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31 martie 2020 

Ordonanta urgenta 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă 

instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României 

1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 Pe timpul stării de urgenţă şi de asediu, comandanţii/şefii structurilor militare pot 

dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii şi 

pentru formare profesională ale cadrelor militare în activitate din subordine, în funcţie de 

nevoile instituţiilor militare. 

 Pe timpul stării de urgenţă, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune 

unilateral efectuarea totală sau parţială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare 

pentru cadrele militare în activitate din subordine. 

 La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă 

suplimentare, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creşterea copilului, de studii, pentru 

formare profesională, vacanţele şi permisiile se întrerup, cadrele militare în activitate fiind 

obligate să se prezinte la unităţile militare de care aparţin, în cel mai scurt timp posibil. 

 Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, cadrelor militare în activitate şi celor în 

rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii şi concedii, potrivit ordinului 

ministrului apărării naţionale. 

 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, 

comandanţii/şefii stabilesc programul de lucru al cadrelor militare, în funcţie de evoluţia 

situaţiei şi misiunile încredinţate. 

 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, cadrele 

militare pot efectua deplasări în alte garnizoane sau unităţi administrativ-teritoriale, altele 

decât cele din care face parte unitatea militară în care îşi desfăşoară activitatea, ori pot părăsi 

teritoriul naţional, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei 



 pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, primirea în 

audienţă şi soluţionarea petiţiilor se suspendă. 

 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile 

disciplinare pentru cadrele militare în activitate se aplică astfel: 

a) avertismentul sau mustrarea scrisă - de către comandanţii/şefii nemijlociţi şi 

superiorii acestora; 

b) diminuarea soldei de funcţie sau de comandă - de către comandanţii de 

brigăzi/similare şi superiorii acestora; 

c) amânarea înaintării în gradul următor - comandanţii de divizii/similare, 

comandantul Comandamentului forţelor pentru operaţii speciale şi comandantul 

Comandamentului apărării cibernetice şi superiorii acestora; 

d) retrogradarea în funcţie - şefii categoriilor de forţe, comandantul 

Comandamentului logistic întrunit, comandantul Comandamentului comunicaţiilor şi 

informaticii. 

 La stabilirea sancţiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul 

stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, comandantul/şeful cu 

competenţe de aplicare a acesteia are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere 

disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a 

fost săvârşită. 

 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, prin excepţie 

de la prevederile alin. 2 şi 3, comandanţii/şefii aplică sancţiunile disciplinare în mod direct 

sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru fundamentarea deciziei. Pentru 

efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. 4, comandanţii/şefii desemnează, în 

funcţie de complexitatea faptelor, un ofiţer sau o comisie, care întocmeşte şi prezintă un 

raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. 

 Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de 

mobilizare şi pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor 

în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală. 

 Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare 

săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce 

efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios 

administrativ, potrivit legii. 



 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, mutarea 

cadrelor militare dintr-o unitate în alta, precum şi în cadrul aceleiaşi unităţi poate fi efectuată 

ori de câte ori este nevoie. 

 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, cadrele 

militare nu se trec în rezervă în condiţiile alin. 1 lit. a), a1), c), d), e), e1), g), h), i), i1) şi j). 

2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, 

pentru delegarea și detașare nu este necesar acordul scris al poliţistului 

 în situaţia instituirii, după caz, a stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp 

de război, şeful unităţii poate dispune, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de 

specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, încetarea suspendării dispusă în condiţiile art. 

2725 alin. (1) lit. c), d) şi i) ori ale art. 2726 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). În această situaţie, 

poliţistul este obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat, în cel mai scurt timp 

posibil. 

 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şefii 

unităţilor stabilesc programul de lucru al acestora în funcţie de specificul şi necesităţile 

unităţii." 

 pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de 

mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică 

după efectuarea cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină. Poliţistul  

desemnat întocmeşte proiectul raportului de cercetare prealabilă în termen de maximum 5 

zile calendaristice de la data desemnării, care se aduce la cunoştinţa poliţistului cercetat. 

Poliţistul cercetat poate formula/depune obiecţii şi probe în apărarea sa, pe toată perioada 

cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la data desemnării 

poliţistului care efectuează cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se 

finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. La data 

finalizării, raportul se prezintă persoanei care a dispus-o. 

 Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de 

mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă poate aplica 

măsura prevăzută la art. 581 sau, după caz, o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute la 

art. 58 alin. (1). Sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la 



care persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu 

mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de 

prescripţie, iar termenul de 2 ani este termen de decădere. 

3. Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 Pe timpul stării de urgenţă şi de asediu, comandanţii/şefii structurilor militare pot 

dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare şi de studii ale soldaţilor 

şi gradaţilor profesionişti din subordine, în funcţie de nevoile instituţiilor militare. 

 Pe timpul stării de urgenţă, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune 

unilateral efectuarea totală sau parţială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare 

pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti din subordine. 

 La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă 

suplimentare, pentru creşterea copilului şi permisiile se întrerup, soldaţii şi gradaţii 

profesionişti fiind obligaţi să se prezinte la unităţile militare de care aparţin, în cel mai scurt 

timp posibil. 

 Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi celor 

concentraţi sau mobilizaţi li se pot acorda permisii şi concedii, potrivit ordinului ministrului 

apărării naţionale. 

 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, 

comandanţii/şefii stabilesc programul de lucru al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în 

funcţie de evoluţia situaţiei şi misiunile încredinţate." 

 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, 

comandanţii/şefii aplică sancţiunile disciplinare în mod direct sau pot dispune efectuarea 

unei cercetări disciplinare pentru fundamentarea deciziei. Pentru efectuarea cercetării 

disciplinare prevăzute la alin. (3), comandanţii/şefii desemnează, în funcţie de complexitatea 

faptelor, un ofiţer sau o comisie, care întocmeşte şi prezintă un raport, în termen de 

maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. La stabilirea sancţiunii disciplinare 

pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi 

pe timp de război, comandantul/şeful are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere 

disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a 

fost săvârşită. Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare 

săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce 



efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios 

administrativ, potrivit legii. 

 Pe timpul pregătirii şi executării misiunilor în afara teritoriului statului naţional, 

soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă ca urmare a prezentării demisiei. 

 

Ordonanta urgenta 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 

urgenţă 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru 

persoane juridice. În funcţie de natura şi gravitatea faptei, se pot aplica şi una sau mai multe 

dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, prevăzute în ordonanţele 

militare: 

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie; 

b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; 

c) suspendarea temporară a activităţii; 

d) desfiinţarea unor lucrări; 

e) refacerea unor amenajări. 

 Sancţiunilor contravenţionale de mai sus nu le sunt aplicabile prevederile art. VII din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-

bugetare. 

 Plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de 

aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 28 nu suspendă executarea sancţiunilor 

contravenţionale complementare aplicate. În caz de anulare sau de constatare a nulităţii 

procesului-verbal instanţa judecătorească dispune să se achite celui în drept o despăgubire 

care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor la momentul confiscării şi 

care se asigură din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiare. 

 Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul 

constatator pentru contravenţiile prevăzute la art. 28. 



 Pe perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, normele legale referitoare la 

transparenţa decizională şi dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative 

prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă ori 

care sunt o consecinţă a instituirii acestor stări. 

 Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine 

pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 

de zile de la încetarea acestor stări. Prin excepţie, în cazul dovezilor înlocuitoare ale 

permiselor de conducere - cu drept de circulaţie, se menţine numai valabilitatea celor emise 

în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 10 

zile de la încetarea acestor stări. Pentru aceleaşi perioade se menţine şi valabilitatea 

prelungirii dreptului de circulaţie dispusă de procuror sau de instanţa de judecată potrivit art. 

111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Ordinul 437/539/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a 

Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene şi pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe 

teritoriul României, emis de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și 

de ministrul sănătății 

 Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 

acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 



sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, se prelungeşte pe perioada stării de urgenţă. 

 Pe perioada stării de urgenţă, serviciile medicale din ambulatoriu de 

specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică 

şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a mai fi 

necesară prezentarea biletului de trimitere. 

 Consultaţiile, inclusiv consultaţiile la distanţă ce pot fi realizate prin orice 

mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de 

specialitate din ambulatoriul clinic, pe perioada stării de urgenţă, pentru pacienţii 

simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, sunt incluse în plata 

pe serviciu, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte, la un tarif egal cu 

cel aferent consultaţiilor din pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni 

acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice în asistenţa medicală primară, respectiv 

în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. 

 Pentru deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, al 

căror termen de valabilitate a fost prelungit cu 90 de zile - în cazul dispozitivelor de protezare 

stomii, incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie 

noninvazivă, se emite o nouă decizie de aprobare a acestor dispozitive cu precizarea duratei 

pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care 

a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei 

beneficiare prin orice mijloace de comunicare. 

 Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-

volum-rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, prescrierea se 

realizează astfel: 

a) Pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contracte 

cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat anterior instituirii stării de urgenţă 

pe teritoriul României sau în perioada stării de urgenţă, în situaţia în care medicul de 

specialitate se află în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală în continuare, 

prescrierea se poate face de către un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul 

de specialitate pentru specialităţile clinice sau de către medicul de familie pe lista căruia este 

înscris pacientul, în baza scrisorii medicale şi/sau a confirmării înregistrării formularului 

specific de prescriere, în vederea asigurării continuităţii tratamentului. 



b) Pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează 

contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat anterior instituirii stării 

de urgenţă pe teritoriul României sau în perioada stării de urgenţă, prescrierea se realizează 

astfel: 

1. Pentru pacientul adult prescrierea se face în continuare de medicul de 

specialitate gastroenterologie sau boli infecţioase aflat în relaţie contractuală cu casele de 

asigurări de sănătate sau de un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de 

specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de 

sănătate. 

2. Pentru pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani, prescrierea 

se face în continuare de medicul de specialitate pediatrie cu 

supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii de specialitate 

gastroenterologie pediatrică şi medicii de specialitate boli infecţioase aflaţi în relaţii 

contractuale cu casele de asigurări de sau de un medic în specialitatea pediatrie din 

ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele 

de asigurări de sănătate. 

c) Iniţierea pe perioada stării de urgenţă a tratamentului cu medicamentele fără 

interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, atât pentru pacienţii adulţi, cât şi 

pentru pacienţii adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani, indiferent de domiciliul 

acestora, se efectuează doar de către medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu 

casele de asigurări de sănătate. 

d) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-

rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, pentru pacienţii care 

au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost-volum-rezultat, eliberarea 

medicamentelor se va realiza conform unei proceduri elaborate de către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate care va fi publicată pe pagina proprie de web, la adresa www.cnas.ro. 

 Pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi în tratament cu medicamente notate cu 

(**), (**1) şi (**1 Omega) şi evaluările sunt programate în perioada stării de urgenţă, aceste 

medicamente se prescriu în continuare în baza ultimei evaluări medicale care îşi prelungeşte 

valabilitatea pentru încă 3 luni. 

 Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru preparatele stupefiante 

şi psihotrope nu poate fi transmisă prin mijloace de comunicare electronică. 



 În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice online/offline emise ca 

urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de 

specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice utilizând semnătura 

electronică extinsă, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele 

asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare 

electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia. 

 

Ordinul 493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 

XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, emis de 

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 S-a aprobat modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei cu 

participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea, care urmează să 

beneficieze de indemnizaţia prevăzută de art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2020. 

 

Ordinul 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 

XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-



CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, emis de 

ministrul muncii și protecției sociale 

 S-a aprobat modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru 

solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2020, și anume alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 

alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, precum şi persoanele care au 

încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca 

urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă - care 

beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie 

lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.  
 

Ordinul 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 

XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 

sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de 

protecţie socială, emis de ministrul muncii și protecției sociale 

 S-a aprobat modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei 

persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei, prevăzute la art. XII alin. 

(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, în vederea acordării sumelor 

necesare plăţii indemnizaţiei de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă 

ocupat, pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa 

angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2. 

 



Ordinul 742/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 

XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, emis de 

ministrul muncii și protecției sociale 

 Se aprobă modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei cu 

participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea, care urmează să 

beneficieze de indemnizaţia prevăzută de art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2020, și anume pentru persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) 

din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Ordinul 743/2802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la 

art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de 

protecţie socială, emis de ministrul muncii și protecției sociale și ministrul culturii 

 S-a aprobat modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru 

solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2020, și anume pentru persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din 

drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 



privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe 

perioada stării de urgenţă. 

 

Ordinul 743/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 

XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, emis de 

ministrul muncii și protecției sociale 

 S-a aprobat modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru 

solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2020. 

 

Ordinul 438/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 

2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen, emis de 

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 Pe perioada stării de urgenţă: 

a)Serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale 

şi altele asemenea se acordă şi validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de 

asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 

223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



b)Serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare/dispozitivele medicale şi 

altele asemenea înregistrate/eliberate off-line nu se transmit în termen de 3 zile lucrătoare 

de la data acordării/eliberării în platforma informatică a asigurărilor de sănătate. 

 Medicul de familie poate emite prescripţie medicală, în continuare, pentru 

bolnavii incluşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, cu schemă terapeutică 

stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavului - scrisoare medicală 

şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele 

care erau prescrise de către medicii specialişti, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul 

contractelor cost-volum care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis. 

 Formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi formele farmaceutice 

cu administrare subcutanată/intramusculară ale medicamentelor specifice utilizate în cadrul 

programelor naţionale de sănătate curative - cu excepţia Programului naţional de sănătate 

mintală - care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare 

cu paturi pot fi eliberate şi unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, 

ca urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de 

comunicare. Persoana care ridică medicamentele în numele bolnavului va prezenta un 

document de identitate, pentru asigurarea unei evidenţe la nivelul unităţii sanitare. Formele 

farmaceutice cu administrare orală pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în 

care unitatea sanitară are această posibilitate. Formele farmaceutice cu administrare 

subcutanată/intramusculară pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care 

unitatea sanitară poate respecta precauţiile de păstrare şi transport recomandate de 

producător, iar medicul curant apreciază că bolnavul/aparţinătorii acestuia are/au 

posibilitatea administrării tratamentului la domiciliu. 

 În situaţia în care medicul curant apreciază că este posibilă administrarea 

medicamentelor specifice perfuzabile şi la domiciliul pacientului (în funcţie de starea 

clinico-biologică a pacientului, de condiţiile de viaţă şi de nivelul de educaţie ale acestuia 

sau ale aparţinătorilor săi, de datele de siguranţă privind administrarea medicamentului 

precizate în RCP-ul produsului), cu sprijinul conducerii unităţii sanitare se poate organiza 

administrarea la domiciliul bolnavului a tratamentului specific sub supravegherea 

personalului medical. 

 Materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului naţional de 

diabet zaharat şi Programului naţional de tratament pentru boli rare - epidermoliză buloasă, 



care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare, pot fi 

eliberate şi unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului 

sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară are această 

posibilitate. Persoana care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului va 

prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidenţe la nivelul unităţii 

sanitare. 

 Pentru bolnavii incluşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, 

aflaţi în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) şi (**1 Omega ) în Lista de 

medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr 720/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru care, în vederea continuării tratamentului specific, sunt 

necesare evaluări medicale periodice, conform protocoalelor terapeutice aprobate prin 

Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi evaluările sunt 

programate în perioada stării de urgenţă, aceste medicamente se prescriu în continuare în 

baza ultimei evaluări medicale care îşi prelungeşte valabilitatea pentru încă 3 luni. 

 Pentru medicamentele notate cu (**1) şi (**1 Omega), medicul care continuă 

prescrierea va completa şi va valida în PIAS formularul specific în conformitate cu 

prevederile legale. 

 Se prelungeşte cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data 

eliberării/aprobării/transmiterii deciziei de aprobare de către comisia de specialitate de la 

nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigaţiei PET-CT, 

decizie aflată în termen de valabilitate sau care îşi pierde valabilitatea în perioada stării de 

urgenţă, precum şi a celei care este emisă pe perioada stării de urgenţă. 

 

 

 


