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

29 iunie 2020
√ ORDINUL preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 748/2020 privind
completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020,
publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din data de 29 iunie 2020
→Metodologia de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
43/2020, se completează după cum urmează:
1.În anexa nr. 1, la judeţul Suceava, la punctul I, după subpunctul 5 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 6, cu următorul cuprins:
"6.
SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET"
2.În anexa nr. 1, la judeţul Timiş, la punctul IV, după subpunctul 1 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 2, cu următorul cuprins:
"2.
S.C. CENTRUL DE RADIOIMAGISTICĂ DR. BÎRSĂŞTEANU - S.R.L."
3.În anexa nr. 11, la judeţul Dâmboviţa, după punctul I - Unităţi sanitare se introduce un nou
punct, punctul II - Unitate de dializă, cu subpunctul 1, cu următorul cuprins:
"II.
Unitate de dializă, din care:
1.
CENTRUL DE DIALIZĂ SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE"
4.În anexa nr. 11, la judeţul Mureş, la punctul I, după subpunctul 7 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 8, cu următorul cuprins:
"8.
SPITALUL SOVATA NIRAJ"
5.În anexa nr. 11, la judeţul Suceava, la punctul I, după subpunctul 8 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:
"9.
SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET"
6.În anexa nr. 11, la judeţul Suceava, la punctul IV, după subpunctul 8 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:
"9.
DOCTOR LUNGU - S.R.L."
→ Casele de asigurări de sănătate, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
30 iunie 2020
√ORDINUL nr. 491 din 25 iunie 2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea
modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în
Monitorul Oficial cu numărul 566 din data de 30 iunie 2020

→ Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
nr. 457/2020 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ANEXĂ: LISTA*) persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri
active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea
unor acte normative
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 457/2020)
Angajator .......................................
CUI/CIF .........................................
____
*)Angajatorul

îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor
înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul
contribuabililor care declară trimestrial obligaţiile fiscale aferente veniturilor din salarii şi
asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie şi
august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).
Luna ......................................./anul .......................................

Numărul de zile
Suma solicitată*
de suspendare a
Salariul de
Nivel
contractului
bază brut Numărul
Numărul
ul
de
Reşedinţ
Cod
individual
de
Numele şi
corespunz orelor
de ore
Nr.
numeric educa a
muncă/convenţi
prenumele
ător
lucrătoar
efectiv
crt.
persona ţie
ei individuale de
(urban/r
persoanei
locului de e
din
lucrate***
l
muncă
în
(ISCE ural)
*)
muncă
lună**)
perioada stării
D)
ocupat
de urgenţă/stării
de alertă***)
0
1.
2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.
...
TOTAL
________
**)Se

completează cu numărul orelor lucrătoare din luna pentru care se solicită decontarea
sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020,
corespunzător duratei muncii prevăzute în contractul individual de muncă, în cazul
salariaţilor, respectiv convenţia individuală de muncă, în cazul membrilor cooperatori.
***)Conform

Registrului general de evidenţă al salariaţilor în situaţia contractelor individuale
de muncă sau conform Registrului de evidenţă a membrilor cooperatori, întocmit şi păstrat
de societatea cooperativă potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia convenţiilor individuale de
muncă.
****)Se

completează cu numărul de ore efectiv lucrate în luna pentru care se solicită
decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
92/2020, inclusiv orele aferente concediului de odihnă efectuat.
*****)41,5%

din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult
de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

√RECTIFICARE din 30 iunie 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a
sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată
în Monitorul Oficial cu numărul 569 din data de 30 iunie 2020
→În cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
nr. 456/2020, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 4 la procedură, la ultima notă de subsol, în loc de: "... se completează în coloana
7" se va citi: "... se completează în coloana 11".
√ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 1190 din 30 iunie 2020 privind modificarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi
procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, publicat în
Monitorul Oficial cu numărul 571 din data de 30 iunie 2020

→ Articolul 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 , se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"- Art. 3
(1)Preţurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piaţă aprobate în
Canamed şi Catalogul public şi preţurile de referinţă generice/biosimilare/inovative rămân
valabile până la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a preţurilor calculate în urma
corecţiei anuale, dar nu mai mult de 1 iulie 2020.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), valabilitatea preţurilor medicamentelor pentru care
au fost încheiate contracte cost-volum/cost-volum rezultat, a celor ce au fost aprobate în baza
unei autorizaţii pentru nevoi speciale, a celor pentru care a fost emisă o decizie de respingere,
precum şi preţurile medicamentelor pentru care a fost emisă decizie de încetare a autorizaţiei
de punere pe piaţă expiră la datele menţionate în Canamed şi Catalogul public.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţurile maximale ale medicamentelor autorizate
de punere pe piaţă aprobate în Catalogul public rămân valabile, dar nu mai mult de 1
septembrie 2020."

