octombrie – 08 octombrie 2021 
 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Hotărârea de Guvern nr. 1050/2021 pentru modificarea anexelor 

nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 

septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 

943/2021 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea 

unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în 

contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 

945/2021 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021 pentru 

completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi 

biologic 

950/2021 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2021 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale 

împotriva COVID-19 

951/2021 

5. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar şi al preşedintelui CNAS 

nr. 2022/901/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 

la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 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 

955/2021 

6. Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 

2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 

962/2021 
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