
GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA

pentru completarea art. 25^ din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, 

in contextui situa|iei epidemiologice determinate de raspandirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educafiei nafionale nr. 1/2011, precum fi a altor acte normative

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice §i evaluarea riscului de 

sanatate publica pentru perioada imediat urmatoare, inclusiv la nivelul unitalilor 

sanitare publice §i private §i faptul ca actualul context epidemiologic impune luarea 

unor masuri care tin de acordarea asistentei medicale si a tratamentului in ceea ce 

prive§te combaterea raspandirii infectiilor,

luand in considerare faptul ca o serie de masuri din domeniul sanatatii luate
in contextui situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 au fost prevazute a se aplica pana la data de 31 martie 2021
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tinand cont de necesitatea justificarii cheltuielilor in unita^ile sanitare cu 

paturi care acorda servicii medicale spitalice§ti in regim de spitalizare continua
pentra pacientii“diagnosticati“cu~COViD“19~pentru~care~decontarea se^face^a----
nivelul cheltuielilor efectiv realizate, in conditiile determinate de contextul 
epidemiologic actual,

se impune luarea unor masuri pentru asigurarea controlului costurilor in 

unitatile sanitare cu paturi §i pentru asigurarea accesului neintrerupt al asiguratilor 

la servicii medicale,

luand in considerare ca prin neadoptarea masurilor propuse prin prezentul act 
normativ,5se poate ajunge la afectarea sanatatii populaliei si pentru preintampinarea 

aparitiei unor disfunctionalitati in asigurarea accesului la servicii medicale.

linand cont de faptul ca neluarea acestor masuri urgente, cu caracter 

exceptional, ar aduce prejudicii cu efecte pe termen lung asupra sanatatii populatiei.

intrucat aceste elemente vizeaza un interes public §i constituie o situatie 

extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata §i impune adoptarea de 

masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, pentru reglementarea masurilor 

necesare pentru garantarea sigurantei personale a unor categorii de persoane 

afectate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata.
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Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonan^a de urgenta.

"Articoriiflic~-^ Dupa~ali5eatur(2)~al~arti^lulm~25^~aiiirQradliantaraF 

urgenfa a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, 
mcepand cu data de 15 mai 2020, m contextul situaliei epidemiologice 

determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modiflcarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educafiei na^ionale nr. 1/2011, precum §i a altor acte 

normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 14 

mai 2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2020, cu 

completarile ulterioare, se introduc doua noi alineate, alin. (2^) si (2^), cu 

urniatorul cuprins:
„(2^) Pentru unitalile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale 

spitalice§ti in regim de spitalizare continua pacien^ilor diagnostica^i cu COVID-19, 

valoarea creditelor de angajament in baza carora se incheie in trimestrul I al anului 

2021 acte aditionale de suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor efectiv realizate 

care depasesc nivelul contractat, nu poate fi mai mare decat valoarea cheltuielilor 

efectiv realizate pentru care au fost incheiate acte aditionale in trimestrul IV al 
anului 2020.

(2^) Pentru unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale 

spitalice§ti in regim de spitalizare continua pacientilor diagnosticati cu COVID-19 

care nu au incheiat in trimestrul IV 2020 acte aditionale de suplimentare a valorii 
de contract, decontarea in trimestrul I al anului 2021 se face la nivelul cheltuielilor 

efectiv realizate, in situatia in care acestea depa§esc nivelul contractat, pe baza de 

documente justificative, prin incheiere de acte aditionale de suplimentare a sumelor
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contractate, dupa incheierea lunii.”

Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii
Vlad Vasile Voiculescu

Viceprim-ministm
Ili&>B|in Barna

Imnistml fdnantelor
Alexandru Nazare
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