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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 18 octombrie – 22 octombrie 2021 
 
 

Nr. 
crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 
al României 

1. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar şi al preşedintelui CNAS 
nr. 2178/931/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata 
furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu 
casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de 
vaccinare 

993/2021 

2. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2214/2021 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 

1003/2021 

3. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar şi al preşedintelui CNAS 
nr. 2213/937/2021 pentru completarea anexei nr. 50 la Ordinul 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii 
Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi 
a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 

1009/2021 

4. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2278/2021 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 

1012/2021 
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5. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 938/2021 pentru modificarea 
Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii 
care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 346/2006 

1012/2021 

6. Hotărârea de Guvern nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor 
nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 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 

1013/2021 

 
 

 


