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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

15 iunie 2021 

 

√ ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 891/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la 
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a 
activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID şi al 
ambulatoriilor de specialitate pe perioada stării de alertă, publicat in Monitorul Oficial 
595/15.06.2021 

→Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 828/2020, se modifică după cum urmează: 

1.La litera A "Unităţile sanitare non-COVID-19", ultimul paragraf se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"Pacienţii care nu sunt consideraţi cazuri suspecte de COVID-19 vor fi internaţi în secţiile 

aferente patologiei pe care o prezintă, cu asigurarea unei distanţe de 1 metru între paturi." 

2.La litera B "Ambulatoriul de specialitate", punctele 1-4 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

"1. Pacienţii care necesită consultaţie şi/sau tratament în ambulatoriul de specialitate vor 

solicita telefonic programarea la un dispecerat organizat în cadrul ambulatoriului de 

specialitate, care va efectua un triaj epidemiologic centrat pe identificarea eventualelor 

semne şi simptome clinice compatibile cu COVID19 (tuse, febră, dureri în gât, dificultăţi de 

respiraţie) sau risc de a fi infectat conform definiţiilor de caz elaborate şi publicate de către 

Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control Boli 

Transmisibile. 

2. Pacienţilor care nu sunt consideraţi cazuri suspecte de COVID-19 li se vor comunica data şi 

ora prezentării pentru diagnostic şi tratament, astfel încât să nu se suprapună cu mai mult de 

un pacient, aflat deja în cabinetul medical de specialitate. Atât pacienţii, cât şi personalul 

medico-sanitar trebuie să respecte măsurile de prevenire a transmiterii virusului SARS-CoV-2 

(purtarea măştii de protecţie, igiena riguroasă a mâinilor, evitarea, pe cât posibil, a contactului 

cu suprafeţele şi obiectele din unitatea sanitară). 
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3. Pacienţilor care sunt consideraţi cazuri suspecte de COVID-19 li se vor solicita datele 

personale (nume, prenume, CNP, adresa de reşedinţă) şi se va anunţa direcţia de sănătate 

publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea efectuării testelor de 

identificare a virusului SARS-CoV-2. 

4. Pacienţii programaţi care la sosirea în ambulatoriu prezintă semne şi simptome clinice 

compatibile cu COVID-19 vor fi îndrumaţi într-un spaţiu de izolare individuală unde li se vor 

efectua teste de identificare a virusului SARS-CoV-2; în lipsa unui spaţiu individual de izolare, 

pacienţii vor fi îndrumaţi către cea mai apropiată unitate de triaj spitalicesc, pentru aplicarea 

procedurii pentru cazurile suspecte." 

 

√ Ordonanta urgenta 48/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din 
fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-
2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul 
fondurilor europene, publicată in Monitorul Oficial 597/15.06.2021 

→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 1 alineatul (2), litera c) se abrogă. 

2.La articolul 2, litera i) se abrogă. 

3.La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"e) beneficiarii finali ai ajutorului de stat - IMM/microîntreprinderi/PFA/CMI, organizaţii 

neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate 

economică şi sportivă, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului 

pentru capital de lucru, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul 

schemei de ajutor de stat;" 

4.Articolele 17-26 se abrogă. 

5.La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Bugetele pentru formele de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt indicative şi se pot 

reloca între tipurile de măsuri în funcţie de nevoile IMM-urilor şi în condiţiile încadrării în 

alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, în limita alocărilor cu această 

destinaţie din POC, facilitatea de finanţare REACT-EU sau alte fonduri externe 

nerambursabile, cu aplicarea prevederilor art. 30." 
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6.Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 29 

Pe baza convenţiilor bancare încheiate cu băncile, MEAT transferă, în termen de maximum 7 

zile calendaristice, fondurile externe nerambursabile pe baza necesarului de fonduri 

transmise de bănci, în contul de disponibil al băncilor. Băncile în baza convenţiilor bancare, în 

termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plăţile din fonduri externe 

nerambursabile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip 

microgrant sau grant pentru capital de lucru, după caz." 

7.Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 30 

Valoarea contractelor de finanţare care se pot încheia între MIPE prin AM-POC şi MEAT, în 

parteneriat AIMMAIPE şi STS, este în limita valorii prevăzute la art. 4 alin. (2) şi art. 11 alin. 

(4), la care se aplică supracontractarea prevăzută la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare." 

8.Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 33 

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă." 

9.Anexele nr. 3 şi 4 se abrogă. 

→Cererile de finanţare depuse pentru granturile pentru investiţii până la data de 29 ianuarie 
2021 vor fi modificate sau completate, după caz, şi depuse pentru finanţare cu respectarea 
criteriilor de eligibilitate stabilite la nivelul Programului operaţional Competitivitate 2014-
2020. 

 

 

 


