INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

16 noiembrie 2021

√ Rectificare din 2021 la numărul 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 583 din 2 iulie 2020, publicat in Monitorul Oficial 1091/16.11.2021
→La numărul 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, se face următoarea rectificare:
- în loc de: "nr. 1.092/745/2020" se va citi: "nr. 1.192/745/2020".

√
Hotararea Guvernului României nr. 1215/2021 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT,
finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, publicată în Monitorul
Oficial 1093/16.11.2021

→ Hotărârea Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH
STUDENT, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, se modifică
după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 2

(1) Valoarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT alocată în cadrul Programului
operaţional Capital uman 2014-2020 este de 653.684 mii lei, echivalentul a 134.960.991,91
euro, la cursul InforEuro din luna mai 2020, reprezentând luna publicării Ghidului
Solicitantului - Condiţii Specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare, din care
contribuţia Uniunii Europene este de 555.632 mii lei, echivalentul a 114.716.843,12 euro,
corespunzând unei contribuţii UE de 85%, iar contribuţia naţională este de 98.053 mii lei,
echivalentul a 20.244.148,79 euro, corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%."
2.La articolul 5, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"(3) Indicatorul de realizare al Programului Naţional INNOTECH STUDENT este de minimum
20.400 de persoane, respectiv cursanţi şi studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia
de la şcoală la viaţa activă.
(4) Indicatorii de rezultat ai Programului Naţional INNOTECH STUDENT sunt:
a) minimum 884 de cursanţi şi studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii
de participant;
b) minimum 1.768 de locuri de muncă create şi existente ca urmare a sprijinului primit de
sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii la 6 luni după terminarea sprijinului."

