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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,  

în perioada 11 octombrie – 15 octombrie 2021 
 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar şi al preşedintelui CNAS 

nr. 2053/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la 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 

973/2021 

2. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2037/2021 pentru 

aplicarea în trimestrul II 2021 a prevederilor art. 3^7 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea 

unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii 

976/2021 

3. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2096/2021 privind 

modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011 

pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente, 

materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi 

consumabilele aferente 

977/2021 

4. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2103/2021 privind 

modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 

pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul 

SARS-CoV-2 

978/2021 

5. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2140/2021 pentru 

modificarea anexei nr. 2 la 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 

985/2021 

6. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2144/2021 pentru 

modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2009 privind 

înfiinţarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere 

care se asigură de către unităţile sanitare publice pentru internarea 

pacienţilor proveniţi din unităţile de primire a urgenţelor (UPU) 

sau compartimentele de primire a urgenţelor (CPU) 

988/2021 
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7. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2183/2021 pentru 

modificarea anexei nr. 2 la 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 

989/2021 

8. Legea nr. 254/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor 

măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

990/2021 

9. Legea nr. 255/2021 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

990/2021 

 

 

 


