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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

12 august 2021 

 

√  Hotararea Guvernului României nr. 837/2021 privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare 
interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva infectării cu 
virusul SARS-CoV-2, prin amenajarea unor puncte de triaj epidemiologic la unităţi sanitare 
din judeţele Alba, Argeş, Galaţi şi Hunedoara publicat in Monitorul Oficial 780/12.08.2021 

→Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare 
interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, în valoare de 147.610 lei 
exclusiv TVA, pentru protecţia populaţiei împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin 
amenajarea unor puncte de triaj epidemiologic la unităţi sanitare din judeţele Alba, Argeş, 
Galaţi şi Hunedoara, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Transportul produselor până la locul de destinaţie indicat de Instituţia Prefectului - Judeţul 
Alba, Instituţia Prefectului - Judeţul Argeş, Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi şi Instituţia 
Prefectului - Judeţul Hunedoara se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziţie de 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

→Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la 
preţul de înregistrare, prin debitarea contului 689 01 00 "Cheltuieli privind rezerva de stat", 
cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, cu 
datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de predare-primire semnate de 
persoanele împuternicite desemnate de Instituţia Prefectului - Judeţul Alba, Instituţia 
Prefectului - Judeţul Argeş, Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi şi Instituţia Prefectului - 
Judeţul Hunedoara. 

→Cheltuielile pentru intervenţia operativă privind transportul prevăzut  se suportă din 
veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor 
diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea 
Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate 
integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. 

→ (1)Distribuirea construcţiilor uşoare din elemente modulate se face de comitetul judeţean 
pentru situaţii de urgenţă, prin grija Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, Instituţiei Prefectului 
- Judeţul Argeş, Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Hunedoara. 

(2)După încetarea efectelor epidemiei determinate de coronavirusul SARS-CoV-2, cantităţile 
de produse preluate potrivit art. 1 alin. (2), în măsura în care nu trebuie supuse dezinfectării 
sau decontaminării, rămân la dispoziţia unităţilor sanitare beneficiare şi urmează a fi folosite 
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pentru protecţia populaţiei afectate, în cazul apariţiei altor situaţii de urgenţă pe raza 
judeţelor ori în proximitatea acestora, cu menţinerea destinaţiei produselor acordate ca 
ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat. 

(3)Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Alba, Instituţia Prefectului - Judeţul Argeş, Instituţia Prefectului - Judeţul 
Galaţi şi Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, în vederea punerii lor la dispoziţia 
organelor de control abilitate. 

(4)Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutoare umanitare 
interne de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, 
răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală. 

→Finanţarea reîntregirii stocului rezervă de stat se efectuează în limita sumei de 175.656 lei, 
inclusiv TVA, din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea 
stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 ANEXĂ: LISTA produselor scoase din rezervele de stat şi acordate ca ajutoare umanitare 
interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva infectării cu 
virusul SARS-CoV-2, prin amenajarea unor puncte de triaj epidemiologic la unităţi sanitare 
din judeţele Alba, Argeş, Galaţi şi Hunedoara 

1.Spitalul Municipal Aiud 

Nr. 
crt. 

Produsul U.M. Cantitate 

Valoare fără 
TVA 

(lei) 

Valoare cu 
TVA 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 

1 Construcţie uşoară din elemente 
modulate (dotată cu aerotermă)* 

buc. 2 24.000 28.560 

2 Paturi buc. 8 2.000 2.380 

3 Saltele de pat buc. 8 1.200 1.428 

4 Cearşafuri de pat buc. 16 720 857 

5 Pături buc. 8 480 571 

6 Feţe de pernă buc. 8 60 71 
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TOTAL PRODUSE 28.460 33.867 

2.Spitalul Municipal Blaj 

Nr. 
crt. 

Produsul U.M. Cantitate 

Valoare fără 
TVA 

(lei) 

Valoare cu 
TVA 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 

1 Construcţie uşoară din elemente 
modulate (dotată cu aerotermă)* 

buc. 1 12.000 14.280 

2 Paturi buc. 4 1.000 1.190 

3 Saltele de pat buc. 4 600 714 

4 Cearşafuri de pat buc. 8 360 428 

5 Pături buc. 4 240 286 

6 Feţe de pernă buc. 4 30 36 

TOTAL PRODUSE 14.230 16.934 

3.Spitalul Orăşenesc Câmpeni 

Nr. 
crt. 

Produsul U.M. Cantitate 

Valoare fără 
TVA 

(lei) 

Valoare cu 
TVA 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 

1 Construcţie uşoară din elemente 
modulate (dotată cu aerotermă)* 

buc. 1 12.000 14.280 

2 Paturi buc. 4 1.000 1.190 

3 Saltele de pat buc. 4 600 714 



4 
 

4 Cearşafuri de pat buc. 8 360 428 

5 Pături buc. 4 240 286 

6 Feţe de pernă buc. 4 30 36 

TOTAL PRODUSE 14.230 16.934 

4.Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni 

Nr. 
crt. 

Produsul U.M. Cantitate 

Valoare fără 
TVA 

(lei) 

Valoare cu 
TVA 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 

1 Construcţie uşoară din elemente 
modulate (dotată cu aerotermă)* 

buc. 1 12.000 14.280 

TOTAL PRODUSE 12.000 14.280 

5.Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş 

Nr. 
crt. 

Produsul U.M. Cantitate 

Valoare fără 
TVA 

(lei) 

Valoare cu 
TVA 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 

1 Construcţie uşoară din elemente 
modulate (dotată cu aerotermă)* 

buc. 1 12.000 14.280 

TOTAL PRODUSE 12.000 14.280 

6.Spitalul Orăşenesc Haţeg 

Nr. 
crt. 

Produsul U.M. Cantitate 

Valoare fără 
TVA 

(lei) 

Valoare cu 
TVA 

(lei) 
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0 1 2 3 4 5 

1 Construcţie uşoară din elemente 
modulate (dotată cu aerotermă)* 

buc. 1 12.000 14.280 

2 Paturi buc. 4 1.000 1.190 

3 Saltele de pat buc. 4 600 714 

4 Cearşafuri de pat buc. 8 360 428 

5 Pături buc. 4 240 286 

6 Feţe de pernă buc. 4 30 36 

TOTAL PRODUSE 14.230 16.934 

7.Spitalul Municipal Brad 

Nr. 
crt. 

Produsul U.M. Cantitate 

Valoare fără 
TVA 

(lei) 

Valoare cu 
TVA 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 

1 Construcţie uşoară din elemente 
modulate (dotată cu aerotermă)* 

buc. 2 24.000 28.560 

2 Paturi buc. 8 2.000 2.380 

3 Saltele de pat buc. 8 1.200 1.428 

4 Cearşafuri de pat buc. 16 720 857 

5 Pături buc. 8 480 571 

6 Feţe de pernă buc. 8 60 71 

TOTAL PRODUSE 28.460 33.867 
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8.Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 

Nr. 
crt. 

Produsul U.M. Cantitate 

Valoare fără 
TVA 

(lei) 

Valoare cu 
TVA 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 

1 Construcţie uşoară din elemente 
modulate (dotată cu aerotermă)* 

buc. 2 24.000 28.560 

TOTAL PRODUSE 24.000 28.560 

* Preluarea construcţiilor uşoare din elemente modulate prevăzută la pct. 1-8 din prezenta 
anexă se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării constructiv-
funcţionale. 

 

√     Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 766/2021 
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale 
de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat in Monitorul Oficial 
780/12.08.2021 

→Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 
2017 şi 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La capitolul IV, după articolul 321 se introduce un nou articol, articolul 322, cu următorul 
cuprins: 

"Art. 322 

Materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului naţional de diabet zaharat şi 
al Programului naţional de tratament pentru boli rare - epidermoliză buloasă, care se 
eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare, pot fi transmise la 
domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară are această posibilitate." 

2.La capitolul IX titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare" subtitlul "Unităţi care 
derulează programul" punctul 5), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu 
următorul cuprins: 

"ţ) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;" 

3.La capitolul IX titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare" subtitlul "Unităţi care 
derulează programul" punctul 9), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu 
următorul cuprins: 

"p) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;" 
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4.La capitolul IX titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare" subtitlul "Unităţi care 
derulează programul" punctul 10), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu 
următorul cuprins: 

"n) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;" 

5.La capitolul IX titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Unităţi 
care derulează programul", punctul 26) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"26) boala Castelman: 

a) Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuţă» - Cluj-Napoca; 

b) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;" 

6.În anexa nr. 4, la punctul 14 "Dispoziţii finale", subpunctul 14.3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"14.3. Anual se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate şi validate de casele 
de asigurări de sănătate pentru bolnavii constanţi ai centrului, în limita a 156 de 
şedinţe/bolnav/an, cu excepţia şedinţelor efectuate bolnavelor cu insuficienţă renală cronică 
în stadiul uremic, care pe perioada sarcinii necesită un număr de până la 6 şedinţe de 
dializă/săptămână, cu menţinerea ureei serice la valori < 75 mg/dl;" 

→Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de 
sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate 
curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 


