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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 20  

septembrie – 24 septembrie 2021 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 849/2021 privind modificarea 

anexei nr. 1-d la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor 

justificative privind raportarea activităţii realizate de către 

furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice 

pe ţară, fără regim special 

902/2021 

2. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 

1898/855/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 

de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

15/2018/1.311/2017 

905/2021 

3. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. privind 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului 

de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul 

de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora 

se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale 

de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă 

şi boli profesionale 

913/2021 

4. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 878/2021 pentru modificarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate 

curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

245/2017 

913/2021 

5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1921/2021 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 

919/2021 
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