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19 octombrie 2021 

√ Ordinul ministrului sănătăţii interimar nr. 128/2021 privind aprobarea Ghidului de 

management al diabetului zaharat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 997 din 19 

octombrie 2021 

→Se aprobă Ghidul de management al diabetului zaharat, prevăzut în anexă*). 

____ 
*)- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 bis, care se poate 

achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 

1, Bucureşti. 

→Pe baza ghidului prevăzut la art. 1 fiecare unitate sanitară are obligaţia de a elabora 

protocoalele terapeutice. 

→DirecţiIle de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene 

şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, 

unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de 

servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

→ Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 

→ Anexa nr. 12 "Ghid medical pentru îngrijirea pacienţilor cu diabet zaharat" la Ordinul 

ministrului sănătăţii nr. 1.059/2009 pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 şi 608 bis din 3 septembrie 2009, 

cu modificările ulterioare, se abrogă. 

 



√ Legea 257/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de 

învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea 

unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 998 din 19 octombrie 2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 19 mai 2021 pentru instituirea 

unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 

10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 537 din 24 mai 2021. 

 

√ Rectificare din 2021 în cuprinsul Ordonanţei 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, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 998 din 19 octombrie 2021 

→În cuprinsul Ordonanţei 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 4 octombrie 

2021, se face următoarea rectificare: 

- la art. 1 alin. (2), în loc de: "...nr. 5.196/1.756/2021... " se va citi: "...nr. 5.338/2.015/2021... 

". 

 

 

 

 

 

 


