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

04 februarie 2020

√ Hotararea 27/2021 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea
familiilor victimelor incendiului produs la Institutul Naţional de Boli Infecţioase ''Prof. Dr.
Matei Balş'', publicată in Monitorul Oficial 120/04.02.2021
→Pentru sprijinirea familiilor aparţinătoare victimelor incendiului produs la Institutul
Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", în data de 29 ianuarie 2021, se aprobă
acordarea de ajutoare de urgenţă, în limita sumei de 1.000.000 lei, din bugetul Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale, potrivit legii.
→ (1)Ajutoarele de urgenţă prevăzute se acordă familiilor ai căror membri au decedat sau au
fost răniţi în incendiu, indiferent de veniturile acestora, în cuantum de 5.000 lei pentru fiecare
persoană decedată ori rănită.
(2)Ajutorul prevăzut la alin. (1) se plăteşte soţului/soţiei ori rudelor directe de gradul 1 sau 2
sau, în lipsa acestora, persoanei fizice care demonstrează cu documente doveditoare că s-a
ocupat de organizarea înmormântării, în cazul persoanelor decedate, sau, după caz,
declaraţie pe propria răspundere că se ocupă de îngrijirea persoanei rănite.
(3)Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se acordă atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul
medical sau auxiliar, decedaţi sau răniţi în incendiu.
→Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 38 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea ajutorului
de urgenţă prevăzut la art. 1 nu se impune completarea cererii şi nici efectuarea de anchete
sociale.
→ (1)Ajutoarele de urgenţă nominale se aprobă prin notă de către ministrul muncii şi
protecţiei sociale sau de persoana desemnată în acest scop, pe baza borderourilor întocmite
de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială din judeţele în a căror rază teritorială au
domiciliul persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2)Borderourile prevăzute la alin. (1) se avizează de primarii localităţilor în a căror rază
teritorială au domiciliul persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi de prefecţi şi conţin în mod
obligatoriu:
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a)numele şi prenumele titularului ajutorului de urgenţă;
b)adresa de domiciliu/reşedinţă;
c)situaţia de necesitate, persoană decedată sau, după caz, persoană rănită;
d)suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă, în conformitate cu nivelurile şi limitele
prevăzute la art. 2.
(3)Pe baza borderourilor centralizatoare prevăzute la alin. (1), Agenţia Naţională pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială întocmeşte situaţiile centralizatoare cu titularii ajutorului de urgenţă cu
propunerea de aprobare, pe care le transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru
aprobare.
(4)Plata ajutorului de urgenţă se poate face atât prin mandat poştal, cât şi prin cont bancar.
Pentru plata prin cont bancar, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) îşi vor exprima opţiunea
în scris pe baza unei declaraţii pe propria răspundere.
→Pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 2, în condiţiile art. 4, în cursul anului
2021, solicitarea acestora se efectuează de către agenţiile teritoriale, până cel târziu la data
de 31 martie 2021.

√ Ordonanta urgenta 5/2020 pentru completarea art. 252 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai
2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte
normative, publicată in Monitorul Oficial 121/04.02.2021
→După alineatul (2) al ar colului 252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se
introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
"(21)Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de
spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, valoarea creditelor de angajament
în baza cărora se încheie în trimestrul I al anului 2021 acte adiţionale de suplimentare pentru
acoperirea cheltuielilor efectiv realizate care depăşesc nivelul contractat nu poate fi mai mare
decât valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiţionale în
trimestrul IV al anului 2020.
(22)Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de
spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 care nu au încheiat în trimestrul IV
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2020 acte adiţionale de suplimentare a valorii de contract, decontarea în trimestrul I al anului
2021 se face la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul
contractat, pe bază de documente justificative, prin încheiere de acte adiţionale de
suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii."
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