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 INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

25 septembrie 2020 

 √  Ordonanța de urgență nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 

în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată 

în M.Of. nr. 879 din 25 septembrie 2020 

→ după art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, se introduce art. 

251, cu următorul cuprins: 

Articolul 251 

(1) Începând cu data de 1 octombrie 2020 se prelungește până la data de 31 decembrie 

2020 aplicabilitatea măsurilor în domeniul sănătății, generate de riscul iminent asupra stării de 

sănătate a populației, determinată de epidemia cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României, 

prevăzute la art. 10 alin. (1) și (4)-(13), precum și la art. 141. 

(2) Măsurile prevăzute la art. 10 alin. (5) și (13) se aplică până la data de 31 decembrie 

2020, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului IV al anului 2020. 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consultațiile 

medicale la distanță acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate pentru 

specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, se acordă și se 

validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a 

documentelor înlocuitoare ale acestuia, prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Decontarea serviciilor de dializă, precum și regularizarea trimestrială a acestora se vor 

efectua în limita sumelor alocate în bugetul Fondului cu această destinație. 
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(5) Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv cele pentru specialitatea 

medicină fizică și de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialități paraclinice, 

recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, precum și 

deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor 

asistive, al căror termen de valabilitate expiră înainte de sfârșitul anului 2020, își prelungesc 

valabilitatea până la data de 31 decembrie 2020. 

(6) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se alocă, în condițiile 

legii, sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate 

persoanelor pentru care s-a instituit măsura de carantină sau izolare, potrivit dispozițiilor Legii 

nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic. 

(7) Influențele financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul din 

unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, care 

ocupă funcțiile prevăzute la art. 38 alin. (43) și (44) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările 

și completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice. 


