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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

2 decembrie 2020 

 

√ Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1168/2020 

pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate 

curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1165 din 02 

decembrie 2020 
 

→La capitolul VIII din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate 
curative pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, tabelul 
"Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative 
pentru anul 2020" se modifică și va avea următorul cuprins: 
" 

Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative 
pentru anul 2020     

 - mii lei -

 Denumirea programului de sănătate 
Credite de 

angajament 
pentru anul 2020 

Credite bugetare 
pentru anul 2020 

 Programul național de oncologie, din care: 2.597.990,00 2.371.584,86

 

Subprogramul de tratament medicamentos al 
bolnavilor cu afecțiuni oncologice 
(adulți și copii)* 

2.310.318,00 2.085.625,54

 
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la 
pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT 

42.467,00 41.138,01

 
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni 
oncologice prin endoprotezare 

427,00 585,00
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Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii 
reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin 
imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și 
examen de biologie moleculară la copii și adulți 

3.455,00 2.994,64

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni 
oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți 
și copii) 

241.227,00 241.232,52

 

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide 
maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și 
adulți 

96,00 9,15

 Programul național de diabet zaharat 1.737.140,00 1.582.484,92

 
Programul național de transplant de organe, țesuturi și 
celule de origine umană 

54.821,00 55.035,86

 Programul național de tratament pentru boli rare* 343.451,00 428.697,59

 
Programul național de tratament al bolilor 
neurologice* 

160.928,00 172.603,46

 
Programul național de tratament al hemofiliei și 
talasemiei 

187.525,00 183.307,10

 

Programul național de tratament al surdității prin 
proteze auditive implantabile (implant cohlear și 
proteze auditive) 

23.104,00 25.584,15

 Programul național de boli endocrine 2.219,00 1.690,78

 Programul național de ortopedie 88.244,00 98.668,74

 
Programul național de terapie intensivă a insuficienței 
hepatice 

276,00 246,31

 Programul național de boli cardiovasculare 179.213,00 177.690,66

 Programul național de sănătate mintală 2.195,00 1.921,15

 
Programul național de diagnostic și tratament cu 
ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 

19.586,00 16.177,13

 Subprogramul de radiologie intervențională 15.723,00 14.077,87
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Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei 
rezistente la tratamentul medicamentos 

2.074,00 714,00

 
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei 
congenitale sau dobândite la copil 

322,00 235,58

 
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin 
implant de neurostimulator medular 

1.467,00 1.149,68

 
Programul național de supleere a funcției renale la 
bolnavii cu insuficiență renală cronică 

1.251.511,00 1.208.754,29

 Total 6.648.203,00 6.324.447,00

 Cost volum 1.376.496,00 1.174.578,00

 Total general 8.024.699,00 7.499.025,00"

 

* Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-
volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct. 

→Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de 
sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate 
curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

√ Legea nr. 277/2020 privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua națională a bicicletei,                 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1166 din 2.12.2020 

 

→Se declară ziua de 3 iunie ca Ziua națională a bicicletei. 
→Ziua națională a bicicletei poate fi marcată de către autoritățile publice centrale și locale, 
de către societatea civilă și persoane fizice și juridice, prin organizarea și/sau participarea la 
programe și manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau sportiv, consacrate 
informării și conștientizării beneficiilor oferite de mersul pe bicicletă. 

→Autoritățile administrației publice centrale și locale pot acorda sprijin logistic și pot aloca 
fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a 
manifestărilor prevăzute la alin. (1), în limita alocațiilor bugetare aprobate. 

 

√Legea nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii 

copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența 
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efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie 

antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1166 din 2.12.2020 

 

→Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147 din 27 august 2020 cu completările 

ulterioare, cu următoarele modificări și completări: 
1. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul 
cuprins: 

" 

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca." 

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul 
cuprins: 

" 

(41) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe 
de urgență și părintele sau reprezentantul legal al cărui copil, cu vârsta de până la 12 ani, 
înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, suferă 
de o boală cronică, indiferent dacă activitățile didactice au fost sau nu au fost limitate ori 
suspendate în conformitate cu prevederile alin. (1), cu condiția respectării, de către celălalt 
părinte, a prevederilor alin. (2) lit. b)." 

3. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul 
cuprins: 

" 

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), angajații din unitățile sistemului energetic 
național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din 
unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din 
rețeaua de transport feroviar, din unitățile care asigură transportul în comun și serviciul de 
salubrizare a localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, 
din unitățile de comerț alimentar, servicii financiare, distribuție de carburanți, producție și 
distribuție de medicamente și echipamente sanitare, precum și personalul din unitățile 
farmaceutice, beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai cu acordul 
angajatorului." 

4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

" 

(3) În situația în care unul dintre părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile 
prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor 
salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție 
corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din 
câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
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corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), cu 
condiția respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b). În cazul în 
care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), 
doar unul dintre aceștia are dreptul la majorarea acordată, potrivit prezentului alineat, 
suplimentar drepturilor salariale cuvenite." 

 

√Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2365/2020 pentru modificarea și 

completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind 

documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea 

exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României 

din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1166 din 2.12.2020 

 

→Anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
1. La secțiunea "Note", după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul 
cuprins: 

" 

7. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma unul sau mai multe 
programe de studii, documentele emise ori avizate de o instituție de învățământ ori formare 
profesională, pe plan local, ori de autoritățile statelor acestor entități reprezintă dovada de 
reședință." 

2. La poziția 87, coloana "Țara" se modifică și va avea următorul cuprins: 

" 

Republica Elenă". 

3. La poziția 87, la coloana "Documentele", după punctul 4 se introduc șapte noi puncte, 
punctele 5-11, cu următorul cuprins: 

" 

5. Documente emise de autoritățile elene de resort, inclusiv Ministerul elen al Afacerilor 
Externe, pentru cetățenii români cu statut special (diplomați, polițiști-FRONTEX, militari, 
funcționari internaționali, persoane asimilate acestora) 

6. Cartea de identitate elenă eliberată de serviciile locale de evidență a populației 

7. Permisul de conducere elen, eliberat de direcțiile regionale ale Ministerului Transporturilor 

8. Numărul individual de identificare fiscală atribuit de autoritățile elene (AFM) 

9. Contractul de închiriere a unei locuințe în Republica Elenă, înregistrat la autoritățile locale 
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10. Document care conține numărul de asigurare medicală (AMKA) 

11. Facturi de plată utilități pe teritoriul Republicii Elene." 

4. La poziția 106, coloana "Documentele" se modifică și va avea următorul cuprins: 

" 

1. Orice documente islandeze valabile care conțin numărul unic de identificare, kennitala." 

 

 

  

 


